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Stoimy na progu 
katastrofy 
klimatycznej — 
kto powinien 
reagować?

Wnioski z ostatniego raportu IPCC są jasne — do 2030 r. musimy 
ograniczyć emisję dwutlenku węgla netto prawie o połowę, 
a do roku 2050 całkowicie wyeliminować. Eksperci straszą, 
że jeśli tego nie zrobimy, wzrastająca temperatura spowoduje 
roztopienie lodowców i zalanie niektórych obszarów. W związku 
z tym grozi nam problem z dostępem do wody pitnej i żywności, 
a wiele osób czeka migracja w poszukiwaniu lepszych 
warunków do życia. Brzmi przerażająco, a jednak rządzący nie 
robią prawie nic, żeby to zmienić. Z czego wynika brak reakcji na 
ostrzeżenia naukowców?

Ostatnio słyszałam, że ktoś porównał widmo katastrofy klima-
tycznej do sytuacji przed holocaustem. Już w latach 30. pojawiały 
się sygnały, że coś takiego może się wydarzyć. Hitler podejmował 
pewne działania w tym kierunku, ale świat nic nie robił. Taka wizja 
była zbyt abstrakcyjna, nie przekonywała wielu osób. Teraz mamy 
podobną sytuację. Z czego to wynika? Z jednej strony człowiek chy-
ba z natury jest optymistą, z drugiej strony odsuwa od siebie nie-
wygodną prawdę. Wizja katastrofy ekologicznej jest niewygodna, 
bo wprowadza pewne ograniczenia. Człowiek chciałby być panem 
i władcą, i nie przejmować się wszelkimi ograniczeniami, które są 
związane z życiem na ziemi. Właśnie dlatego mamy tak zanieczysz-
czone środowisko, a człowiek za wszelką cenę próbuje nie reago-
wać. Poza tym jest powiedzenie „mądry Polak po szkodzie”. Kiedy 
następuje katastrofa, dopiero wtedy dochodzimy do wniosku, że 
przydałoby się coś zrobić. To smutne, ale niestety jesteśmy mało 
proaktywni. Prof. Ewa Bińczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

Naukowcy alarmują, że grozi nam katastrofa 
ekologiczna związana z globalnym 
ociepleniem. Aby jej zapobiec, konieczna 
jest współpraca rządu, samorządów, 
deweloperów, a także mieszkańców 
miast. Jakie działania powinny zostać 
podjęte? W rozmowie z Anną Kapłańską 
tłumaczy Joanna Mieszkowicz — prezes 
Fundacji Aeris Futuro, zajmującej się m.in. 
przeciwdziałaniem globalnemu ociepleniu.

komentarz 
w sprawie

w Toruniu napisała nawet książkę o marazmie. Mówi ona o tym, że 
ludzie coraz mniej przejmują się tym, co jest wokół nich, interesują 
się głownie sobą, swoim ego, swoimi potrzebami, a mniej pomaga-
niem innym. A obecnie zmiany klimatu są najbardziej odczuwalne 
w Afryce i w Azji, więc dla przeciętnego Europejczyka, a szczegól-
nie Polaka, wydaje się to abstrakcją. Najlepiej udawać, że problemu 
nie ma. Skoro go nie widać, to nie istnieje.

W Polsce został zorganizowany szczyt klimatyczny, ale minister 
energii zapowiada likwidację wiatraków, za to nie zanosi się na 
to, że będziemy odchodzić od polityki węglowej. Jak zmienić coś 
w kraju, w którym jest tak silne lobby górnicze?

Straszne są te posunięcia rządu i wypowiedzi zupełnie w contrze 
do tak oczywistej sprawy, jak emisja gazów cieplarnianych z  pa-
liw kopalnych. Wysuwa się argument lobby górniczego. Mówimy 
o  miejscach pracy, które musiałyby zostać zlikwidowane, gdyby-
śmy odeszli od spalania węgla. Ale tak naprawdę w  górnictwie 
jest zatrudnionych ok. 80 tys. osób. To jest niewielkie miasteczko 
w skali całej Polski. Dlatego nie można mówić o jakiejś wielkiej re-
wolucji, która miałaby odbić się na polskiej gospodarce w związ-
ku z odejściem od węgla. Oczywiście taka zmiana wymaga czasu 
i  odpowiedniego przygotowania, ale powinniśmy jasno pokazać, 
że odchodzimy od węgla, a  nie redukujemy jego wykorzystanie 
z  80 do 60 proc. Musimy też pamiętać, że aktualnie więcej im-
portujemy, niż wydobywamy. Mówimy o  gospodarce innowacyj-
nej i o bezpieczeństwie nas wszystkich, również bezpieczeństwie 
energetycznym. Energia uzyskiwana z węgla jest coraz droższa — 
rosną ceny prądu. Rząd wymyśla program Energia Plus, ale to jest 
leczenie ran, a nie rozwiązywanie problemu u źródeł.

Kraków szczyci się tym, że sporo robi się tutaj dla poprawy 
środowiska naturalnego, zwłaszcza w kontekście jakości 
powietrza. Wciąż jednak jest jeszcze wiele do zrobienia. 
Fundacja Aeris Futuro przygotowała list do władz miasta. 
Czy może Pani zdradzić, co on zawiera?

Trzeba rozróżnić dwie kwestie: ochronę powietrza i  ochronę 
klimatu, choć oczywiście najlepiej, jeśli one idą w  parze. Mimo 
wszystko jednak te działania trochę różnią się od siebie. Po pierw-
sze gazy cieplarniane nie są zanieczyszczeniem, ale występują na-
turalnie. Gdyby ich nie było, na świecie mielibyśmy temperaturę 
-15 stopni C. Człowiek przyczynił się do tego, że gazów jest za 
dużo i dlatego mamy globalne ocieplenie na taką wielką skalę. Po 
drugie ochrona klimatu idzie nieco dalej niż ochrona powietrza. 
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Przykładowo, rząd promuje elektromobilność, która faktycznie 
ogranicza zanieczyszczenie powietrza, bo podczas poruszania się 
samochodami elektrycznymi nie emitujemy pyłów. Jeżeli jednak 
prąd produkowany jest z węgla, jak to dzieje się w Polsce, to ko-
rzystanie z takich pojazdów nie rozwiązuje problemu emisji gazów 
cieplarnianych. Tutaj rozwiązaniem jest po prostu przejście na od-
nawialne źródła energii.

Faktycznie Kraków jest pionierem w Polsce w zakresie ochro-
ny powietrza, dużo udało się już zrobić w  tym kierunku. Wciąż 
jest jednak wiele do zrobienia, zwłaszcza w kontekście globalne-
go ocieplenia. W  Polsce przede wszystkim powinien zmienić się 
system prawny, który aktualnie nie wspiera czystej energii. Za-
miast tego mamy dopłaty do górnictwa. A  jakie działania można 
podjąć w  Krakowie? Potrzebna jest promocja wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii. Każdy nowy budynek powinien być 
budowany w  taki sposób, by pewien procent energii pochodził 
z odnawialnych źródeł. To musi być standard. Ważne jest też ogra-
niczenie miejskiej wyspy ciepła. W mieście temperatura jest przy-
najmniej o  kilka stopni wyższa niż poza nim. Możemy ochładzać 
powietrze poprzez rozwiązania w zakresie błękitno-zielonej infra-
struktury, czyli dążenie do zatrzymania jak największej ilości wody, 
tworzenie oczek wodnych czy ogrodów deszczowych. W mieście 
powinno także być jak najwięcej zieleni — nie tylko w parkach, ale 
i na dachach czy ścianach budynków. Kolejna kwestia to przysto-
sowanie się do zmian klimatycznych, które postępują. Musimy być 
gotowi na czekające nas anomalie pogodowe. Trzeba liczyć się 
z występowaniem coraz dłuższych fal upałów, nagłych ulew i burz.

Mówi Pani o potrzebie zadbania o zieleń, ale przecież 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie określa, że trzeba zadbać 
o odpowiednią powierzchnię terenu biologicznie czynnego. 
Czy to nie wystarczy?

W  praktyce często wygląda to tak, że sadzimy cokolwiek, żeby 
spełnić obowiązek, ale te działania są niewspółmierne do wielko-
ści budynku i nie spełniają swojego zadania. Ostatnio oglądałam 
ciekawy film, w  którym pani doktor, klimatolog z  Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, oceniała kampus UJ. Z  jednej strony wszystko 

tam jest przemyślane: nowoczesne budownictwo, szerokie drogi. 
Z drugiej strony drzewka, które tam rosną, są bardzo małe, przez 
co nie dają cienia i  zatrzymują mało wody. Podobnie wygląda to 
w przypadku wielu projektów mieszkaniowych.

W takim razie jak właściwie projektować tereny zielone?

Trzeba projektować tak, żeby zieleń faktycznie służyła ludziom, 
czyli dawała cień, chłodziła powietrze, dawała tlen. Jeśli posieje-
my tylko zwyczajną trawę albo nie zatroszczymy się o zwiększe-
nie bioróżnorodności, to pozytywny wpływ na jakość środowiska 
będzie nikły. Grabienie liści też nie jest dobre, bo zabieramy ma-
terię organiczną, w  której mogą żyć różne zwierzęta. Poza tym, 
gdy liście się rozkładają, wzbogacają glebę, w  której również są 
akumulowane gazy cieplarniane. Dobrym rozwiązaniem na pew-
no byłoby tworzenie w  otoczeniu nowoczesnego budownictwa 
ogrodów deszczowych, a także wykorzystywanie darmowej wody 
opadowej, np. do podlewania trawników albo mycia przestrzeni 
wspólnych.

Ekolodzy narzekają na betonowanie miast i winą za 
nie obarczają deweloperów. Jednak ogromny popyt 
na mieszkania pokazuje, że nie można zablokować 
powstawania nowych osiedli. Jak budować ekologicznie?

Ważnych jest kilka aspektów. Po pierwsze pytanie, z czego budu-
jemy, czyli np. czy korzystamy z materiałów naturalnych albo po-
chodzących z recyklingu? Czy to koniecznie musi być beton? Czy 
nie można jednak wykorzystywać np. gliny i słomy? Takie rozwiąza-
nia już pojawiają się na świecie. Nawet niektóre biurowce powstają 
z naturalnych, zdrowych materiałów. Po drugie ważne jest plano-
wanie przestrzenne. Jeżeli budujemy jakiś budynek, to powinniśmy 
zadbać o to, żeby on był dobrze skomunikowany z ważnymi punkta-
mi w mieście. Ważne, żeby blisko była komunikacja publiczna, żeby 
były ścieżki rowerowe, żeby ludzie mogli po prostu bezpiecznie 
poruszać się rowerami albo pieszo. Istotny jest też dostęp do te-
renów zielonych, gdzie można odpocząć, odetchnąć. Dobrym przy-
kładem jest Nowa Huta, w której tworzono osiedla w taki sposób, 
by na miejscu zapewnić dostęp do przedszkola, sklepów itd. Część 
mieszkalna była łączona z usługową, tak żeby nie trzeba było jeź-
dzić daleko, ale żeby do ważnych miejsc można było dojść pieszo 

Projekt zalesiania w Nowej Hucie/Branicach realizue Fundacja Aeris Futuro we współpracy z Fundacją Yves Rosher i Zarządem Zieleni Miejskiej
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albo dojechać na rowerze. Ważne jest też pytanie, jak zapewniamy 
energię w budynku, jak gospodarujemy wodą itd.

Jak to wygląda od strony finansowej? Często zasłaniamy się 
tym, że nie mamy pieniędzy na wprowadzanie ekologicznych 
technologii. Czy innowacje sprzyjające środowisku 
faktycznie są takie drogie?

Inną perspektywę będzie miał deweloper, a inną — klient. Jeśli cho-
dzi o klienta, wiadomo, że kupując mieszkanie czy dom, nie myślimy 
o nim w kontekście trzech czy pięciu lat, tylko raczej w dłuższej per-
spektywie. Dlatego nie powinniśmy pytać dewelopera tylko o to, ile 
będzie kosztować metr kwadratowy albo za ile kupię ten dom, tyl-
ko ile będę płacić za energię, ile będę zużywać energii, wody czy 
innych mediów, a  więc ile to będzie kosztowało w  dłuższej per-
spektywie. Ważne jest patrzenie na cykl życia produktu. Jeżeli ku-
pimy bardzo tanie mieszkanie, na początku oszczędzimy, ale może 
okazać się, że za parę lat pojawi się grzyb, bo jest zła wentylacja. 
Później wyjdzie problem z nieszczelnościami, mostkami cieplnymi, 
przez które będzie uciekać energia. Poza tym energia pochodzą-
ca ze źródeł odnawialnych może być tańsza, np. jeśli na budynku 
zamontujemy pompę ciepła albo solary, to nie będziemy musieli 
płacić kosztów przesyłu. Żeby jednak upowszechnić korzystanie 
z takich źródeł energii, ważne są pewne działania ze strony miasta, 
które zachęciłyby do aktywności np. wspólnoty mieszkaniowe.

Niedawno organizowali Państwo Climathon. Jego 
uczestnicy przez 24 godziny próbowali znaleźć rozwiązanie 
pomagające zatrzymać ocieplenie klimatu. Jak Fundacja 
Aeris Futuro wpadła na pomysł, żeby zorganizować konkurs, 
który ma taki kształt?

W  Krakowie odbywają się dwie imprezy, trochę podobne. Jest 
Climathon i  Smogathon. Tym, co nas odróżnia, oprócz tego, że 
my zajmujemy się klimatem, czyli głównie gazami cieplarnianymi, 
a oni zanieczyszczeniem powietrza, jest to, że w czasie Smogatho-
nu podkreśla się znaczenie technologii, a my w Climathonie sta-
wiamy na rozwiązania miękkie, informacyjno-promocyjne, czyli 
na kampanie społeczne i  inne działania, które służą zwiększaniu 
świadomości i  aktywności obywatelskiej. Projekty mają polegać 
na zaangażowaniu jak największej grupy mieszkańców w ochronę 
klimatu. Pomysł na taką formułę został stworzony we współpra-
cy z Urzędem Miasta Krakowa, a sama inicjatywa Climathonu zo-
stała zapoczątkowana przez Europejski Instytut Technologiczny.

W tym roku w Krakowie odbyła się trzecia edycja 
Climathonu. Jak wyglądały poprzednie?

Dwa lata temu mieliśmy pierwszą edycję. Wtedy wygrał projekt 
„Alternatywna przestrzeń publiczna”. W jego ramach powstał cykl 
warsztatów, ale też przeprowadzono akcje w  przestrzeni wokół 
Placu Nowego. Chodziło o to, żeby sprawdzić, co się stanie, kiedy 
wyłączy się Plac Nowy z transportu samochodowego. Na czas eks-
perymentu część asfaltu została wymalowana na zielono. W  ze-
szłym roku wygrała kampania City cha(lle)nge. Powstała aplikacja 
pozwalająca obliczyć, ile zyskujemy, korzystając z  ekologicznych 
środków transportu. Aplikacja pokazywała nie tylko pozytywny 
wpływ takich rozwiązań na środowisko, ale też oszczędność fi-
nansową, spalane kalorie itd. Przykładowo, wybierając tramwaj 
zamiast samochodu, nie tracimy czasu, stojąc w  korkach. Ponie-
waż wygrali studenci geografii z  Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
na terenie Kampusu UJ odbyła się kampania informacyjna. Przy-
gotowano ciekawe plakaty, np. obok windy był napis „Winda czy 

schody? Zdecyduj” i kod QR, pozwalający przejść do aplikacji i po-
równać, dzięki której opcji więcej zyskamy. W  tym roku wygrał 
projekt „Ogrody deszczowe”. Powstanie kilka wzorcowych ogro-
dów, będą organizowane warsztaty dla mieszkańców, przygotuje-
my też broszurę instruktażową pokazującą, po co i w jaki sposób 
zakładać takie ogrody. Akcję chcielibyśmy przeprowadzić na prze-
łomie wiosny i lata.

Dlaczego w tym roku wygrał akurat taki projekt?

To rozwiązanie wynika z potrzeb miasta. W komisji konkursowej 
zasiadał przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa, z Wydziału Go-
spodarki Komunalnej. Zauważył on, że temat retencji wody jest 
bardzo istotny, dlatego warto go promować. Woda ma znaczenie 
w kontekście zmian klimatu, a w Krakowie mamy jej coraz mniej. 
Wzięliśmy pod uwagę także wykonalność projektu — nie był tak 
duży, żeby nie dało się go wprowadzić w ciągu roku.

Czym są ogrody deszczowe?

Ogrody deszczowe można założyć w skrzynce albo w zagłębieniu 
w ziemi. Wykładamy je folią, kładziemy różne warstwy ziemi i sa-
dzimy rośliny. Ogród umieszczamy pod rynną, dzięki czemu jest on 
nawadniany przez wodę deszczową, która zostaje oczyszczona. Jej 
nadmiar odpływa, a pozostała część zatrzymuje się w glebie.

Czy co roku projekty, które zwyciężyły w Climathonie, 
zostają zrealizowane?

W  poprzednich edycjach urząd miasta zadeklarował, że zwycię-
skie projekty zostaną wdrożone. W tegorocznej edycji nie było już 
takiej stuprocentowej deklaracji, natomiast nasza fundacja jako 
główny organizator będzie się starała, żeby projekt został zreali-
zowany. Poza tym w tym roku zwycięzca otrzymał nagrodę finan-
sową, umożliwiającą wdrożenie koncepcji.

Rozmawiałyśmy o władzach rządowych i samorządowych, 
a także o deweloperach, jednak za jakość środowiska 
naturalnego jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Jakie 
działania może podjąć każdy mieszkaniec Krakowa, 
niezależnie od pełnionej funkcji czy wykonywanego zawodu?

Jeżeli mieszka w  bloku, może porozmawiać z  członkami swojej 
wspólnoty mieszkaniowej o tym, czy dałoby się wykorzystać od-
nawialne źródła energii, zwłaszcza że pojawiają się możliwości 
dofinansowania takich działań. Mam nadzieję, że będzie ich co-
raz więcej, a skorzystanie z nich będzie coraz prostsze, bez zbęd-
nej biurokracji. Ważne jest też wpływanie na władzę — na posłów 
czy radnych, żeby tworzyli rozwiązania w  zakresie transportu, 
ułatwiające komunikację zbiorową. Potrzebne są również ścież-
ki rowerowe i parkingi park&ride, dzięki którym nie musimy wjeż-
dżać do centrum miasta, tylko możemy zaparkować na obrzeżach 
i przesiąść się na tramwaj albo autobus. Warto też wspierać orga-
nizacje pozarządowe, działające na rzecz czystego środowiska. 
Tworzą się także oddolne grupy osób, które bronią terenów zie-
lonych albo tworzą ogrody społeczne. To świetna inicjatywa, bo 
mieszkańcy bloków często nie znają się wzajemnie. Nie ma między 
nimi więzi, a ludzie odczuwają brak wspólnoty. Wielu z nich przy-
jeżdża do Krakowa z  innych regionów Polski, nie mają blisko ro-
dziny, więc szukają możliwości budowania relacji z innymi ludźmi. 
Podczas tworzenia ogrodu społecznego mogą się spotkać, dobrze 
się bawić, a  przy okazji coś wyhodować. Ogrody deszczowe bę-
dziemy chcieli tworzyć również w takiej formule. Warto angażo-
wać się lokalnie i walczyć o lepszy klimat dla Krakowa.
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AnAlizy rynku

Mieszkanie obok biurowców się opłaci

L
okalizacja, w parze z ceną, niezmiennie stanowi najważniej-
szy czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
o  wyborze inwestycji mieszkaniowej. Na lokalizację składa 

się jednak wiele elementów, z których w ostatnim czasie najważ-
niejsze wydają się dwa — komunikacja oraz bliskość miejsca pracy. 
Biorąc pod uwagę tę zależność, coraz popularniejszym trendem 
jest realizowanie osiedli mieszkaniowych obok centrów biuro-
wych. Z  kolei deweloperzy wznoszący biurowce muszą szcze-
gólnie brać pod uwagę infrastrukturę drogową, komunikację 
publiczną oraz przestrzeń parkingową — bez tego trudno będzie 
znaleźć najemców i  w  pełni skomercjalizować budynek. Wpływ 
komunikacji publicznej na atrakcyjność i  wartość inwestycji 

Potencjał tego segmentu rynku jest ogromny. Wystarczy 
przywołać dane o liczbie firm i zatrudnionych w nich osób. We-
dług informacji Urzędu Miasta Krakowa, w  2017 r. w  sektorze 
nowoczesnych usług dla biznesu (BPO) działało 76 międzynaro-
dowych przedsiębiorstw, tworząc miejsca pracy dla ok. 60 tys. 
osób. Średnio każdego dnia w  krakowskim sektorze BPO przy-
bywa 28 stanowisk pracy. Wspomniane 60 tys. osób stanowi 28 
proc. ogółu zatrudnionych w całym kraju. 

Miasto będzie wspierać rynek biurowy
Nie ulega wątpliwości, że inwestycji biurowych będzie przyby-
wać. W  2017 r. zasoby powierzchni biurowej w  mieście prze-

kroczyły 1 mln mkw. W  ubiegłym roku 
Kraków znalazł się na 2. miejscu w Europie 
i 8. miejscu na świecie w rankingu Tholons 
Services Globalization City Index, oce-
niającym miasta pod kątem atrakcyjności 
inwestycyjnej. Aby zwiększyć potencjał 
rozwojowy stolicy Małopolski, magistrat 
opracował dokument strategiczny: „Kra-
kowski Program Wspierania Przedsiębior-
czości i Rozwoju Gospodarczego Miasta”. 
Ponadto jednym z zapisów „Strategii Roz-
woju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” 
jest przygotowanie oferty terenów inwe-
stycyjnych z  dostępnością komunikacyj-
ną i  wyposażeniem infrastrukturalnym. 
Z  drugiej strony warto pamiętać, że jako 
jedno z  zagrożeń dla równowagi prze-
strzennej miasta wymienia się nacisk in-
westorów na zabudowę atrakcyjnych 
przyrodniczo terenów, korytarzy ekolo-
gicznych oraz stref przewietrzania.

Władze miasta planują także udostęp-
nienie miejskich nieruchomości na potrze-

by przedsiębiorców oraz wprowadzenie ulg podatkowych jako 
narzędzia wspierającego rozwój firm. 

Czynsz powyżej średnich stawek
Aktualna polityka miejska jest ukierunkowana na dalszy rozwój 
ośrodków biznesow ych, a  inwestowanie w  mieszkania pod w y-
najem w  pobliżu centrów biurow ych może przynieść w ysoką 
stopę zwrotu. Z  raportu ronin24.pl, opracowanego na podsta-
wie danych portalu KRN.pl, w ynika, że miesięczny czynsz w ynaj-
mu w  przykładow ych „biurow ych dzielnicach” — Grzegórzkach, 
Prądniku Czerwonym czy Podgórzu — przekracza krakowską 
średnią. W  przypadku lokali o  powierzchni ok. 40 –60 mkw. staw-
ki czynszów w  przeliczeniu na metr kwadratow y, w  IV kw. 2018  r. 
w ynoszą odpowiednio: 42 zł (Prądnik Czerwony), 47 zł (Grze-
górzki) oraz 45 zł (Podgórze). Krakowska średnia w  tym samym 
okresie to ok. 41 zł/mkw. 

Joanna Kus

Inwestycje mieszkaniowe w pobliżu biurowców to obecnie jedna z najbardziej 
opłacalnych opcji dla osób poszukujących nieruchomości pod wynajem.

widoczny jest we wszystkich dużych miastach. Temat został do-
kładnie przeanalizowany na przykładzie Warszawy, w  raporcie 
CBRE, ZDG TOR, ZTM oraz Placemakers „Warszawskie biura na 
nowych torach. Biurowa mapa Warszawy a  rozwój komunikacji 
publicznej 2018–2021”. Podobne mechanizmy sterują rozwojem 
krakowskiego ośrodka biznesowego. 

Wykorzystanie potencjału komunikacji publicznej powinno być 
kardynalną zasadą inwestorów, choć takie działanie wymaga deter-
minacji i odwagi — podkreśla Adrian Furgalski, wiceprezes zarzą-
du w Zespole Doradców Gospodarczych TOR.

Relacja rynku mieszkaniowego z  biurowym ma duże znacze-
nie w kontekście inwestowania w mieszkania w celu szybkiej od-
sprzedaży lub czerpania zysków z  najmu (zarówno długo-, jak 
i  krótkoterminowego). Pracownicy krakowskich korporacji oraz 
przedsiębiorcy i  specjaliści regularnie odwiedzający Kraków 
w  celach biznesowych tworzą liczną i  przede wszystkim bez-
pieczną grupę najemców.

Enterprise Park, fot.: materiały prasowe
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OrzecznictwO

Dopuszczalność zakazu zabudowy

od granic jego działki do najbliższej istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej: wpłynęłaby negatywnie na warunki życia mieszkańców 
i stałaby w sprzeczności z zasadami harmonijnego współżycia. W ar-
gumentacji zaznaczano, że okoliczne tereny powinny być prze-
znaczone tylko na zabudowę mieszkalną.

Racja po stronie właściciela nieruchomości?
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w  Biał ymstoku uznał, 
że skarga zasługiwała na uwzględnienie. W  postępowaniu są-
dow ym wskazano, że do naruszenia zasad sporządzenia planu 
zagospodarowania dojdzie zarówno w  sytuacji przyjęcia rozwią-
zań niezgodnych z  normami konstytucyjnymi i  ustawow ymi, jak 
i  w  przypadku niezastosowania się do zapisów studium uwarun-
kowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, co 
miało miejsce w  przedmiotowej sprawie. Wykazano m.in. liczne 
sprzeczności uchwalonego planu ze studium. Bezspornie rów-
nież został naruszony subiekty wny interes prawny skarżącego, 
ponieważ wprowadzony zakaz zabudow y niweczy jego plany co 
do przyszłej inwestycji. 

Cytując wyrok WSA w tej sprawie: Każde ograniczenie właścicie-
la w prawie do wykorzystania nieruchomości zgodnie z jej naturalnym 
charakterem, powinno być należycie uzasadnione. Wprowadzenie 
zakazu zabudowy należy stosować tylko wtedy, gdy zachodzi po-
trzeba ochrony wartości wymienionych w art. 31 ust. 1 Konstytu-
cji RP (bezpieczeństwo lub porządek publiczny państwa, ochrona 
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, wolność i prawa in-
nych osób). Ograniczenie takie nie może jednak naruszyć istoty 
wolności oraz praw, powinno mieć charakter proporcjonalny do 
innych wartości chronionych przez Konstytucję, przede wszyst-
kim prawa własności. Zdaniem sądu, zakaz zabudowy w zaskar-
żonym planie nie został odpowiednio uzasadniony ze względu na 
konieczność ochrony wymienionych wyżej dóbr i  praw. Stwier-
dzono zatem nieważność planu w zaskarżonej części. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku  
z 25 października 2018 r. II SA/Bk 408/18

Krzysztof Janowski
radca prawny

Kancelaria Janowski Markiewicz

W
 miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o  planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym można, po nale-

żytym uzasadnieniu ograniczyć prawa właścicieli do nierucho-
mości na wyznaczonym terenie.

Właściciel jednej z  działek znajdujących się na Podlasiu za-
skarżył uchwałę lokalnej Rady Miejskiej w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w  ob-
rębie wsi, w której znajdowała się jego nieruchomość. W planie 
przewidziano wprowadzenie zakazu „zabudowy kubaturowej” 
z  wyjątkiem niektórych budynków związanych z  infrastruktu-
rą techniczną na zasadach określonych w ustaleniach ogólnych. 
Generalnie zabroniono więc stawiania na danym terenie innej za-
budowy niż wskazana w planie zagospodarowania. Wzbudziło to 
oczywiste zaniepokojenie skarżącego, który planował dokonać 
w niedalekiej przyszłości inwestycji na swojej nieruchomości. 

Naruszenie praw wynikających z Konsytucji?
W  skardze zarzucono naruszenie m.in. Konstytucji RP i  przepi-
sów dotyczących ograniczania wolności oraz zasady równego 
traktowania. Skarżący zwrócił również uwagę na niezgodność 
ze studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, które przewidy wało możliwość zabudow y 
i  nie wprowadzało na przedmiotow ym terenie jakichkolwiek 
ograniczeń co do nieruchomości. Jego zdaniem posiadał on in-
teres prawny do zaskarżenia uchwalonego planu, ponieważ te 
ustalenia de facto niweczył y jego zamiary inwestycyjne, tj. w y-
budowanie fermy drobiu na działce objętej zakazem zabudow y 
(naruszenie interesu prawnego skarżącego jest niezbędne do 
umożliwienia zaskarżenia uchwał y lub zarządzenia podjętego 
przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej). 

Skarżący podkreślił, że teren ten nie jest obszarem podlegają-
cym szczególnej ochronie przyrodniczej ani nie stwierdzono żad-
nych innych przeciwwskazań do zabudowania pobliskiego gruntu. 
W odpowiedzi na skargę, Rada Miejska stwierdziła, że inwestycja, 
którą planował skarżący, m.in. w związku z odległością ok. 150 m 

Na pozór wydaje się, że skoro jesteśmy właścicielami nieruchomości, to możemy 
nią dysponować i zabudowywać ją tak, jak sobie tego życzymy. Jednak przepisy 
prawa przewidują możliwość wprowadzenia zakazu zabudowy gruntu.
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finAnse

Koszty kredytu, czyli czego nie ma 
w reklamach banków
Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, należy zwrócić uwagę 
na dodatkowe koszty. Ile dokładnie będzie wynosiła miesięczna rata? Na jej wysokość 
wpływa wiele czynników, o których żaden bank nie mówi w swoich reklamach.

Prowizja banku
Prowizja to jednorazowa opłata, którą bank pobiera za udziele-
nie kredytu. Najczęściej mylona jest z marżą. Prowizja występuje 
zawsze przed wypłatą kredytu i naliczana jest od jego całej kwo-
ty. Może zostać skredytowana lub zapłacona gotówką. To opłata 
bezzwrotna i zależna od wysokości zaciągniętego zobowiązania. 
Na niższe stawki prowizji mogą liczyć głównie stali klienci banków 
i osoby przenoszące kredyt z innego banku, ale inni kredytobior-
cy również mogą spróbować ją negocjować. Wysokość prowizji sta-
nowi odgórnie ustalony przez bank procent — najczęściej utrzymuje 
się na poziomie do 4 proc. — ujawnia Ronald Szczepankiewicz, eks-
pert kredytowy i współwłaściciel RM Kredyty.

Ubezpieczenie pomostowe
Ubezpieczenie pomostowe występuje w  każdym kredycie hipo-
tecznym. Obowiązuje w momencie, gdy bank wypłacił już kredyt, 
natomiast nie został on wpisany do Księgi Wieczystej (KW). To 
szczególnie ryzykowna sytuacja dla banku. Środki zostały wypła-
cone, jednak finalnego zabezpieczenia brakuje. Podczas trwania 
ubezpieczenia pomostowego rata jest wyższa o ok. 100 zł na każ-
de 100 tys. zł kredytu. Oczekiwanie na wpis do Księgi Wieczystej 
może trwać od 1 do 6 miesięcy. Wszystkie transze muszą zostać 
wypłacone, aby można było złożyć wniosek o wpis do Księgi Wie-
czystej. Każda nieruchomość ma być oddana do użytku. 

Wycena nieruchomości 
Wartość nieruchomości musi zostać potwierdzona, w  tym celu 
bank opiera się na jej wycenie. Większość instytucji finanso-
wych jest w  stanie zaakceptować zewnętrzne operaty wykona-
ne przez uprawnione osoby. Koszt operatu szacunkowego lokalu 
mieszkalnego przygotowanego przez rzeczoznawcę wynosi ok. 
400–500 zł.

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego
Wymagany wkład własny, według aktualnej rekomendacji Komi-
sji Nadzoru Finansowego (KNF), wynosi 20 proc. Ubezpiecze-
nie Niskiego Wkładu Własnego muszą opłacić osoby, które nie 
wnoszą wkładu własnego na poziomie wymaganym przez bank. 

Niektóre banki udzielają kredytu z  10-procentowym wkładem 
własnym. Brakująca cześć podlega ubezpieczeniu i uiszczana jest 
w racie kredytu, poprzez podwyżkę marży, zazwyczaj o 0,25 proc. 
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego występuje wtedy, 
gdy zobowiązanie przewyższa 80 proc. ceny zakupu. Takie roz-
wiązanie, w  postaci podwyższenia marży, jest wygodniejsze niż 
płatność jednorazowa.

Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą 
spłatę 
Większość banków ma w  swojej ofercie taką prowizję. Według 
rekomendacji KNF, instytucja finansowa może naliczać opłaty do 
3 lat od daty uruchomienia kredytu. Oznacza to, że po upływie 
tego okresu, w każdym banku istnieje możliwość zrobienia nad-
płaty lub całkowitej spłaty bez dodatkowych kosztów. Warto jed-
nak pamiętać, że w trakcie spłaty lub nadpłaty zobowiązania, można 
spłacić jedynie kapitał, a nie odsetki — co jest notorycznie mylone — 
podkreśla Ronald Szczepankiewicz.

Pozostałe ubezpieczenia
• Ubezpieczenie od utraty pracy — nie jest obowiązkowe, ale 
dość często proponowane przez pracowników banków. Tego typu 
zabezpieczenia są drogie i zazwyczaj płatne gotówką. Takie roz-
wiązanie wybierane jest głównie z uwagi na spore obniżki na mar-
ży i prowizji bankowej. 
• Ubezpieczenie nieruchomości — obowiązkowe w  każdej insty-
tucji finansowej, w  której bierzemy kredyt hipoteczny. W  więk-
szości banków można przedstawić zewnętrzną polisę z  cesją na 
bank. Te proponowane przez kredytodawcę są najczęściej dużo 
droższe od dostępnych na rynku. Roczny koszt ubezpieczenia 
nieruchomości w  banku to średnio 0,1 proc. od kwoty udzielone-
go zobowiązania. Ubezpieczenie na życie obejmuje tylko jedne-
go kredytobiorcę albo dwóch, ale na niepełną kwotę. Zawierając 
taką umowę, warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. Może 
być stała — po śmierci kredytobiorcy ubezpieczyciel spłaci pozo-
stałe zadłużenie, a  resztę pieniędzy w ypłaci rodzinie. Najczęściej 
jednak bank proponuje zmienną sumę ubezpieczenia. Będzie ona 
maleć, proporcjonalnie do pozostałej do spłaty części kredytu.

Podsumowując, jeśli potencjalny klient planuje w  niedalekiej 
przyszłości zakup nieruchomości za pieniądze z  kredytu hipo-
tecznego, koniecznie powinien zapoznać się z kosztami związany-
mi z jego otrzymaniem. Wykonanie dokładnych kalkulacji pozwoli 
uniknąć niepotrzebnych niespodzianek oraz odpowiednio przy-
gotuje przyszłego kredytobiorcę do zaciągnięcia zobowiązania.

Katarzyna Pastor

www.rmkredyty.pl
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Apartamenty Snycerska —  
spokój w nowoczesnym wydaniu

B
ieżanów-Prokocim to obecnie jedna z najczęściej wybiera-
nych lokalizacji w Krakowie. Osoby poszukujące nierucho-
mości na krakowskim rynku coraz częściej doceniają zalety 

inwestycji oddalonych od ścisłego centrum miasta. Na korzyść 
Bieżanowa-Prokocimia przemawia m.in. dobrze rozwinięta infra-
struktura, w tym komunikacyjna, oraz spokojne sąsiedztwo zabu-
dowy mieszkaniowej i znaczny odsetek terenów zielonych.

Realizowane w tej dzielnicy Apartamenty Snycerska to kame-
ralny projekt o podwyższonym standardzie. Deweloper położył 
nacisk na wybór odpowiedniej, prestiżowej działki inwestycyjnej 
(w cichej okolicy, w strefie zabudowy jednorodzinnej), ergonomię 
oraz niebanalne rozwiązania architektoniczne, co wyróżni apar-
tamentowiec na tle pozostałych inwestycji mieszkaniowych w tej 
części miasta. 

Biorąc pod uwagę względy finansowe, warto zwrócić uwagę, 
że w  aktualnej ofercie sprzedaży przewidziano świąteczną pro-
mocję, w ramach której ceny mieszkań są niższe o 15 tys. zł.

Dla kogo?
Kameralny charakter inwestycji współgra z  otaczającą ją zabu-
dową jednorodzinną. W  budynku znajduje się 47 apartamen-
tów o  funkcjonalnych rozkładach pomieszczeń. Metraże lokali 
dostosowano do zróżnicowanych potrzeb. Apartament dla sie-
bie znajdą zarówno single, młode pary, jak i  rodziny potrzebujące 
większej powierzchni użytkowej. Metraże oferowanych miesz-
kań w ynoszą od ok. 42 do 70 mkw. 

Do wszystkich apartamentów, w  zależności od ich usytu-
owania — przyporządkowano tarasy lub prywatne ogródki. 
Przestronne tarasy stanowią dodatkową powierzchnię do indy-
widualnego zagospodarowania, podobnie jak ogródki, w których 

można zaaranżować np. miejsce do za-
bawy z dziećmi czy do wypoczynku. 

Atrakcyjne sąsiedztwo
W  niedalekiej odległości od inwesty-
cji znajdują się rozległe tereny zielone: 
Park Jerzmanowskich oraz Zalew Ba-
gry. Mieszkańcy będą mieć wobec tego 
ułatwiony dostęp do ścieżek spacero-
w ych, tras rowerow ych oraz obiektów 
rekreacyjnych i  turystycznych. W  odle-
głości ok. 7 minut pieszo od inwestycji 
przebiega ul. Wielicka, będąca ważnym 
punktem komunikacyjnym i  wentyla-
cyjnym miasta. Ponadto okolica jest 
dobrze skomunikowana z  południową 

i wschodnią (w budowie) obwodnicą Krakowa. 
Przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w dogodnej 

odległości od inwestycji. Na okoliczną infrastrukturę składają się 
ponadto przedszkola i szkoły oraz obiekty handlowo-usługowe.

Nowoczesna i funkcjonalna architektura
Projekt architektoniczny budynku nawiązuje do spokojnego kli-
matu najbliższej okolicy. Dzięki stonowanej kolorystyce elewacji 
obiekt nie jest punktem dominującym w  okolicznym krajobrazie, 
lecz w naturalny sposób staje się jego częścią. 

Inwestycja jest w  pełni funkcjonalna, o  czym świadczy m.in. 
wygospodarowanie 48 miejsc postojowych w  garażu podziem-
nym. Dodatkową przestrzeń parkingową (10 stanowisk) wyzna-
czono na zewnątrz. 

Prace budowlane już trwają. Zgodnie z harmonogramem pro-
jektu, inwestycja zostanie ukończona w II kw. 2020 r. 

Joanna Kus

Apartamenty Snycerska to propozycja dla osób, które cenią spokój, codzienną wygodę 
i komfort wynikający z podwyższonego standardu wykończenia. Projekt powstaje w dzielnicy 
Bieżanów-Prokocim, która ze względu na dużą dostępność komunikacyjną i bliskość terenów 
zielonych stanowi interesującą alternatywę dla mieszkania w centrum Krakowa. Inwestycję 
realizuje firma WAN SA.
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Kraków będzie miał swoją perłę akustyczną

W
 drodze konkursu wyłoniono projekt budynku, który bę-
dzie pełnił funkcję nowej siedziby Filharmonii im. Ka-
rola Szymanowskiego. Z obiektu będą korzystać także 

inne, ważne zespoły z Krakowa i Małopolski, m.in. Sinfonietta Cra-
covia i Capella Cracoviensis. Obiekt powstanie przy ul. Skrzatów. 
W środku zaprojektowano kilka sal koncertowych (w największej 
z nich zmieści się 1400 osób), miejsce do organizowania prób, prze-
strzeń magazynową, garderoby i pomieszczenia techniczne. Zapla-
nowano także przestrzeń biurową i strefę edukacyjną, jak również 
miejsce na restaurację i  studio nagrań. Budynek Centrum Muzy-
ki będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, które 
bez przeszkód będą mogły przemieszczać się pomiędzy wszystki-
mi kondygnacjami. W salach koncertowych przewidziano również 
miejsca dla osób poruszających się na wózkach.

Tradycja i nowoczesność
Zgodnie z  założeniem autorów projektu, budynek ma być nowo-
czesny, a  jednocześnie dobrze komponować się z  zabytkowym 
charakterem miasta. Elewacja Centrum Muzyki nawiązuje do bu-
dowanych z  cegły kościołów, które kiedyś były głównymi ośrod-
kami związanymi z  muzyką, jak również do ceglanych piwnic, 
w  których koncertowało się życie kulturalne Krakowa. Podobną 
funkcję pełni gwieździsty wzór na suficie w  Filharmonicznej Sali 
Koncertowej, który przypomina m.in. sklepienie Kościoła Mariac-
kiego. Inspiracją do zaprojektowania formy obiektu była płynąca 
nieopodal Wisła.

Perła akustyczna
Uczestnicy konkursu zostali postawieni przed trudnym zadaniem, 
przede wszystkim ze względu na wymagające kryteria akustyczne, 

W stolicy Małopolski powstanie jeden z najważniejszych ośrodków 
muzycznych w Polsce. Znamy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki w Krakowie.

jakie miał spełniać zaprojektowa-
ny budynek. Koncerty, które mają się 
odbywać w tym miejscu, wymagają do-
skonałej akustyki. Dzięki zapropono-
wanym rozwiązaniom sale koncertowe 
będą dostosowane do różnego rodza-
ju występów i  wydarzeń muzycznych. 
Można w nich uzyskać również niemal 
absolutną ciszę. Przez cały czas będą 
tam panowały takie same warunki aku-
styczne, niezależnie od liczby osób na 
widowni. Dodatkowo projekt sceny po-
zwoli muzykom słyszeć się wzajemnie, 
nawet jeśli będą przebywali daleko od 
siebie. Umożliwi im to stworzenie zgra-
nego zespołu. Zwycięski projekt Cen-
trum Muzyki w Krakowie został uznany 
za perłę akustyczną.

Współpraca polsko-włoska
Projekt powstał dzięki pracy zespo-

łu, który stworzyli architekci z dwóch pracowni: SBS Engineering 
Group z Krakowa oraz 3TI Progetti Italia — Ingegneria Integrata 
S.P.A. z Rzymu. W skład zespołu autorskiego weszli Maher Mater, 
Piotr Ehrenhalt i Anna Kowal. Współpracowali z nimi Tomasz Gie-
fert, Joanna Ryś, Dominika Strzałka, Anna Eckes, Michał Sajdek, 
Joanna Tomecka, Sebastian Machaj oraz Małgorzata Tujko. Za aku-
stykę odpowiadali natomiast Octavio Inacio i Higini Arau. Twórcy 
projektu, który został uznany za najlepszy spośród prac wykona-
nych w ramach konkursu, otrzymali nagrodę o wartości 150 tys. zł., 
a także zostali zaproszeni do negocjacji dotyczących opracowania 
dokumentacji projektowej. Zgodnie z  planem, inwestycja ma zo-
stać zrealizowany do końca 2024 r.

Anna Kapłańska

źrodlo: malopolska.pl

źrodlo: malopolska.pl
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Warto Wiedzieć

Z planem miejscowym czy bez planu?  
Nie daj się zaskoczyć
Decydując o tym, gdzie chcemy zamieszkać, zgadzamy się też na sąsiedztwo, 
które zastaniemy, a także na dopiero planowaną infrastrukturę miejską.  
Co zrobić, aby uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości?

M
imo iż uchwalaniu miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego towarzyszą debaty i  dyskusje 
w mediach, a nawet protesty mieszkańców dzielnic czy 

organizacji pozarządowych, wagę dokumentów planistycznych 
większość młodych ludzi uświadamia sobie dopiero po fakcie — tj. 
po zakupie mieszkania. Obecne władze miasta skłaniają się ku jak 
największej szczegółowości planów, podobne stanowisko repre-
zentują krakowscy deweloperzy. Im więcej rygorystycznych kry-
teriów dotyczących budowy, tym mniejsze prawdopodobieństwo 
niewłaściwego zagospodarowania przestrzennego. Z  drugiej 
strony uchwalanie planów to długotrwały proces, wydłużający 
oczekiwanie na rozpoczęcie budowy, a tym samym odbiór miesz-
kania. Trwa średnio od kilku miesięcy do nawet kilku lat (w zależ-
ności od szczegółowości oraz zastosowania przepisów lokalnych  
i  ustawowych). Pewnym kompromisem miał być tryb budowy 
w oparciu o tzw. wuzetki, czyli decyzje o warunkach zabudowy. 
Ale to rozwiązanie dolewa oliwy do ognia — nie wszystkim podo-
ba się, że daje inwestorom większą swobodę. 

Według informacji Urzędu Miasta Krakowa, w 2017 r. wydano 
2631 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
w rzeczywistości to mniej niż w latach 2015–2016 (2970 i 2783). 
Najwięcej wniosków dotyczyło budynków jednorodzinnych. De-
weloperzy realizujący inwestycje mieszkaniowe otrzymali 470 
takich decyzji. Dla obiektów usługowych wydano 193 decyzje, 
najmniej dla obiektów usług publicznych i  przemysłowych. Sta-
tystycznie zdecydowanie więcej inwestycji w Krakowie powstaje 
na podstawie pozwolenia na budowę, czyli pod większą kontrolą. 
Przy czym kontrola ta dotyczy przede wszystkim budownictwa 
jednorodzinnego. W ubiegłym roku miasto wydało 580 pozwo-
leń na budowę domów jednorodzinnych oraz 157 na realizację 
budynków wielorodzinnych i zespołów mieszkaniowych. Łącznie, 

biorąc pod uwagę rożne rodzaje inwestycji budowlanych, w roku 
2017 wydano 4654 decyzje o pozwoleniu na budowę (w 2015 r. 
— 4251, a w 2016 r. — 4159). 

Co sprawdzimy w planie miejscowym?
Dlaczego miejscowe plany zagospodarowania przestrzenne-
go są tak ważne z  perspekty w y naby wców mieszkań? Inwesty-
cja w  nieruchomości ma charakter długoterminow y. Kupujemy 
nie na chwilę, ale na co najmniej kilka lat, a  nawet na całe życie. 
Plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa miej-
scowego, na którego podstawie urząd miasta w ydaje pozwole-
nie na budowę. Zawiera wszystkie informacje o  danym obszarze, 
dopuszczalne możliwości zabudow y terenu (m.in. maksymal-
ną w ysokość budynków i  ich przeznaczenie, rodzaj zabudow y 
mieszkaniowej: jednorodzinna czy wielorodzinna, wolnostojąca 
czy zwarta) czy zakładany odsetek terenów zielonych. 

Analizując założenia dotyczące dopuszczalnej zabudowy w są-
siedztwie wybranej przez nas inwestycji, możemy na przykład 
ocenić, jak intensywny będzie ruch samochodowy, a  co za tym 
idzie, czy wystarczy zewnętrznych miejsc parkingowych. Komu-
nikacja w obrębie osiedla to nie tylko obecny układ drogowy, ale 
także planowane inwestycje. Z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dowiemy się, jak przebiegają linie tramwa-
jowe (a zatem, jaka będzie komunikacja), jakiego typu drogi mogą 
powstać na danym terenie. Warto zwrócić uwagę na ich poło-
żenie względem osiedli mieszkaniowych oraz oznaczenia: droga 
główna (G), droga wyższej klasy technicznej — zbiorcza (Z). 

Zasadniczym pytaniem, na które należy sobie odpowiedzieć, 
jest to, czy rozważana przez nas lokalizacja została objęta miej-
scowym planem. Co istotne, dokument nie musi dotyczyć całej 
dzielnicy, może tylko regulować zabudowę w jej części. W ciągu 
7 lat procent objęcia powierzchni miasta miejscowymi planami 
wzrósł z 36,1 do 50,9 proc. 

Dostęp do zieleni
Mieszkańcy mają w ysokie w ymagania w  kontekście terenów 
zielonych i  tworzenia now ych przestrzeni publicznych. Obec-
nie w  Krakowie dostęp do zieleni w  sąsiedztwie miejsc zamiesz-
kania jest nierównomierny. Warto zwrócić uwagę, czy w  pobliżu 
w ybranej inwestycji mieszkaniowej już istnieje lub ma powstać 
miejski obszar zielony. Ważne są także informacje o  udziale tere-
nu biologicznie czynnego w  granicach samej inwestycji. Dewelo-
per musi w  tym zakresie realizować założenia planu miejscowego. 
Zgodnie z  warunkami technicznymi w  budownictwie, na dział-
kach budowlanych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzin-
ną minimum 25 proc. powierzchni powinna stanowić przestrzeń 
biologicznie czynna — chyba że w  obowiązującym miejscow ym 
planie określono inne proporcje. 
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Dla przypomnienia, zgodnie z rozporządzeniem z 12 kwietnia 
2002 r. (nowelizacja w 2009 r.) Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie, teren biologicznie czynny to: teren z nawierzch-
nią ziemną, urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, 
a  także 50 proc. powierzchni tarasów i  stropodachów z  taką na-
wierzchnią, nie mniej jednak niż 10 mkw., oraz woda powierzchniowa 
na tym terenie. 

Jeśli działka nie jest położona w  granicach obowiązywania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w decy-
zji o warunkach zabudowy powinny znaleźć się brakujące infor-
macje, m.in. o zieleni, wielkości zabudowy, kącie nachylenia dachu 
czy szerokości elewacji frontowej.

Własność gruntów
Do powstawania now ych parków w  przyszłości będzie konieczne 
w ykupy wanie pry watnych działek. Trzeba liczyć się z  tym, że do 
Gminy Miejskiej Kraków należy (stan na 2017 r.) tylko 20,8 proc. 
gruntów, do Skarbu Państwa — 21 proc. W  rękach pry watnych 
właścicieli pozostaje blisko 45 proc. wszystkich działek. Kościoł y 
i związki w yznaniowe mają do dyspozycji 2,3 proc. gruntów. 

Warto przeanalizować także kategorie dostępnych terenów. 
Według danych z 2017 r., zabudowanych i zurbanizowanych jest 
już 45,6 proc. gruntów. Porównywalną powierzchnię (45,2 proc.) 
zajmują grunty rolne. Na razie nie ma deklaracji ze strony urzęd-
ników, pozwalającej przypuszczać, że w  najbliższej przyszłości 
dojdzie do przekształcania tych obszarów w działki budowlane. 
Oznacza to, że te tereny powinny być wolne od zabudowy miesz-
kaniowej. Warto śledzić zmiany w tym zakresie. Dla porównania, 
grunty leśne i  użytki ekologiczne stanowią razem 5,5 proc. po-
wierzchni terenów. 

Czy możemy mieć wpływ na plany zabudowy?
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzenne-
go dla różnych obszarów miasta są publikowane na stronie Biu-
ra Informacji Publicznej UMK. Chcąc mieć wpł y w na ich kształt, 
trzeba śledzić obwieszczenia prezydenta miasta o  rozpoczęciu 
sporządzania dokumentów. Takie ogłoszenie daje nam prawo 
do zgłoszenia wniosków do planu, opisania, jakie mamy oczeki-
wania w  zakresie zagospodarowania przestrzennego. Informa-
cje o  miejscu i  terminie składania wniosków powinny być podane 
w obwieszczeniu. 

Kolejnym etapem konsultacji z mieszkańcami miasta jest wy-
łożenie projektu do publicznego wglądu. Na tym etapie możemy 
analizować już konkretne zapisy dokumentu. 

Dwadzieścia jeden dni — tyle zwykle wynosi minimalny okres 
na konsultacje prowadzone przez urzędy miast, m.in. w sprawach 
planów zagospodarowania przestrzennego. W  takich przypad-
kach można ustalić jeszcze dłuższy okres na organizowanie spo-
tkań z mieszkańcami.

Niezależnie od przebiegu konsultacji, należy pamiętać, że sta-
nowią one narzędzie doradcze, którego celem jest lepsze dosto-
sowanie projektów do oczekiwań mieszkańców miasta. 

Joanna Kus
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Luksusowe dzielnice Krakowa
Polacy, decydując się na zakup nieruchomości, najpierw zwracają uwagę na lokalizację — 
tak wynika z danych opublikowanych przez „Finansowy Barometr ING. Jak Polacy kupują 
mieszkania i domy”. Ponad 40 proc. badanych rozpoczyna poszukiwania lokum od zawężenia 
obszaru do miejsc blisko pracy, terenów zielonych i z dobrym dojazdem do centrum miasta.

B
liskość centralnych miejsc Krakowa, takich jak Rynek Głów-
ny, Planty czy Kazimierz, czyni Stare Miasto dzielnicą wyma-
rzoną przez wielu szukających lokum. Nie można zaprzeczyć, 

że wygód mieszkania w samym centrum miasta jest wiele, ale nie-
wiele osób może sobie na nie pozwolić ze względu na ceny miesz-
kań w tej okolicy. Na szczęście Kraków to nie tylko Stare Miasto, to 
także inne dzielnice, które w ostatnich latach prężnie się rozwijają, 
stając się atrakcyjną lokalizacją do życia. Oto kilka z nich.

Dzielnica VII — Zwierzyniec
Salwator i  Wola Justowska, wchodzące w  obręb Zwierzyńca, są 
przez wielu uważane za dzielnice luksusowe. Na postrzeganie tej 
lokalizacji jako prestiżowej i  jednej z  najpiękniejszych w  Krako-
wie, wpływa bliskość centrum miasta (4 km), a także dużo zieleni 
i klimatycznych uliczek. W obrębie VII dzielnicy znajduje się m.in. 
Kopiec Kościuszki, Kopiec Piłsudskiego, Krakowskie Zoo, Lasek 
Wolski i Park Decjusza.

Te magiczne miejsca są na pewno plusem dla osób ceniących aktyw-
ność fizyczną, a także chcących mieszkać w zacisznym, zielonym miej-
scu w  niedalekiej odległości od centrum miasta — komentuje Anna 
Gumowska, CEO w Prime Time PR.

Przez Zwierzyniec przebiega wiele tras spacerowych. Warto za-
znaczyć, że jest to dzielnica willowa, w której kilka budynków, m.in. 
przy ul. Anczyca, ma zabytkowy charakter. Wymienione zalety od-
bijają się na cenach oferowanych tu mieszkań. Według raportu ro-
nin24.pl (na podstawie danych KRN.pl), w ostatnim kwartale 2018 
r. stawki metra kwadratowego (mieszkania o  powierzchni 40-60 
mkw.) sięgają 10170 zł, co czyni Zwierzyniec drugą najdroższą 
dzielnicą po Starym Mieście.

Dzielnica V — Krowodrza
Do największych plusów tej dzielnicy należy bliskość Starego Mia-
sta oraz kampusu AGH. Od centrum Krowodrzę dzieli jedynie 2,5 
km, a dobra komunikacja miejska — autobusowa oraz tramwajowa, 
wpływa na zwiększające się zainteresowanie mieszkaniami w  tej 
dzielnicy. Wspomniana lokalizacja jest atrakcyjna dla przyjezd-
nych studentów, dla których duże znaczenie ma wygodna odle-
głość od krakowskich uczelni (Uniwersytet Rolniczy i Uniwersytet 

Ekonomiczny). W  obrębie Krowodrzy znajduje się Park Jordana, 
21-hektarowy obszar zieleni idealny na spacery czy uprawianie 
sportu. Niewiele dzieli Krowodrzę od Błoni, które pozwalają na 
złapanie oddechu wśród zieleni, w samym centrum miasta. Miesz-
kania w tej dzielnicy nie należą do tanich, bowiem jak podaje wspo-
mniany raport ronin24.pl, cena za metr kwadratowy to 8616 zł. 
Mimo to właśnie tam przybywa nowych inwestycji, m.in. Mazo-
wiecka 72, należąca do Grupy Deweloperskiej GEO.

Bliskość starego miasta, centrów biznesowych, handlowych oraz 
przede wszystkim dobrze funkcjonująca komunikacja miejska powodu-
ją, że wiele osób woli zapłacić więcej, aby mieszkać właśnie w tych oko-
licach — twierdzi Ewa Foltańska-Dubiel, prezes GEO. Tyczy się to 
także osób, które kupują tam nieruchomości pod inwestycje — dodaje.

Dzielnica II — Grzegórzki
Zlokalizowana w centrum dzielnica II sąsiaduje ze Starym Miastem 
oraz Kazimierzem, co sprawia, że jest jedną z najbardziej prestiżo-
wych lokalizacji w  Krakowie. W  obrębie Grzegórzek znajdują się 
takie charakterystyczne punkty jak Galeria Kazimierz, ul. Rako-
wicka czy Hala Targowa. Z wymienionych miejsc można sprawnie 
dojechać komunikacją miejską, autobusową oraz tramwajową do 
innych dzielnic. Również niewiele czasu zajmie spacer do centrum, 
na Kazimierz oraz w okolice Uniwersytetu Ekonomicznego. Warto 
zaznaczyć, że w obrębie Grzegórzek znajduje się długi pas zieleni 
wzdłuż ul. Podgórskiej, który przyciąga wielu turystów oraz space-
rowiczów. Ceny zakupu mieszkania w dzielnicy Grzegórzki są po-
równywalne do Krowodrzy i wynoszą ok. 8761zł/mkw.

Dzielnica VIII — Dębniki
Dębniki to jedna ze spokojniejszych i  bardzo malowniczych dziel-
nic Krakowa. W jej obręb wchodzą charakterystyczne rejony, takie 
jak Tyniec, Skotniki czy nowoczesny Ruczaj, jak również kameral-
ne, ciche, zabytkowe kamienice i wille. Dzielnica ulokowana na pra-
wym brzegu Wisły ma wydzielony Rynek Dębnicki, a także dostęp 
do prawdopodobnie najstarszych ogródków działkowych w Polsce, 
przy ul. Praskiej. VIII dzielnica łączy w sobie to, co najważniejsze dla 
osób szukających lokum w mieście — sprawną komunikację, rozwi-
niętą infrastrukturę, a także miejsca do odpoczynku od miejskiego 
zgiełku. Odetchnąć świeżym powietrzem można w  obrębie Parku 
Dębnickiego, Zakrzówka lub III kampusu Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, dookoła którego znajdują się ścieżki dla spacerowiczów i bie-
gaczy. Dębniki są chętnie wybierane ze względu na biznes park, który 
powstał na Ruczaju, z filiami takich firm jak Motorola i Shell, a także 
ze względu na bliskość ośrodka akademickiego oraz Krakowskiego 
Parku Technologicznego. Jak podaje najnowszy raport ronin24.pl, 
metr kwadratowy mieszkania w tej dzielnicy kosztuje 7466 zł.

Joanna Syrek
PRIME TIME PR
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Perły z sieci

Blox 

Realizacja architektoniczna o nazwie Blox to projekt 
duńskiej pracowni OMA zrealizowany w Kopenhadze 
w 2017 r. Budynek powstał na niezbyt atrakcyjnym terenie 
obok ruchliwej jezdni stanowiącej część obwodnicy 
w śródmieściu stolicy Danii. Gmach budynku powstał 
bezpośrednio nad jezdnią, tworząc jednocześnie tunel. 
Konstrukcja budynku o powierzchni 20 tys. mkw. składa 
się ze szklanych bloków poprzesuwanych względem 
siebie, tworzących nieregularną, dynamiczną strukturę. 
Blox jest budynkiem wielofunkcyjnym — obiekt pełni 
funkcję siedziby Duńskiego Centrum Architektury — 
organizacji powołanej do rozpowszechniania wiedzy na 
temat architektury i zabudowy środowiska. Wewnątrz 
znajdują się przestrzenie wystawowe, ośrodek badawczy, 
sale konferencyjne, audytorium, restauracje i kawiarnie, 
centrum fitness, księgarnia oraz parking publiczny. Część 
przestrzeni budynku przeznaczono na powierzchnie 
biurowe oraz mieszkania.

Budynek Lloyd’s  

Wieżowiec znajdujący się w dzielnicy finansowej Londynu 
przy Lime Street jest siedzibą firmy ubezpieczeniowej Lloyd’s. 
Futurystyczny biurowiec zaprojektowany przez Richarda 
Rogersa powstał w latach 1978–1986. Ze względu na swoją 
nietypową formę, potocznie nazywany jest The Inside-
Out Building – budynkiem wywróconym na drugą stronę. 
Charakterystycznym elementem wieżowca są znajdujące się na 
zewnątrz elewacji schody w formie obłych spirali wykonanych 
ze stali nierdzewnej. Wzdłuż fasady budynku biegną także 
windy, rury wentylacyjne i instalacje techniczne. Obiekt ma 
88 m wysokości, liczy 14 pięter i składa się z 3 wież, którym 
towarzyszą 3 wieże serwisowe. Całość rozlokowano wokół 
wysokiego na 60 m atrium. Na dachu budynku znajdują się 
dźwigi, które pomagają utrzymać w czystości elewację budynku. 
Obiekt jest najmłodszą londyńską konstrukcją, która uzyskała 
najwyższą klasę zabytku miejskiego, w 2008 r. Koszt realizacji 
inwestycji wyniósł 75 mln funtów.

Katedra Arktyczna 

Luterański kościół Tromsdalen znajduje się w norweskiej 
miejscowości Tromsø nad brzegiem Morza Norweskiego za kołem 
podbiegunowym. Kościół został zbudowany w 1965 r. według 
projektu architekta Jana Inge Hoviga. Forma budynku wykonana 
z betonu i stali nawiązuje do tradycyjnego namiotu lapońskiego. 
Aluminiową konstrukcję przykrywa 11 par płyt betonowych 
opierających się o siebie szczytami i tworzących nachodzące 
na siebie trójkąty. Między płytami pozostawiono przeszkloną 
przestrzeń, dzięki czemu do wnętrza dostaje się naturalne 
światło. Betonowe płyty pokryto blachą pomalowaną na biało, 
dlatego budynek komponuje się z surowym, norweskim klimatem. 
W 1972 r. do wschodniej ściany Katedry została dodana szklana 
mozaika wykonana przez Victora Sparre’a. Witraż przedstawiający 
rękę Boga, z której wychodzą promienie światła, jest jedną 
z największych mozaik szklanych w Europie — ma 23 m wysokości. 
Wnętrze Katedry cechuje prostota — znajdują się w nim ławy 
wykonane z dębu, szklane żyrandole, ołtarz oraz ambona.fot. na lic. Wikimedia Commons

fot.: Leif Jørgensen, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot.: Martín Barona, pexels.com



Z kraju

Deweloper oszukał klientów
Wyrok trzech lat więzienia usłyszał deweloper z  województwa dolno-
śląskiego, który doprowadził do bankructwa firmy i szkody nabywców 
mieszkań w prowadzonej przez niego inwestycji. Osiedle miało powstać 
w  Iwinach pod Wrocławiem, a  także w  Siechnicach. Praktycznie jedy-
nym źródłem finansowania inwestycji były środki wpłacone przez na-
bywców (stanowiły one 85 proc. przychodów spółki), a umowy na zakup 
lokali podpisano tuż po założeniu firmy. W toku śledztwa okazało się, że 
środki zgromadzone przez nabywców wykorzystano niezgodnie z prze-
znaczeniem. Jedynie niewielką część przeznaczono na budowę miesz-
kań. Marek T. za firmowe pieniądze kupił posiadłość w  Paryżu, wartą 
300 tys. euro. Ponadto pozostali pracownicy firmy środkami nabywców 
spłacali prywatne zobowiązania. Brak porządku w organizacji firmy i od-
powiedniej kontroli, a także złe gospodarowanie finansami sprawiły, że 
spółka upadła, a budowy mieszkań nie udało się zakończyć. Do proce-
deru doszło w latach 2007–2009. Do tej pory trwa postępowanie upa-
dłościowe i klienci na drodze sądowej walczą o swoje prawa. Wskutek 
oszustwa, jakiego dopuścił się Marek T., szkodę poniosło ok. 100 osób.

Mieszkań jest więcej, ale ich metraż ciągle spada 
GUS podsumował 3 pierwsze kwartały 2018 r. Na podstawie danych można 
wnioskować, że będzie to kolejny rok z odnotowanym sukcesem na polskim 
rynku nieruchomości. W podsumowanym okresie udostępnionych zostało 
129 833 lokali, a średnia powierzchnia użytkowa zmniejszyła się o 2,4 mkw. 
W porównaniu z ubiegłorocznymi notowaniami jest to jedynie o 4,5 proc. 
więcej. Choć różnica jest niewielka, wynik jest o blisko 30 proc. wyższy niż 
w  2014 r. W  odniesieniu do sytuacji sprzed 4 lat znacząco wzrosła rów-
nież liczba rozpoczętych budów — o  59,4 proc. Z  kolei w  2018 r. zgłoszo-
no o 78,9 proc. więcej projektów niż 2014 r. Patrząc na przeznaczenie bu-
dowanych mieszkań, można zauważyć, że aż blisko 60 proc. z oddanych do 
użytkowania lokali stanowiły te, przeznaczone na sprzedaż bądź wynajem. 
W  stosunku do ubiegłego roku tego typu inwestycji przybyło o  1,9 punk-
tów procentowych. Największy wzrost w statystykach dotyczy wojewódz-
twa mazowieckiego, gdzie oddano do użytkowania o 22,2 proc. więcej loka-
li. W Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce przyrost ukształ-
tował się w granicy 10 proc. Najmniej mieszkań ukończono na Opolszczyź-
nie — 1,3 proc. oraz w województwach lubuskim i świętokrzyskim — 2 proc. 

Jest interwencja w sprawie cen prądu 
Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich skiero-
wał prośbę do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie 
podwyżek, które mają nastąpić w  najbliższym czasie w  staw-
kach energii elektrycznej. Ceny prądu mają zostać zbadane 
w  celu osiągnięcia równowagi pomiędzy interesami przedsię-
biorstw energetycznych a klientami korzystającymi z ich usług. 
Zygmunt Frankiewicz podkreślił, że ceny zaproponowane 
przez dostawców są nawet o 70 proc. wyższe niż w ubiegłym 
roku. W  uzasadnieniu, jakie przedstawiły firmy energetycz-
ne, pojawił się argument o podniesieniu cen pozwoleń do emi-
sji CO2, które wyniosło ok. 250 proc. na tonę dwutlenku węgla. 

Biorąc pod uwagę koszty, jakie pochłania emisja CO2 w Pol-
sce oraz przelicznik cen, podwyżki powinny ukształtować się 
wokół granicy sumy 45 zł/MWh — tymczasem obecnie pro-
ponowane stawki sięgałyby 150 zł. Zdaniem prezesa Związ-
ku Miast Polskich, nałożenie takich stawek jest nieuzasadnio-
ne, a konsekwencje działań i tak finalnie poniosą gospodarstwa 
domowe.
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Z Krakowa

Sześciu chętnych do budowy ul. 8 Pułku Ułanów 
W  przetargu na budowę nowej ul. 8 Pułku Ułanów ogłoszonego 
przez Krakowski Zarząd Inwestycji Miejskich zgłosiło się sześciu 
wykonawców. To już trzecia próba wyłonienia firmy, która pod-
jęłaby się realizacji inwestycji w  trybie „zaprojektuj i  wybuduj”. 
Wcześniej ZIM dwukrotnie ogłaszał przetarg na realizację zada-
nia, jednak oferty nie zostały wzięte pod uwagę z  powodu zbyt 
wysokiej ceny. Teraz budową drogi zainteresowanych jest sześć 
firm. Do zadań wykonawcy należy opracowanie pełnej dokumen-
tacji projektowej zadania pod nazwą „Budowa ul. 8 Pułku Ułanów 
w Krakowie” oraz uzyskanie decyzji ZRID. Inwestycja zakłada po-
wstanie nowego odcinka drogi z  jednym pasem ruchu w  każdą 
stronę, chodnikiem i  ścieżkami rowerowymi oraz infrastrukturą 
techniczną. Nowy odcinek o długości 2,7 km będzie łączył ul. Za-
wiłą ze skrzyżowaniem ulic: Kapelanka, Brożka i Grota Roweckie-
go. Z  zamówienia wyłączona będzie część odcinka, który ma zo-
stać zrealizowany w ramach Trasy Łagiewnickiej. Rozstrzygnięcie 
przetargu i ogłoszenie wykonawcy przez ZIM zaplanowane jest na 
początek przyszłego roku.

Dwie nominacje do nagrody Miesa van der Rohe 
Dwie inwestycje z  Krakowa zostały nominowane do tegorocznej edycji nagro-
dy im. Miesa van der Rohe. Prestiżowa nagroda przyznawana jest co dwa lata od 
1988 r. przez Komisję Europejską i  fundację Miesa van der Rohe. W  tegorocz-
nej edycji wśród 383 nominowanych znalazło się 18 projektów z Polski, w tym 
dwie inwestycje z Krakowa — budynek Hali 100-lecia Cracovii oraz Park Stacja 
Wisła. Pierwsza z  nich, zlokalizowana przy al. Focha 40, to nowoczesny obiekt 
wielofunkcyjny oddany do użytku w 2018 r. W 3-kondygnacyjnej, horyzontalnej 
hali można organizować zawody większości dyscyplin halowych. Na trybunach 
znajduje się 788 miejsc siedzących, a płyta boiska osadzona jest 3,5 m pod pozio-
mem terenu. Budynek wyróżnia płaski dach, który pokryto zielenią, tworząc ta-
ras o powierzchni 700 mkw. W obiekcie znajdują się: zaplecze rehabilitacyjno-sa-
nitarne, sala konferencyjna, siłownia i kawiarnia. Drugi z  nominowanych — Park 
Stacja Wisła na Zabłociu — to tereny zielone dostępne dla mieszkańców. Przy ich 
budowie zachowano i wyeksponowano elementy dawnej Stacji Wisła. Park po-
dzielono na 12 stref funkcjonalnych. Na jego terenie znajdują się ścieżki dla ro-
werzystów i pieszych, pawilon wielofunkcyjny oraz scena plenerowa z zapleczem 
technicznym. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w maju przyszłego roku.

Miasto wydzierżawi trzy zabytkowe forty
Zarząd Budynków Komunalnych zamierza oddać w  dzierżawę te-
reny trzech zabytkowych fortów należących do zasobów miejskich. 
Obiekty, które zostały zgłoszone do oddania, to: Fort św. Benedykt 
znajdujący się przy ul. Stawarza, Fort Mogiła przy ul. Igołomskiej 
oraz Fort Lasówka przy ul. Golikówka.  Każdy z fortów przeznaczo-
ny jest do oddania w  dzierżawę w  formie ustnego przetargu nie-
ograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 3122/2018 Prezydenta 
Miasta Krakowa z 19 listopada 2018 r., które szczegółowo określa 
cele, do jakich mogą zostać wykorzystane wydzierżawione tereny. 
Zgodnie z jego treścią, budynki fortów muszą być udostępnione dla 
zwiedzających, lecz w  ich wnętrzach najemcy będą mogli prowa-
dzić działalność kulturalną, sportową, usługową lub komercyjną. 
Obecnie Zarząd Budynków Komunalnych jest w trakcie opracowa-
nia ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Chętni do wy-
najmu terenów będą mogli zgłosić się do udziału w przetargu, który 
zostanie ogłoszony w styczniu 2018 r.

fot. Piotr Tomaszewski, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot.: Piotr Cholewa, fot. na lic. Wikimedia Commons
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niezbędnik

 n

147,00

 Średnie kursy walut

 Średnie oprocentowanie  
 kredytów hipotecznych

 Średnia cena mkw. na rynku  
 pierwotnym w krakowie

 wybrane stawki podatku  
 od nieruchomoŚci

 mieszkania oddane 
 do użytkowania w polsce

 Średnie oprocentowanie  
 kredytów hipotecznych (3 mies.)

 wysokoŚć stawki zus  
 dla prowadzących działalnoŚć  
 Gospodarczą cena złota

 odsetki (w skali roku)

 inflacja miesięczna

eur 4,2993

chf 3,8191

pln 3,62%

iV kw. 2018 7286 zł

iii kw. 2018 14  870

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 1,7% (październik 2018)

eur 2,2% (październik 2018)

wibor * 1,7200

euribor ** –0,3120

libor chf –0,7398

libor eur *** –0,3487

preferencyjny zus standardowy zus

najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 630,00 zł 
(30% minimalnego 
wynagrodzenia – w roku 
2018 – 2100 zł)

najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 2665,80 zł 
(60% przeciętnego 
wynagrodzenia –  
w roku 2018 – 4443 zł)

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 200,16 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 319,94 zł

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 846,91 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 319,94 zł

•  Fundusz Pracy 65,31 zł

suma: 520,10 zł suma: 1232,16 zł

wyliczona w nBp cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                         151,93

tabela nr 241/A/NBP/2018 z dnia 12.12.2018

obowiązujące w Krakowie w roku 2018 
(źrodło: Urząd Miasta Krakowa)

(dane na dzień 11.12.2018 [Euribor],  
5.12.2018 [Libor], źródło: NBP)

* wiBor – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych w warszawie [w pln] 

** liBor – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych na rynku 
międzynarodowym w londynie

*** euriBor – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych w Brukseli [w eur] è od gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 mkw. 
pow.

è od budynków mieszkalnych (lub ich części) 
– 0,77 zł od 1 mkw. pow. użytkowej

è od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności  
gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na  
prowadzenie działalności gospodarczej – 
23,10 zł od 1 mkw. pow. użytkowej

è od budowli – 2% ich wartości

(dane na dzień 22.11.2018)

(źrodło: NBP)

(źrodło: GUS)

 (źrodło: ZUS)

(źrodło: KRN.pl)

(źrodło: NBP)
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transakcyjne koszty zakupu mieszkania z rynku pierwotnego

REKLAMA

taksa notarialna 

koszty związane z zakupem mieszkania o wartoŚci rynkowej 200 000 zł

dodatkowe koszty związane z zakupem mieszkania na kredyt

Wypis aktu notarialnego – 6 zł +VAT za jedną stronę
Otwarcie księgi wieczystej – 60 zł
Wpis prawa własności w księgę wieczystą – 200 zł

è od wartości do 3000 zł – 100 zł
è od wartości powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 

100 zł +3% nadwyżki powyżej kwoty 3000 zł
è od wartości powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 

310 zł +2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
è od wartości powyżej 30 000 zł do 60 000 zł –  

710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

wszystkie powyższe wydatki dotyczyły zakupu mieszkania ze środków własnych. podczas zakupu ze wsparciem kredytu 
hipotecznego trzeba się liczyć z kosztami dodatkowymi. oczywistym jest to, że podstawowym wydatkiem dodatkowym 
będzie opłacanie prowizji kredytowych. standardowa stawka prowizji to ok. 2 % kwoty kredytowej. czasem trzeba 
się też liczyć z opłatami za założenie konta bankowego, wyrobieniem karty itp. jednak na tym nie koniec wydatków. 
w przypadku zakupu mieszkania na kredyt konieczne będzie też uiszczenie opłat za:
è Wpis prawa własności w księgę wieczystą – 200 zł
è Wpis hipoteki zwykłej w księgę wieczystą – 200 zł
è Podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki zwykłej – standardowa stawka 

podatku to 250 zł
è Ubezpieczenie nieruchomości z cesją – wysokość ubezpieczenia ustalana indywidualnie
è Ubezpieczenie pomostowe – obowiązuje w czasie wpisywania hipoteki (może to zająć kilka tygodni).  

wartość ubezpieczenia pomostowego zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank.

è od wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł –  
1 010 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

è od wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł –  
4 770 zł +0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

è od wartości powyżej 2 000 000 zł –  
6 770 zł +0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł,  
nie więcej jednak niż 10 000 zł

opłaty notarialne (z podatkiem Vat) 965,55 zł
wpis prawa własności w księgę wieczystą 246,00 zł
założenie księgi wieczystej 60,00 zł
opłaty kredytowe:
– wpis prawa własności w księgę wieczystą 200,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł
– prowizja od udzielenia kredytu (2%) 4000,00 zł
– ubezpieczenie 250,00 zł
Łącznie 5740,55 zł
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Blask świątecznych świec

Nastrojowa dekoracja stołu
Gdy cała rodzina gromadzi się przy wigilijnym stole, warto za-
dbać o odpowiedni nastrój. Biały obrus, serwetki ze świątecznym 
motywem i  odświętna zastawa sprawią, że zarówno domow-
nicy, jak i  zaproszeni goście poczują się wyjątkowo. Stół można 
przystroić za pomocą fantazyjnie upiętego materiału, na którym 
ustawimy niewielkie świeczki. Inna opcja to wykorzystanie tra-
dycyjnego, bożonarodzeniowego stroika wykonanego z  gałązek 
iglaków ozdobionych za pomocą bombek i  dekoracyjnej świecy. 
Dobrze sprawdzą się także proste, długie świece w  ozdobnych 
lichtarzach. Delikatne światło nada kolacji wyjątkowy charak-
ter. Ważne też, by nie przesadzić z  ilością ozdób — zmieszcze-
nie wszystkich wigilijnych potraw na stole już stanowi wyzwanie, 
a  goście powinni mieć wystarczająco dużo miejsca, by czuć się 
komfortowo.

Ciepło domowego ogniska
Święta Bożego Narodzenia to nie tylko podniosłe chwile, ale i ra-
dość płynąca ze spotkań z  najbliższymi. Płomień świecy umi-
li te momenty, wnosząc do wnętrz przytulny, domowy klimat. 
W  takiej roli dobrze sprawdzają się szczególnie szklane lampio-
ny, w których możemy umieścić niewielką świecę. Stanowią one 
piękną oprawę dla płomienia, odbijają jego blask, a jednocześnie 
zwiększają bezpieczeństwo korzystania z  ognia. Popularne są 
także kominki zapachowe. Do górnej części wlewamy aromatycz-
ny olejek, a w dolnej umieszczamy świeczkę. Dzięki temu uzysku-
jemy nie tylko wizualny efekt — po chwili pomieszczenie wypełnia 
przyjemna woń. Do świątecznego klimatu pasują zwłaszcza olej-
ki o zapachu pomarańczy, cynamonu, pieczonego jabłka, piernika 
albo czekolady.

Ś
wieca daje ciepło i światło, co przekłada się na jej znaczenie 
symboliczne. Płomień ogrzewa zmarznięte ręce, ale sym-
bolizuje również ciepło domowego ogniska i bliskość osób, 

które kochamy. Oświetla ciemne miejsca, a tym samym daje po-
czucie bezpieczeństwa. Oznacza również nadzieję — w  takim 
znaczeniu światło towarzyszy nam już na długo przed świętami, 
gdy na początku każdego tygodnia zapalamy kolejną z  czterech 
świec umieszczonych w  wieńcu adwentowym. Nie bez powodu 
różnego rodzaju świece i lampiony wykorzystuje się jako element 
towarzyszący bożonarodzeniowym dekoracjom.

Lampki choinkowe
Kiedyś na gałązkach choinki stawiało się świeczki, dzisiaj sto-
sujemy znacznie bezpieczniejsze światełka elektryczne. Rynek 
oferuje mnóstwo wzorów i  kolorów, dlatego każdy może zna-
leźć takie, które najlepiej sprawdzą się w jego mieszkaniu. Waż-
ne, by lampki dobrze komponowały się z pozostałymi ozdobami 
choinkowymi, zwłaszcza jeśli całość utrzymana jest w jednej to-
nacji. Takie rozwiązanie polecane jest przez wielu ekspertów 
zajmujących się aranżacją wnętrz. Jedna barwa przewodnia 
albo dwa kolory dominujące w wystroju świątecznego drzewka 
i całego pokoju, wyglądają elegancko, a jednocześnie podkreśla-
ją, że dekoracje zostały przygotowane w przemyślany sposób, 
tworząc harmonijną całość. Z  drugiej jednak strony nie warto 
przesadzać. Choinki, na których wieloma kolorami mienią się 
przeróżne ozdoby zbierane przez lata, również mają w sobie coś 
niezwykłego. Niejednokrotnie, oglądając zabawki zawieszone 
na gałązkach tak udekorowanych drzewek, można prześledzić 
historię rodziny, przypominając sobie wiele ważnych i wzrusza-
jących momentów. Lampki w ciepłej tonacji dodadzą blasku ta-
kim pamiątkom.

Świąteczne dekoracje podkreślają niezwykły nastrój towarzyszący Bożemu 
Narodzeniu. Odzwierciedlają niecodzienny charakter tych dni, a  jednocześnie 
wizualnie ocieplają całe mieszkanie. Uzyskany efekt wzmocni zastosowanie świec 
i lampionów, które jednocześnie oświetlają wnętrze i stanowią walor dekoracyjny.

aranżacje Wnętrz
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Świąteczny akcent
W charakterze dekoracji możemy wykorzystać zarówno neu-
tralne świece, które mogą nam towarzyszyć przez cały rok, 
jak i  te z  motywami świąt Bożego Narodzenia. Nawiązujące 
kształtem do choinki, szyszki, ozdobnej bombki czy gwiaz-
dy, nawet niezapalone będą się pięknie prezentować. Może-
my również samodzielnie nadać prostej świecy świąteczny 
klimat. Wystarczy ozdobić ją bożonarodzeniowymi motywa-
mi za pomocą techniki decoupage albo goździków, lasek wanilii 
czy plastrów cytryny i  pomarańczy. Duże pole dla wyobraź-
ni stanowi także świecznik. Można go kupić albo wykonać sa-
modzielnie. Wystarczy niewielka szklanka wykonana ze szkła 

odpowiedniej jakości albo słoik i  kawałek koronki, najlepiej 
z motywem śnieżynek, by wyczarować niezwykły pojemnik na 
popularne tealighty.

Zewnętrzne dekoracje
Ważne są nie tylko dekoracje umieszczone w  środku mieszka-
nia, ale i na zewnątrz. Największe pole do popisu mają właściciele 
domów jednorodzinnych. Lampki umieszczone obok alejki pro-
wadzącej do budynku albo światełka zawieszone na drzewach 
rosnących na podwórku, wprowadzą gości i  domowników 
w  świąteczny klimat jeszcze zanim przekroczą oni próg miesz-
kania. Osoby mieszkające w  blokach mogą umieścić dekoracje 
na balustradzie balkonu albo po prostu w oknie. Całości dopełni 
świąteczny wieniec zawieszony na drzwiach — może być wykona-
ny z  gałązek iglaków, łupek orzechów, szyszek, a  nawet korków 
od butelek z  winem. Jednak niezależnie od tego, czy dekoracje 
umieszczamy na zewnątrz mieszkania, czy w środku, zawsze waż-
ny jest rozsądny umiar.

Od święta i na co dzień
Świece i lampiony mogą nam towarzyszyć również po świętach, 
niezależnie od pory roku. Przykładowo, umieszczając je na bal-
konie, w  towarzystwie wygodnych mebli albo poduszek, a  tak-
że odpowiednio dobranych roślin, możemy stworzyć przytulne 
miejsce do relaksu w  ciepłe, letnie wieczory. Natomiast świeca 
umieszczona na stole nada niezwykły charakter rodzinnym posił-
kom. Migocący płomień będzie przypominał o bliskich i sprzyjał 
rozmowom, wizualnie ocieplając wnętrze i  wprowadzając przy-
tulny nastrój.

Anna Kapłańska
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Kino w mieszkaniu — jak zadbać 
o właściwe brzmienie

P
opularne przeszklenia i gładkie powierzchnie, mimo swoich 
niewątpliwych zalet związanych z  optycznym wrażeniem 
większej przestrzeni, mogą przyczynić się do odczuwa-

nia przez użytkowników dyskomfortu akustycznego. Nadmier-
na liczba szklanych elementów wywołuje zjawisko pogłosu, czyli 
wielokrotnego odbicia dźwięku. Jego intensywność zmienia się 
w  zależności od wysokości pomieszczenia i  jego układu. Pogłos 
może występować na dużych powierzchniach typu open space 
(dlatego stosuje się w nich ustroje akustyczne) lub np. w wysokich 
apartamentach czy wnętrzach kamienic. Wrażenie echa mogą 
potęgować takie materiały wykończeniowe jak marmur, gres 
lub granit. W  pomieszczeniach o  niewłaściwych parametrach 
akustycznych wzmocnieniu ulegają np. odgłosy spadających na 
podłogę przedmiotów. Rozmówcy muszą mówić głośniej, wypo-
wiadane słowa są zniekształcane, co wymusza na słuchaczach 
większe skupienie. Z kolei brak dostatecznej izolacji akustycznej 

Jak zadbać o właściwą akustykę 
mieszkania? Na co zwrócić uwagę podczas 
projektowania i urządzania wnętrza, 
aby uniknąć późniejszego dyskomfortu? 
Czy każde pomieszczenie nadaje się 
do zaaranżowania kina domowego? 
Właściwości akustyczne wnętrza 
i zabezpieczenie przed hałasem z zewnątrz 
istotnie wpływa na poziom jakości życia. 
Warto zapamiętać kilka podstawowych 
zasad związanych z akustyką w mieszkaniu.

aranżacje Wnętrz

przejawia się w  wyraźnym słyszeniu dźwięków dochodzących 
z zewnątrz lub z sąsiednich mieszkań. 

Problemy z akustyką mieszkania odbijają się na jakości życia. 
Do najczęstszych skutków przebywania w głośnych (a także zbyt 
cichych) pomieszczeniach zalicza się obniżenie poczucia własnej 
wartości (nie jesteśmy w  stanie kontrolować warunków, w  ja-
kich funkcjonujemy), apatię, bezsilność i trudności z podejmowa-
niem decyzji, a  w  konsekwencji agresję wywołaną narastającą 
frustracją. 

Architektura budynku i mieszkania
Odpowiednie usytuowanie mieszkania w  budynku pozwo-
li uniknąć hałasu generowanego ze źródeł zewnętrznych, np. 
pobliskiego placu zabaw dla dzieci, boiska sportowego, torów 
tramwajowych czy wentylacji. Dyskomfort akustyczny często 
wiąże się także z  samym układem pomieszczeń w  mieszkaniu. 

Przykładowo jeśli jedna ze ścian pokoju ma 
więcej niż 16 m długości, prawdopodobnie 
warunki akustyczne nie będą w  nim ko-
rzystne dla domowników. W  takich przy-
padkach może okazać się, że trzeba kupić 
ustroje akustyczne pochłaniające lub roz-
praszające dźwięki. Aby uniknąć nieprze-
widzianych wydatków, warto przedtem 
spróbować samodzielnie poprawić aku-
stykę wnętrza, wykorzystując do tego 
podstawową znajomość zjawisk fizycz-
nych. Do adaptacji akustycznej pomiesz-
czenia na początku można wykorzystać 
wszelkie miękkie materiały dźwiękochłon-
ne, np. zasłony, tapety, dywany, koce, a na-
wet pluszowe zabawki. Jakość dźwięków 
poprawią także nieregularne kształty 
przedmiotów ustawionych na podłodze 
i regałach. 

Dodatki i  dekoracje służą lepszej aku-
styce wnętrza. Ustawiając książki na 
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półkach, nie dobierajmy ich pod względem wielkości. Im bardziej 
nieregularną linię będą tworzyć, tym lepiej. Już wypełnienie 10 
proc. powierzchni pokoju książkami, obrazami, rzeźbami i innymi 
dodatkami ułatwi prowadzenie rozmowy, słuchanie muzyki czy 
korzystanie z kina domowego. W pomieszczeniu, które z powodu 
swojej geometrii nie będzie miało odpowiedniej akustyki, należy 
zrezygnować ze szklanych przedmiotów, mogących być źródłem 
drgań, np. barku z kieliszkami i szklankami. Ponadto warto spraw-
dzić, czy klamki i uchwyty są dobrze przymocowane. Jeśli proste 
rozwiązania nie wystarczą, można zdecydować się na zamonto-
wanie podwieszanego sufitu. 

Urządzamy domowe kino
Tor akustyczny, czyli droga od źródła dźwięku do naszych 
uszu, składa się nie tylko ze sprzętu do odtwarzania, ale tak-
że z  otaczającej go przestrzeni. Jeśli więc w  pokoju panują już 

odpowiednie warunki, można przystąpić do aranżacji kina domo-
wego. W pierwszej kolejności należy dobrać odpowiedni sprzęt: 
odtwarzacz, wzmacniacz, kable i kolumny. Wybierając konkretne 
urządzenia, kierujmy się również tym, jak głośno pracują oraz czy 
mają wbudowaną opcję wyłączania wyświetlaczy i diod. Świateł-
ka i inne dekoracyjne dodatki lub zbyt głośna praca sprzętu mogą 
zakłócić odbiór dźwięku i obrazu. 

Elementy kina domowego powinny być rozmieszczane w ukła-
dzie symetrycznym (z lewej i prawej strony). Głównym punktem 
odniesienia będzie miejsce mniej więcej w 3/4 długości od ściany 
przedniej do tylnej pomieszczenia. Wielkość ekranu należy dosto-
sować do odległości, w jakiej ustawimy siedzenia. Szacuje się, że 
w przypadku odległości 2 m odpowiedni będzie ekran minimum 
60 cali — wymagana przekątna ekranu rośnie wraz z odległością. 
Po zamontowaniu ekranu (telewizora lub projektora) trzeba usta-
wić kolumny. Najpowszechniejszym ustawieniem jest układ 5.1, 

czyli 5 głośników odtwarzających pełne 
pasmo częstotliwości (tzw. pełnozakreso-
wych) oraz jeden odtwarzający niskotono-
we efekty, np. wybuchy (tzw. subwoofer). 

Podczas montażu nagłośnienia nie na-
leży ustawiać kolumn w  narożnikach po-
koju, ponieważ w  ten sposób wywołamy 
nienaturalne wzmocnienie basu i  drga-
nia w  pomieszczeniu. Wszystkie kolumny, 
z wyjątkiem subwoofera, powinny znaleźć 
się na planie okręgu. Centralna kolumna 
musi zostać ustawiona naprzeciwko słu-
chacza, w nie mniejszej odległości od ścia-
ny niż 5 cm. 

Klimat domowego kina dopełnią wy-
godne meble: kanapy i  fotele. Ściany moż-
na ozdobić plakatami ulubionych filmów 
domowników, a na oknach zamontować ro-
lety lub zasłony umożliwiające klimatyczne 
przyciemnienie pokoju. 

Karolina Naramek
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Dolne Młyny prezentują design

Targi Dizajnu KUP SE
Kompleks przy ul. Dolnych Młynów w  Krakowie na początku 
grudnia po raz szósty okazał się odpowiednim miejscem dla rze-
czy wyjątkowych. Właśnie wtedy odbyła się kolejna, szósta już 
edycja Targów Dizajnu KUP SE. Wydarzenie jest częścią większe-
go projektu promującego na lokalnym rynku działania artystów 
i rzemieślników — „Sztuka do rzeczy — design w Krakowie”. Pod-
czas dwóch targowych dni na odwiedzających czekały stoiska 
wystawców, na których można było znaleźć ręcznie wykonywa-
ne przedmioty i produkty. Oprócz designerskich rzeczy prezen-
towano naturalne kosmetyki i  oryginalną biżuterię. Nowością 
w świecie krakowskiego dizajnu jest oferta dla miłośników czwo-
ronogów — w tzw. strefie psiego dizajnu. Jak zwykle dużym zain-
teresowaniem uczestników targów cieszyły się stoiska z polskim 
rękodziełem. Nie zabrakło również inspiracji modowych w stre-
fie fashion.

W ramach targów przygotowano także warsztaty tematyczne, 
podczas których pod okiem specjalistów można było spróbować 
swoich sił np. w  budowaniu karmników dla ptaków. Pierwszego 
dnia w Sali Białej odbyły się warsztaty artystyczne „Budowanie 
domów z  kartonu” oraz „Tworzenie dłoni z  betonu”. Kolejnego 
dnia targów zainteresowani mogli wziąć udział w  zajęciach pod 
nazwą „Budowanie karmników” oraz „Postarzanie drewna”. 

Dolne Młyny PREZENTują
Na tym nie skończył się sezon targowy w kompleksie Dolne Mły-
ny. W sobotę 8 grudnia, w starej fabryce tytoniu zorganizowano 
kolejne targi — Dolne Młyny PREZENTują. Tym razem stoiska 
przygotowano z  myślą o  nadchodzących świętach. Na każdym 
z nich można było znaleźć produkty, które dobrze sprawdzą się 
jako świąteczne prezenty i drobne upominki. W gronie wystaw-
ców przeważały małe, lokalne firmy. Oferta obejmowała m.in. 
biżuterię, odzież, zabawki oraz wyroby ze szkła. Część stoisk wy-
pełniły lokalne produkty spożywcze.

Koniec roku sprzyjał inicjatywom związanym z projektowaniem i urządzaniem wnętrz. 
Sezon targów o tematyce wnętrzarskiej trwa także na terenie Dolnych Młynów.  
Nie zabrakło również wydarzeń poświęconych dobrym praktykom w zakresie designu.

Dodatkową atrakcją dla odwiedzających były warsztaty na 
temat technik samodzielnego wykonywania prezentów. Każdy 
z uczestników otrzymał garść porad, jak własnoręcznie przygo-
tować niebanalne upominki. Uzupełnieniem części wystawienni-
czej była tzw. strefa dobrego jedzenia. 

Miejsce przyjazne dla sztuki
Warto śledzić wydarzenia przy ul. Dolnych Młynów 10. Zarzą-
dzająca kompleksem Fundacja Tytano udostępnia jedno z  naj-
modniejszych krakowskich miejsc na wszelkie twórcze inicjatywy. 
W  ciągu ostatnich trzech lat na 15 tys. mkw. postindustrialnej 
przestrzeni zorganizowano blisko 300 wydarzeń o  charakterze 
kulturalnym, artystycznym, społecznym i  charytatywnym. Ze 
względu na wyjątkową architekturę stanowiącą pozostałość po 
dawnej fabryce tytoniu, Dolne Młyny przyciągają i  zapraszają 
w swoje progi projektantów, artystów, fotografików, a także pa-
sjonatów sztuki i dobrego designu. 

Do tej pory na terenie Dolnych Młynów odbywały się m.in. 
wystawy Międzynarodowego Triennale Grafiki w  Krakowie, 
Miesiąca Fotografii w  Krakowie, Kołłątajowski Przegląd Sztuki, 
festiwale, w tym Unsound, Etiuda&Anima, Conrad Festival, NE-
TIA OFF CAMERA, Festiwal Miłosza, FOCA, Sacrum Profanum, 
Festiwal Reportażu Non-Fiction, a także różnego rodzaju targi, 
spektakle i pokazy mody.

Joanna Kus

aranżacje Wnętrz

fot. z archiwum Tytano 

fot. z archiwum Tytano 
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

2 Dąbska Street III etap (ul  Dąbska/ Lema) II kw  2021 34–98 8800–10 000 Dasta Invest 60

3 Grzegórzki Park (ul  Francesco Nullo) bud  5 – III/ IV kw  2019,  
bud  6 (przedsprzedaż) III/IV kw  2020

70–134,  
30–98

8800–10 000,  
8500–12 000 Inter-Bud Developer 39

4 Wiślane Tarasy (ul  Grzegórzecka 67 f) bud  4 – zrealizowany 91 11 100 Inter-Bud Developer 40

5 Wiślane Tarasy 2 0 (ul  Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw  2019,  
bud  D – IV kw  2020 30–92 9500–13500,  

9800–17 000 Inter-Bud Developer 40

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

7 Al  29 Listopada/ul  Meiera bud  B – październik 2019 38–52 6420–6950 Dom-Bud M  Szaflarski 62, 66

8 Apartamenty Waleczna (ul  Waleczna) zrealizowana 71–74 6900 Fronton

9 Imperial Stawowa Residence (ul  Stawowa)
etap I – III kw  2018,  
etap II – IV kw  2018,  
etap III – I kw  2019

49–77 6899–7599 Imperial Capital 69

10 Modern House (ul  Radzikowskiego) zrealizowana 48 6865 Grupa Deweloperska Start 64

11 Park Leśny Bronowice (ul  Starego Dębu) II kw  2019 38–76 6080–6450 Quelle Locum 57

12 Willa Słowicza (ul  Radzikowskiego 108) I kw  2019 37–71 6668–7508 WAKO 65

13 Wzgórza Witkowickie (ul  Witkowicka) I etap – II kw  2019,  
II etap – I kw  2020 53–93 od 6800 AWIM 54

Krowodrza   Średnia cena: 8616 zł/mkw  

Grzegórzki   Średnia cena: 8761 zł/mkw  

prądnik biały   Średnia cena: 7200 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

6 Chopina 9 (ul  Chopina) zrealizowana 52–94 b d Tętnowski Development 51

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

Linie autobusowe: 32

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

1 Apartamenty Skawińska (ul  Skawińska 18) zrealizowana 86–110 b d TBS KRAK-SySTEM 53

stare miasto  Średnia cena: 11 764 zł/mkw  

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26
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zwierzyniec   Średnia cena: 10 170 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

20 Głowackiego (ul  Głowackiego) bud  1 – zrealizowany,  
bud  2 – październik 2019 40–105 7900–9950 Dom-Bud M  Szaflarski 66

21 Imperial Green Park Villa (ul  Truszkowskiego) IV kw  2019 44–97 6599–7449 Imperial Capital 69

22 Oaza Bronowice (ul  Stańczyka) bud  5 – wrzesień 2019,  
bud  7, 9 – zrealizowany 29–91 7490–9290 Oaza Bronowice 4–5

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

prądnik czerwony   Średnia cena: 7713 zł/mkw  

bronowice   Średnia cena: 7660 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr  [mkw ] Cena br  [zł/mkw ] Firma Patrz str 
14 Cieślewskiego 7A (ul  Cieślewskiego) III kw  2019 38–67 6400–7700 Firma JANEX 50
15 ul  Dominikanów IV kw  2020 30–103 7900–8900 HSD Inwestycje 3

16 Reduta (ul  Reduta)
bud  D – luty 2019,  
bud  E – kwiecień 2019,  
bud  L – październik 2019

39–72 6400–7400 Dom-Bud M  Szaflarski 66

17 ul  Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 42–50 od 6300 Krakoin 68
18 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul  Marchołta 3) I kw  2019 33–97 6900–7800 WAKO 65

19 Zaczarowany Młyn (ul  Kaczary/Lublańska)
bud  2 a, 2 b – zrealizowany, 
bud  6 – listopad 2018,  
bud  7 – wrzesień 2019

49–79 6669–8400 Dom-Bud M  Szaflarski 66

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

bieżanów – prokocim    Średnia cena: 5983 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

27 Apartamenty Snycerska (ul  Snycerska) II kw  2020 41–70 od 8100 WAN III okładka, 
1, 44

28 Apartamenty Wielicka (Ul  Górników 50-66) zrealizowana 42–130 od 4839 WAN 45
29 Mała Góra (ul  Mała Góra) zrealizowana 61–70 5500–6100 Proins 67
30 Mała Góra bud  C (ul  Mała Góra) IV kw  2019 45–69 5800–6500 Proins 67

31 ul  Wielicka/Rydygiera etap I – zrealizowany,  
etap II – IV kw  2019 28–74 5800–6500 HSD Arrow 3

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

23 Apartamenty Rzepichy (ul  Rzepichy) 2019 63–200 od 6000 KKD Wola 46

24 Jesionowa 12A (ul  Jesionowa) zrealizowana 373 8040 Komin-Flex 55

25 River Lane (ul  Borowego) I kw  2020 27–180 od 9396 Core Development 56

26 Starowolska Residence (ul  Starowolska) zrealizowana 178 8427 JARMEX 68
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Łagiewniki – borek Fałęcki   Średnia cena: 7286 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

43 Hoffmanowej III kw  2019 21–78 od 7500 Budopol 49

44 Łagiewnickie Wzgórze (ul  Roi 6/Fredry) lipiec 2020 34–64 6300–7500 Fronton 63

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena br  [zł/mkw ] Firma Patrz str 

42 Apartamenty przy Wiśle (ul  Kącik 10) IV kw  2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje 3

dębniki     Średnia cena: 7466 zł/mkw  

podgórze duchackie   Średnia cena: 6793 zł/mkw  

podgórze     Średnia cena: 8098 zł/mkw  

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 6

Lekarze rodzinni: 6

Linie tramwajowe: 5+1 nocne

Linie autobusowe: 24

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

39 Bonarka (ul  Strumienna) II etap – IV kw  2021 20–106 7200–8400 HSD Arrow 3

40 Enklawa Rodzinna (ul  Kordiana) IV kw  2018 39–57 5900–6650 Grupa Deweloperska Start 64

41 ul  Turniejowa „B3” grudzień 2019 41–71 od 6300 Krakoin 68

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

32 Dobrowolskiego 24   
(ul  Antoniego Dobrowolskiego 24) III kw  2019 62–99, 

 166 od 4848 Paweł Mleko  
PM-DEVELOPMENT 61

33 Kraków-Sidzina (ul  Wrony) I kw  2019 135 4291 INTECH-EXPERT 58

34 Lubostroń Park (ul  Lubostroń 15) grudzień 2019 34–66 od 7190 EXCON 43

35 ul  Małysiaka/ul  Komuny Paryskiej I kw  2019 41–90 5700–6000 Proins 67

36 Nove Skotniki (ul  Dobrowolskiego) I/ II kw  2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud Developer 41

37 Panorama Kliny (ul  Spacerowa) I/ II kw  2020 33–77 6600–7500 Inter-Bud Developer I okładka, 42

38 Pszczelna (ul  Pszczelna) III kw  2019 39–56 7400–8400 Grupa Deweloperska Start 64
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Liczba ludności: 
	 •	Bibice	2981	•	Masłomiąca	715	•	Modlniczka	182	•	Niepołomice	10 904  

•	Więckowice	592	•	Wieliczka	20988	•	Zabierzów	ok.	6000	•	Zielonki	4423

Odległość od centrum Krakowa: 
	 •	Bibice	10	km	•	Masłomiąca	13,5	km	•	Modlniczka	11,2	km	•	Niepołomice	25,9 km  

•	Więckowice	17,7	km	•	Wieliczka	15 km	•	Zabierzów	13,8 km	•	Zielonki	7,6 km

Linie aglomeracyjne: 
	 •	Bibice	5	•	Masłomiąca	1 •	Modlniczka	4	•	Niepołomice	3  

•	Więckowice	1	•	Wieliczka	5	•	Zabierzów	6	•	Zielonki	4

bieńczyce   Średnia cena: 6275 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

47 ul  Okulickiego/ ul  Fatimska IV kw  2020 24–106 5200–6850 HSD Inwestycje 3

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

mistrzejowice   Średnia cena: 6466 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

45 Piasta Towers (ul  Piasta Kołodzieja)
bud  3 – I/II kw  2019, 
bud  5 (przedsprzedaż) 
– III kw  2020

30–86 5344–7500 Inter-Bud Developer 38

46 Osiedle Kameralne (ul  Jancarza / Kurzei) I kw  2019 54–58 6900–7250 Grupa Deweloperska Start 64

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

okolice Krakowa  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

48 Osiedle Dobranowice (Wieliczka) zrealizowana 131 i 166 2800–3500 Free Form Bud 59

49 Osiedle Klonowe 14  
(Wieliczka, ul  Topolowa/ Kraków, ul  Bogucicka) I kw  2019 55 4173–4885 Savan Investments 48

50 Osiedle Zielona Dolina (Mników) III kw  2019 139 5683 Ecovillage 47

51 Słoneczna Rezydencja (Zakopane, ul  Bogdańskiego) III kw  2019 45 od 10 900 Confisio 52

52 Zacisze Bibice grudzień 2018 119 4210 Akwadrat Deweloper 69



 n38

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

2

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Piasta Towers 

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży Kraków: Os. Bohaterów Września 84/1, 31-621 Kraków 
tel. +48 12 267 62 06 | e-mail: biuro@piastatowers.pl | www.piastatowers.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 VI	 	 25,45	 190	875	zł

	 2	 	 III	 	 47,93	 325	924	zł

	 3	 	 VII	 	 51,01	 351	969	zł

	 4	 	 II	 	 65,92	 441	664	zł

	 5	 	 VI	 	 86,86	 464	180	zł

nazwa inwestycji Piasta Towers bud. 3 i 5

adres os.	Boh.	Września	84B	i	D

miasto Kraków

cena za mkw. od	5344	do	7500	zł

termin oddania bud.3 – I/II kw. 2019 r. 

 bud. 5  – III/IV  kw.  2020  r.

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras nie

ogródek	 nie

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł	–	35	000	zł	 

	 18	000	zł	(zewnętrzne	do	bud.	5)

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/	m2	(bud.	5)

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Piasta Towers to	wieloetapowa	inwestycja	zlokalizowana	w	pobliżu	
pętli	tramwajowej	w	Mistrzejowicach	przy ul.	Piasta	Kołodzieja.	Sta-
nowi	przykład	nowoczesnej	architektury,	kompleksowo	zagospoda-
rowanego	osiedla	oraz przystępnej	ceny.
Osiedle	posiadać	będzie	pełną	infrastrukturę	towarzyszącą,	m.in.:
•	 obiekt	rekreacyjno-sportowy
•	 ścieżki	zdrowia,	place	zabaw
•	 specjalnie	wydzielone	miejsca	do	wypoczynku	i	rekreacji
•	 tereny	zielone,	atrakcyjną	małą	architekturę
•	 zaplecze	handlowo-usługowe
•	 sklepy,	restauracje
Lokalizacja	inwestycji	Piasta	Towers	zapewnia	pełną	infrastrukturę	
miejską	oraz	doskonałą	komunikację	z	centrum	Krakowa.	Planowa-
na	 budowa	 północnej	 obwodnicy	miasta	 przebiegająca	 nieopodal	
naszej	inwestycji	oraz	przystanku	szybkiej	kolei	aglomeracyjnej	bę-
dzie	dodatkowym	udogodnieniem	komunikacyjnym.
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Grzegórzki Park

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży Kraków: ul. Francesco Nullo 42/U8, 31-543 Kraków 
tel. +48 12 411 12 00 | e-mail: info@grzegorzkipark.pl  | www.grzegorzkipark.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

												3	 				VI																															70,46																			648	232	zł	

	 4	 					II	 	 											80,57																		717	073		zł

	 3	 		VIII	 	 	57,04	 581	808	zł

	 3	 					I		 									69,24	 616	236	zł

nazwa inwestycji	 Grzegórzki	Park	bud.	5	i	6

adres ul.	płk.	Francesco	Nullo

miasto Kraków

cena za mkw. od	8500	do	12	000	zł

termin oddania bud. 5 – III/IV kw. 2019 r. 
	 bud.	6	(przedsprzedaż)	–	III/IV	kw.	2020

liczba kondygnacji 11 

balkon tak

taras tak

miejsce parkingowe bud.	5	i	6:	50	tys.	lub	80	tys.	zł	(podwójne)

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Grzegórzki Park	 to	 wieloetapowa	 inwestycja	 zlokalizowana	
w  dzielnicy	Grzegórzki	 przy	 spokojnej	 ulicy	 Francesco	Nullo,	 na	
którą	docelowo	będzie	składać	się	osiem	budynków	mieszkalnych	
wraz	z częścią	usługową.	Połowa	z planowanych	budynków	została	
ukończona.	Budynek	nr	5	jest	w trakcie	realizacji,	natomiast	rozpo-
częto	przedsprzedaż	mieszkań	w	budynku	nr	6.

Inwestycja	charakteryzuje	się	świetnie	skomunikowaną	lokaliza-
cją	(w pobliżu	Rondo	Mogilskie	oraz	Rondo	Grzegórzeckie)	oraz	
wysokim	 standardem	 wykończenia	 części	 wspólnych.	 Na	 osie-
dlu	funkcjonuje	rozwinięta	część	usługowa	z m.in.:	delikatesami	
spożywczymi,	restauracją,	apteką,	centrum	stomatologii,	żłobko
-przedszkolem,	salonem	fryzjerskim	i gabinetem	kosmetycznym.

Grzegórzki	Park	to	również	 idealne	miejsce	do	relaksu	z kaska-
dowymi	zielonymi	dziedzińcami	i licznymi	alejkami	spacerowymi	
otoczonymi	starannie	zaaranżowaną	zielenią.
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Wiślane Tarasy 2.0

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży Kraków: ul. Grzegórzecka 67f, 31-559 Kraków 
tel. +48 12 35 35 311 | e-mail: info@wislanetarasy2.pl | www.wislanetarasy2.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 IV	 	 32,22	 331	866	zł

	 2	 	 III	 	 52,38	 523	800		zł

	 3	 	parter	 	 61,05	 610	500	zł

	 4	 	 IX	 	 79,00	 1	027	000	zł

nazwa inwestycji	 Wiślane	Tarasy	2.0		bud.	D

adres ul.	Grzegórzecka		69	c

miasto Kraków

cena za mkw. od	9800	do	17	000	zł

termin oddania IV kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 11

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 65	000	zł

komórka lokatorska (cena) 4000	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Wiślane Tarasy 2.0	 to	nie	tylko	apartamenty,	to	pionierski	sposób	
myślenia	o	mieszkaniach	oraz	o	inwestycji	jako	„samowystarczalnej”	
całości.
Wyjątkowa	przestrzeń	Wiślanych	Tarasów	2.0	to:
•	 Połączenie	nowej	inwestycji	z	funkcjonującym	osiedlem	z	peł-

ną	infrastrukturą	towarzyszącą	i	bogatym	profilem	usług,	które	
docelowo	stworzą	wyjątkowy	kompleks	pełen	światowej	klasy	
udogodnień

•	 Wyróżniająca	się	futurystyczna	forma	architektoniczna
•	 Zielone	strefy	wypoczynku	z	haloterapią
•	 Połączenie	oryginalnego	designu	i	sztuki:	stylowe	fontanny,	

podświetlane	aluminiowe	konstrukcje	porośnięte	roślinnością	
pnącą,	żywe	ogrody	wertykalne,	modernistyczne	rzeźby	oraz	
„stalowe	drzewa”	inspirowane	„Podniebnym	Lasem”	z	Singapuru

•	 Przestronne	dziedzińce	z	niekonwencjonalnie	zaaranżowaną	
zielenią	i	małą	architekturą	oraz	nowoczesnym	placem	zabaw
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Wiślane Tarasy 2.0

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży Kraków: ul. Grzegórzecka 67f, 31-559 Kraków 
tel. +48 12 35 35 311 | e-mail: info@wislanetarasy2.pl | www.wislanetarasy2.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 IV	 	 32,22	 331	866	zł

	 2	 	 III	 	 52,38	 523	800		zł

	 3	 	parter	 	 61,05	 610	500	zł

	 4	 	 IX	 	 79,00	 1	027	000	zł

nazwa inwestycji	 Wiślane	Tarasy	2.0		bud.	D

adres ul.	Grzegórzecka		69	c

miasto Kraków

cena za mkw. od	9800	do	17	000	zł

termin oddania IV kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 11

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 65	000	zł

komórka lokatorska (cena) 4000	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Wiślane Tarasy 2.0	 to	nie	tylko	apartamenty,	to	pionierski	sposób	
myślenia	o	mieszkaniach	oraz	o	inwestycji	jako	„samowystarczalnej”	
całości.
Wyjątkowa	przestrzeń	Wiślanych	Tarasów	2.0	to:
•	 Połączenie	nowej	inwestycji	z	funkcjonującym	osiedlem	z	peł-

ną	infrastrukturą	towarzyszącą	i	bogatym	profilem	usług,	które	
docelowo	stworzą	wyjątkowy	kompleks	pełen	światowej	klasy	
udogodnień

•	 Wyróżniająca	się	futurystyczna	forma	architektoniczna
•	 Zielone	strefy	wypoczynku	z	haloterapią
•	 Połączenie	oryginalnego	designu	i	sztuki:	stylowe	fontanny,	

podświetlane	aluminiowe	konstrukcje	porośnięte	roślinnością	
pnącą,	żywe	ogrody	wertykalne,	modernistyczne	rzeźby	oraz	
„stalowe	drzewa”	inspirowane	„Podniebnym	Lasem”	z	Singapuru

•	 Przestronne	dziedzińce	z	niekonwencjonalnie	zaaranżowaną	
zielenią	i	małą	architekturą	oraz	nowoczesnym	placem	zabaw

5
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Nove Skotniki

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży Kraków: ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków 
tel. +48 12 25 25 335 | e-mail: biuro@noveskotniki.pl | www.noveskotniki.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 221,64	 997	380	zł

	 5	 	 —	 	 221,64	 1	163	610	zł

nazwa inwestycji	 Nove	Skotniki

adres ul.	Antoniego	Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	4500	do	5250	zł

termin oddania	 I/II	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 2+strych

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

Nove Skotniki	 to	 nowoczesne	 domy	 w  zabudowie	 bliźniaczej	
zlokalizowane	w Krakowie	Skotnikach	przy	ul.	Dobrowolskiego.	
Łączą	w sobie	komfort	życia	w mieście	z klimatem	panującym	na	
terenach	podmiejskich.	Położone	na	działce	o łącznej	powierzch-
ni	ok.	1,8 ha,	w spokojnej	okolicy	w otoczeniu	terenów	zielonych	
oraz	zabudowy	jednorodzinnej,	zapewniają	wytchnienie	od	wiel-
komiejskiego	zgiełku.

Inwestycja	 położona	 jest	 w  sąsiedztwie	 pętli	 autobusowej	
w Skotnikach	oraz	niedaleko	zajezdni	tramwajowo-autobusowej	
„Czerwone	 Maki”	 i  parkingu	 park&ride,	 co	 gwarantuje	 szybką	
i wygodną	komunikację	zarówno	z centrum	miasta,	jak	i południo-
wą	częścią	Krakowa.	Walory	estetyczne	 inwestycji	będą	wyeks-
ponowane	dzięki	nowoczesnej	 i  lekkiej	formie	architektonicznej	
budynków	wyróżniającej	 się	 dwuspadowym	dachem,	 szklanymi	
balustradami	oraz	licznymi	przeszkleniami.
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Panorama Kliny

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży Kraków: ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków 
tel. +48 12 25 25 335 | e-mail: mieszkania@inter-bud.pl | www.panoramakliny.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji	 Panorama	Kliny

adres ul.	Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Panorama Kliny to	 kilkuetapowa	 inwestycja	 zlokalizowana	 
w	Krakowie	na	Klinach	Zacisze,	przy	ul.	Spacerowej.	 Inwestycja	
jest	położona	na	wzgórzu,	dzięki	czemu	z	najwyższych	kondygna-
cji	rozpościera	się	przepiękna	panorama	na	Tatry.

Projekt	 obejmuje	 budowę	 trzech	 trzypiętrowych	 budynków	
mieszkalnych,	 wielorodzinnych	 oraz	 10	 domów	 w	 zabudowie	
szeregowej.

Aktualnie	w	sprzedaży	dostępny	jest	Budynek	A,	w	którym	znaj-
dują	się	mieszkania	od	1	do	4	pokoi,	z	 funkcjonalnymi	układami	 
o	pow.	od	33	do	77	m2.	W	części	parteru	zaprojektowano	lokale	
usługowe,	pozostała	zawiera	mieszkania	z	ogródkami.	W	budyn-
ku	przewidziano	także	cichobieżną	windę,	zjeżdżającą	do	wielo-
stanowiskowego	garażu	podziemnego	i	komórek	lokatorskich.

W	 pobliżu	 znajdują	 się:	 sklepy,	 przedszkola,	 szkoły	 językowe,	 
komunikacja	miejska,	placówki	medyczne	oraz	szpital.
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Lubostroń Park

EXCON S.A. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Lubostroń 15 (teren budowy) 30-383 Kraków 
e-mail: biuro@lubostronpark.pl | tel. +48 570 430 431 | www.lubostronpark.pl 

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena brutto

 1 parter 34,84 273 711 zł

 1 II 37,92 304 308 zł

 2 I 44,03 345 910 zł

 3 I 53,97 372 390 zł

 3 III 56,08 420 600 zł

 4 parter 66,00 508 200 zł

nazwa inwestycji Lubostroń Park

adres ul. Lubostroń 15 A

miasto Kraków

cena za mkw. od 7190 zł

termin oddania grudzień 2019 r.

liczba kondygnacji 4 nadziemne, 1 podziemna

balkon mieszkania na kond. 1, 2 i 3 

taras nie

ogródek mieszkania na kond. 0

miejsce parkingowe w garażu 35 tys. zł, na terenie 15 tys. zł

komórka lokatorska 10 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Lubostroń Park to wyjątkowa inwestycja zlokalizowana w spokoj-
nej i zielonej części osiedla Ruczaj.

Przy ul. Lubostroń w  dwóch kameralnych budynkach znajduje się 
112 apartamentów o  różnorodnych metrażach (1, 2, 3, 4-pokojo-
we). Do dyspozycji kupujących przygotowano 118 miejsc postojo-
wych w garażu podziemnym i 17 miejsc postojowych naziemnych. 
Pomiędzy budynkami urządzona zostanie strefa odpoczynku w oto-
czeniu pięknej zieleni, wyposażona w altanę i elementy małej archi-
tektury sprzyjająca relaksowi.

Okoliczna zabudowa charakteryzuje się niską intensywnością. 
W  bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przedszkole samorzą-
dowe nr 58, zielone tereny rekreacyjne (MPZP Park Ruczaj Lubo-
stroń), plac zabaw, mini centrum handlowe. Odległość do pętli MPK 
Czerwone Maki, centrum biurowego DotOffice wynosi 1  km, do 
węzła autostradowego Skawina 4 km, do Starego Miasta 6 km.

MARKA 
DEWELOPERSKA
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Apartamenty Wielicka 

WAN S.A
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Górników 54/2, 30-816 Kraków 
tel. +48 12 265 02 66,  +48 516 148 141, +48 516 148 142
wielicka@wan.com.pl | www.apartamentywielicka.pl

nazwa inwestycji Apartamenty Wielicka 

adres ul. Górników 50-66

miasto Kraków

cena za mkw. od 4 839 zł

metraż 42-130 m2

termin oddania inwestycja zrealizowana

liczba kondygnacji 3-5

balkon tak, 4-25 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 45 000 zł

komórka lokatorska (cena) 2 900 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Apartamenty Wielicka to wymarzone miejsce dla osób cenią-
cych komfort, wynikający z harmonijnego połączenia lokalizacji 
mieszkania w malowniczej okolicy bez konieczności opuszczania 
centrum miasta.

Inwestycja położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zespo-
łu pałacowo – parkowego Anny i Erazma Jerzmanowskich 
określanego mianem zielonych płuc Prokocimia. Niepowtarzal-
nego klimatu temu miejscu dodaje bliskie położenie zabytkowe-
go klasztoru.

Inwestycja położona nieopodal siedmiu linii tramwajowych i au-
tobusowych. Możliwość dogodnego dojazdu samochodem, za-
równo do ścisłego centrum miasta (7,5 km) jak i obwodnicy 
Krakowa- autostrady A4 (2 km).

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  II  42,00 info.  w biurze

 2  I  46,70 info.  w biurze

 2  II  50,00 info.  w biurze

 3  III  66,30 info.  w biurze

 5  IV  121,40 info.  w biurze
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Apartamenty Snycerska

WAN S.A
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Górników 54/2, 30-816 Kraków
tel. +48 12 265 02 66,  +48 516 148 141, +48 516 148 142
kontakt@apartamentysnycerska.pl | www.apartamentysnycerska.pl

nazwa inwestycji Apartamenty Snycerska

adres, miasto ul. Snycerska, Kraków

cena za mkw. od 8 100 zł

metraż 41-70 m2

termin oddania II kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak, 4-26 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 20 000 – 35 000 zł

komórka lokatorska (cena) 3 000 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Apartamenty Snycerska, to nowoczesny, funkcjonalny budy-
nek mieszkalny o podwyższonym standardzie, zlokalizowany na 
krakowskim Bieżanowie-Prokocimiu. Inwestycja ma kameral-
ny charakter, projekt przewiduje 47 doskonale rozplanowanych   
apartamentów.

Oryginalna bryła wraz z estetyczną elewacją, idealnie wkompo-
nowuje się w spokojne otoczenie, a lokalizacja inwestycji sprawia, 
że przyszli mieszkańcy będą mieli bardzo łatwy dostęp do infra-
struktury miejskiej. Do wszystkich lokali przynależeć będą duże 
tarasy lub przestronne ogródki.

Inwestycja położona jest w kameralnym miejscu, w niedalekim 
sąsiedztwie Parku Jerzmanowskich oraz Zalewu Bagry. W odle-
głości ok. 10 minut pieszo, znajduje się ul. Wielicka.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  I  41,39 info.  w biurze

 2  II  47,40 info.  w biurze

 3  I  52,96 info.  w biurze

 4  I  69,32 info.  w biurze

 4  parter  62,86 info.  w biurze
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Apartamenty Rzepichy

KKD WOLA Sp. z o.o. K1 Sp.K. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Olszanicka 8b/1, 30-241 Kraków 
tel. +48 519-539-090  | e-mail:  biuro@kkd-wola.pl|  www. kkd-wola.pl/project/apartamenty-rzepichy/

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

													3																										parter	 	 63,00	 378	000	zł

													5								dom	3	kondygnacyjny								200,00														1	290	000	zł

													5																piętro	+	poddasze								107,00																				695	500	zł

nazwa inwestycji Apartamenty Rzepichy

adres ul. Rzepichy

miasto Kraków

cena za mkw. od	6	000	zł

termin oddania 2019 r.

liczba kondygnacji parter	lub	piętro	+	poddasze

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 2	miejsca	do		każdego	lokalu				

	 (dodatkowo	płatne)

komórka lokatorska (cena) -

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Osiedle Rzepichy	to	kameralny	kompleks	18	mieszkań	oraz	dwóch	
budynków	jednorodzinnych	w	zabudowie	bliźniaczej	o	niskiej	trzy-
kondygnacyjnej architekturze.
Apartamenty	 Rzepichy	 zostały	 stworzone	 z	 myślą	 o	 życiowej	
równowadze.
  . To	tutaj	znajdziesz	ciszę,	spokój,	śpiew	ptaków	o	świcie,	ale	też	
w	szybki	sposób	dostaniesz	się	do	tętniącego	miejskim	życiem	cen-
trum Krakowa,
  . to	tutaj	Twoje	dzieci	nawiążą	przyjaźnie	w	piaskownicy,	ale	też	
szybko	dostaną	się	na	zajęcia	z	języka	angielskiego	lub	lekcję	jazdy	
konnej	w	sąsiedniej	stadninie,
  . to	tutaj	słowo	dom	nabierze	dla	Ciebie	szczególnego	znaczenia,	 
a	powroty	z	pracy	będą	jeszcze	przyjemniejsze,
  . to	 tutaj	 poczujesz	 się	wyjątkowo,	 a	my	 będziemy	 zaszczyceni	 
jeżeli	dołączysz	do	grona	naszych	Klientów.
 
Zbuduj	z	nami	marzenia	o	jutrze	już	dzisiaj.	Czekamy	na	Ciebie!
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Osiedle Zielona Dolina

ECOVILLAGE SP. Z O.O. SP. K.
Biuro obsługi klienta: ul. Lea 16 A, 30-048 Kraków
tel.+ 48 500 700 830 | e-mail: biuro@zielonadolina.org

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 parter	+	piętro	 139,00	 790	000	zł

nazwa inwestycji	 Osiedle	Zielona	Dolina

adres Mników

cena za mkw. 5683	zł	

termin oddania	 II	kwartał	2019

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe	 garaż

komórka lokatorska -

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

W	I	kw.	2018	r.	rozpoczęła	się	budowa	osiedla	domów	jednorodzin-
nych	 w	 miejscowości	 Mników.	 Każdy	 dom	 posiada	 pompę	 ciepła,	
wentylację	mechaniczną	z	rekuperacją,	a	sterowanie	urządzeniami	we-
wnętrznymi	zapewnia	system	Smart	Home.	Ceniąc	potrzeby	klienta,	
istnieje	możliwość	indywidualnej	aranżacji	domu	lub	łączenie	działek.

Zabudowa	 będzie	 zajmować	 jedynie	 20%	 terenu	 całej	 inwesty-
cji.	 Kilkanaście	 tysięcy	 posadzonych	 drzew	 daje	 parkowy	 klimat,	 
co	w	połączeniu	z	otaczającymi	osiedle	terenami	rolnymi	oraz	szkółką	
roślin	ozdobnych	sprawia,	iż	nazwa	osiedla	Zielona Dolina	jest	w	peł-
ni	uzasadniona.

Zakładamy,	iż	osiedle	Zielona Dolina	spotka	się	z	zainteresowaniem	
osób	ceniących	sobie	nie	tylko	spokój	i	wygodę,	ale	również	lubiących	
aktywnie	spędzać	czas.	Wydzielone	zostały	dwie	dodatkowe	strefy	dla	
mieszkańców.	W	pierwszej	z	nich,	w	strefie	usług,	przewidywane	jest	
przedszkole	oraz	sklepy.	Druga	to	teren	sportu	i	rekreacji.	W	planach	
jest	stworzenie	placu	zabaw	oraz	boisk	sportowych.
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Osiedle Klonowe 14

Biuro sprzedaży mieszkań: tel.: 723 33 00 33
savan@savan.com.pl | www.osiedleklonowe.pl

nazwa inwestycji Osiedle Klonowe 14

adres, miasto Wieliczka, ul. Topolowa

adres, miasto Kraków, ul. Bogucicka

cena za mkw. od 4170 zł

termin oddania II kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak, w cenie mieszkania

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Osiedle Klonowe to przyszłościowe miejsce do życia, gdzie kra-
jobrazu nie zasłania wysoka zabudowa, a  rozwinięta infrastruk-
tura pozwala na korzystanie z większości wygód dużego miasta. 
Najbliższa okolica obfituje w  przedszkola, szkoły, sklepy, obiek-
ty rekreacyjne i  sportowe oraz gabinety medyczne — wszystko 
w promieniu zaledwie kilku kilometrów.

Każde mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz przy-
należnego miejsca postojowego, a także ogródka dla mieszkań na 
parterze lub strychu dla mieszkań na piętrze. Mieszkania posia-
dają odrębne wejścia, wyposażone są w systemy grzewcze oraz 
opcjonalnie w systemy alarmowe i inteligentnego domu.

Układ przestrzenny wnętrz zaprojektowany został w taki sposób, 
aby umożliwić mieszkańcom swobodną aranżację zgodnie z wła-
snym stylem. Bez względu na to, czy zdecydujecie się Państwo na 
własną wizję wnętrz czy też skorzystacie z  propozycji naszych 
projektantów — zajmiemy się wszystkim kompleksowo.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 I  54,99 229 500 zł

 3 parter (z ogródkiem)  55,17 259 000 zł

https://www.krn.pl/inwestycja/osiedle-klonowe-14,2635
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„Twoje Dobre Miejsce” — Łagiewniki

BUDOPOL SPółka z O.O.
Biuro sprzedaży mieszkań: al. Słowackiego 39, 31-159 Kraków 
tel. 12 633 33 89, 634 14 14 wew. 292 | email: adams@budopol.krakow.pl | www.budopol.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  I  23,43 —

 2  II  42,04 —

 3  IV  41,69 —

nazwa inwestycji „Twoje Dobre Miejsce” — Łagiewniki

adres ul. Hoffmanowej/Zakopiańska

miasto Kraków

cena za mkw. od 7500 zł

termin oddania III kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe garaż podziemny

komórka lokatorska tak

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Budopol należy do najbardziej doświadczonych i znanych firm na 
krakowskim rynku budowlanym. Z powodzeniem funkcjonuje od 
1945 r. To firma z wieloletnią tradycją, a świadectwem jej facho-
wości jest terminowość w oddawaniu inwestycji oraz liczne pre-
stiżowe nagrody, dyplomy i wyróżnienia. 

„zakopiańska” jest najnowszą inwestycją spółki budowlanej Bu-
dopol. Budynek zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu ulic Zako-
piańskiej i Hoffmanowej (wjazd od osiedla). Rozpoczęcie budowy 
oraz sprzedaży planowane są na luty/marzec 2018 r., a  termin 
oddania na lipiec/sierpień 2019 r. Inwestycja będzie składać się 
z 71 mieszkań, o pow. od 21–78 m2 w cenie od 7500 zł/m2. Otaczać 
ją będzie bogata infrastruktura komunikacyjna (linia tramwajo-
wa — przystanek Łagiewniki — 16 min od Rynku Głównego) oraz 
liczne sklepy, szkoły. Deweloper przewiduje możliwość wykona-
nia mieszkania „pod klucz”.

https://www.krn.pl/inwestycja/hub-hoffmanowej%2C2719
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Cieślewskiego 7A

Janex Sp. z o.o. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Franciszka Wężyka 26, 31-580 Kraków 
tel. 601 719 719, 12 647 97 77, 12 649 97 77 | www.janexkrakow.pl

nazwa inwestycji Kompleks Mieszkaniowy    
	 Cieślewskiego	7A

adres ul.	E.	Cieślewskiego	7A

miasto Kraków

cena za mkw. 6400–7700	zł

termin oddania III kw. 2019 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena)	 29	032	zł–34	300	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Nową	 inwestycją	 Firmy	 Janex	 jest	 wznoszony	 obecnie	 budy-
nek	 wielorodzinny	 przy	 ul.	 Cieślewskiego	 w	 bliskim	 sąsiedz-
twie	 Parku	 Lotników.	 Cicha	 okolica,	 liczne	 tereny	 zielone	
dadzą	 Państwu	 poczucie	 wytchnienia	 od	 codziennego	 zgieł-
ku.	 Z	 myślą	 o	 rowerzystach	 i	 rodzinach	 przy	 każdej	 z	 klatek	
zlokalizowano	 wózkownie	 oraz	 liczne	 komórki	 lokatorskie.	 
W	 nadziemnych	 kondygnacjach	 zaprojektowano	 mieszkania	 
o	pow.	od	38	do	67	m²	(1-,	2-	i	3-pokojowe),	w	różnych	konfigu-
racjach.	Garaż	podziemny	ma	zapewnić	komfort	zamieszkiwania	
poprzez	minimalizowanie	 ruchu	kołowego	przy	 samym	budyn-
ku.	Mieszkania	na	ostatnich	kondygnacjach	posiadają	duże	tara-
sy	zapewniające	dodatkową	przestrzeń.	W	sąsiedztwie	znajdują	
się	 liczne	 sklepy,	 szkoła,	 przedszkole,	 centra	 handlowe.	Obsłu-
gę	 komunikacyjną	 zapewniają	 liczne	 linie	 autobusowe,	 których	
przystanki	 oddalone	 są	o	niecałe	3	min.	 spaceru	od	 inwestycji.	
Główne	arterie	komunikacyjne	miasta	zapewniają	dogodny	do-
jazd	w	dowolny	rejon.	Bezkolizyjnie	i	szybko	można	wydostać	się	
na	obwodnice	miasta,	dalej	na	autostradę	A4.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 II	 53,00	 363	324	zł

	 2	 I	 42,00	 283	075	zł

	 1	 I	 29,00	 194	379	zł

	 2	 II	 46,00	 342	443	zł

	 3	 III	 67,00	 498	020	zł
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Chopina 9

TęTnOwSki DeveLOPmenT SP. z O.O.
Dział sprzedaży: ul. Wrocławska 80, 30-017 Kraków 
tel. 12 630 99 11, 12 630 99 33 | biuro@tetnowski.pl | www.tetnowski.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  I  52,01 551 306 zł

 2  II  65,42 778 498 zł

 3  II  91,16 1 084 804 zł

 3  I  93,97 1 052 464 zł

 4  parter  90,52 986 668 zł

nazwa inwestycji Chopina 9

adres ul. Chopina 9

miasto Kraków

cena za mkw. od 9900 zł

termin oddania inwestycja zakończona

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe od 50 000 zł

komórka lokatorska 15 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

W  Krakowie przy ulicy Fryderyka Chopina w  zaciszu Parku 
Krakowskiego powstał ekskluzywny apartamentowiec pod na-
zwą CHOPina 9. Ta prestiżowa inwestycja pod wyjątkowym 
adresem dedykowana jest Klientom ceniącym ciszę, luksus 
i  elegancję. Niepowtarzalna lokalizacja, interesująca forma bu-
dynku i wysoki standard wykończenia świadczą o atrakcyjności 
inwestycji, w której zaprojektowano 50 apartamentów, 2 lokale 
usługowe i podziemny garaż wielostanowiskowy z miejscami po-
stojowymi i komórkami lokatorskimi.
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Słoneczna Rezydencja

I Confisio Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Starowiślna 79/8 (wejście ul. Dajwór 2a), 31-052 Kraków
tel. +48 664 941 300

www.confisio.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 	 I		 	 44,63	 	571	264	zł	netto		

nazwa inwestycji	 Słoneczna	Rezydencja

adres ul.	Bogdańskiego	6E

miasto	 Zakopane

cena za mkw. od	10	900	zł	netto

termin oddania	 III	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 3	nadziemne	+	garaż	podziemny

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) 35	000	zł

komórka lokatorska (cena) 10	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Inwestycja	przy	ul.	Bogdańskiego	6E	to nowoczesny	kompleks	
apartamentowy.	Projekt	zakłada	powstanie	funkcjonalnych	loka-
li,	zarówno	do indywidualnego	mieszkania,	jak	i	wynajmowania.	 
Na	pięciu	kondygnacjach	znajduje	się	garaż	podziemny	oraz łącz-
nie	18	apartamentów,	co	podkreśla	kameralny	charakter	inwe-
stycji.	Głównym	atutem	inwestycji	jest	położenie	nieruchomości	
z piękną	panoramą	Tatr	oraz Giewontem	na pierwszym	planie.	
Każdy	z lokali	posiadać	będzie	balkon	bądź	taras,	a mieszkania	
zlokalizowane	w parterze	budynku	w pełni	zagospodarowane	
ogródki.	Do	każdego	z lokali	przewidziana	jest	dodatkowo	ko-
mórka	lokatorska	oraz miejsce	postojowe. Na	terenie	inwestycji	
powstanie	rekreacja	–	jacuzzi,	wiata	grillowa	oraz duży,	drewnia-
ny	taras,	na którym	będzie	można	się	relaksować	w słoneczne	
dni.	Budynek	realizowany	jest	metodą	tradycyjną	z zachowa-
niem	elementów	architektury	podhalańskiej.	Rozpoczęcie	prac	
nastąpiło	w I	kw.	2018,	a ich	zakończenie	planowane	jest	 
na III	kw.	2019.  
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Słoneczna Rezydencja

I Confisio Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Starowiślna 79/8 (wejście ul. Dajwór 2a), 31-052 Kraków
tel. +48 664 941 300

www.confisio.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 	 I		 	 44,63	 	571	264	zł	netto		

nazwa inwestycji	 Słoneczna	Rezydencja

adres ul.	Bogdańskiego	6E

miasto	 Zakopane

cena za mkw. od	10	900	zł	netto

termin oddania	 III	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 3	nadziemne	+	garaż	podziemny

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) 35	000	zł

komórka lokatorska (cena) 10	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Inwestycja	przy	ul.	Bogdańskiego	6E	to nowoczesny	kompleks	
apartamentowy.	Projekt	zakłada	powstanie	funkcjonalnych	loka-
li,	zarówno	do indywidualnego	mieszkania,	jak	i	wynajmowania.	 
Na	pięciu	kondygnacjach	znajduje	się	garaż	podziemny	oraz łącz-
nie	18	apartamentów,	co	podkreśla	kameralny	charakter	inwe-
stycji.	Głównym	atutem	inwestycji	jest	położenie	nieruchomości	
z piękną	panoramą	Tatr	oraz Giewontem	na pierwszym	planie.	
Każdy	z lokali	posiadać	będzie	balkon	bądź	taras,	a mieszkania	
zlokalizowane	w parterze	budynku	w pełni	zagospodarowane	
ogródki.	Do	każdego	z lokali	przewidziana	jest	dodatkowo	ko-
mórka	lokatorska	oraz miejsce	postojowe. Na	terenie	inwestycji	
powstanie	rekreacja	–	jacuzzi,	wiata	grillowa	oraz duży,	drewnia-
ny	taras,	na którym	będzie	można	się	relaksować	w słoneczne	
dni.	Budynek	realizowany	jest	metodą	tradycyjną	z zachowa-
niem	elementów	architektury	podhalańskiej.	Rozpoczęcie	prac	
nastąpiło	w I	kw.	2018,	a ich	zakończenie	planowane	jest	 
na III	kw.	2019.  
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Apartamenty Skawińska

TBS „KRAK-SYSTEM” S.A.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Śliwkowa 6, 31-982 Kraków
tel. +48 12 644 99 88,  +48 501 181 008
sekretariat@krak-system.com.pl | www.krak-system.com.pl

nazwa inwestycji	 Apartamenty	Skawińska

adres ul.	Skawińska	18

miasto Kraków

cena za mkw. informacja u dewelopera

metraż 86-110	m2

termin oddania gotowe do odbioru

liczba kondygnacji 3

balkon tak 

taras tak (parter)

ogródek tak (parter)

miejsce parkingowe (cena) informacja u dewelopera

komórka lokatorska (cena) brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Skawińska 18 to	 nowoczesny	 budynek	 apartamentowy	 zloka-
lizowany	w	zachodniej	części	ulicy	Skawińskiej	w	Krakowie.	Bu-
dynek	położony	w	bezpośredniej	bliskości	Bulwaru	Inflanckiego	 
w	 odległości	 0,8	 km	 od	 Zamku	 Królewskiego	 na	 Wawelu	 
oraz	 1,4	 km	 od	 Rynku	 Głównego.	 Charakterem	 i	 formą	 został	
wkomponowany	w	harmonijny	historyczny	układ	urbanistyczny	
miasta.

Skawińska	18	to	VI-kondygnacyjny	budynek,	a	w	nim	15	luksuso-
wych	apartamentów,	wielostanowiskowy	garaż	podziemny	z	win-
dą	samochodową	oraz	lokal	usługowy.

Ostatnie apartamenty w świątecznej promocji.  

Rabaty do 20%

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 	parter	 	 86,12	 info.		w	biurze

	 4	 	 I	 	 91,57	 info.		w	biurze

	 4	 	 I	 	 110,35	 info.		w	biurze

	 4	 	 II	 	 91,37	 info.		w	biurze
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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Wzgórze Witkowickie

adres ul. Witkowicka

miasto Kraków

cena za mkw. od 6800 zł brutto

termin oddania I etap: II kw. 2019 r.      

 II etap:  I kw. 2020 r. 

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż: od 40 000 zł

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

Osiedle „Witkowickie Wzgórze” to kameralna enklawa złożona 
z 16 budynków w tym 3 domów wolnostojących oraz 13 domów 
w zabudowie bliźniaczej z mieszkaniami jedno i dwupoziomowy-
mi. Inwestycja zostanie zrealizowana w II etapach. W pierwszym 
etapie zostaną wybudowane 32 mieszkania, natomiast w  dru-
gim etapie powstaną 3 domy i  22 mieszkania. Mieszkania mają 
dostęp do tarasu lub przestronnego ogródka. Komfort parkowa-
nia zapewnią podwójne garaże przynależne do domów oraz poje-
dyncze do mieszkań. Doskonałym uzupełnieniem są dodatkowe 
miejsca postojowe na terenie osiedla.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  53,09 7500 zł/m2

 3 I + II  68,22 7300 zł/m2

 4 I + II  76,78 7500 zł/m2

 4 I + taras na dachu  80,12 8000 zł/m2

 4 parter + I  82,87 6800 zł/m2

 5 parter + I  93,52 7100 zł/m2

 6             dom: parter + I      113,51+31,60  (garaż)    965 000 zł

Osiedle Wzgórze Witkowickie

AWIM
Biuro obsługi klienta: ul. Grunwaldzka 28, 31-524 Kraków 
tel: 12 417 26 56, tel/fax: 12 412 98 40 | mail: awim@awim.krakow.pl

https://www.krn.pl/inwestycja/witkowickie-wzgorze,2734
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Jesionowa 12 a

Komin-Flex
tel. +48 601 252 030

pjerszynski@interia.pl

adres ul. Jesionowa 12 a

miasto Kraków

cena za mkw. 8 040 zł

termin oddania gotowy do odbioru

liczba kondygnacji 3           

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) w cenie

komórka lokatorska (cena) w cenie

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

Nowoczesna willa miejska w stanie deweloperskim o pow. 373 m2 
usytuowana na działce o pow. 500 m2 zlokalizowana na Woli  
Justowskiej przy ul. Jesionowej. To wyjątkowy dom dla osób, któ-
re pragną mieszkać w spokojnym, pięknym, a jednocześnie pre-
stiżowym otoczeniu, w sąsiedztwie terenów zielonych. Tutaj Las 
Wolski, Park Decjusza, rzeka Rudawa i krakowskie Błonia są na 
wyciągnięcie ręki. Równocześnie lokalizacja zapewnia świetny do-
jazd na obwodnicę/autostradę. Projekt domu jest bardzo funkcjo-
nalny i wyróżnia się ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi. 
Budynek można dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych 
(posiada szyb windowy). Pomieszczenia w przyziemiu dzięki do-
świetleniu i odpowiedniej wysokości nadają się do prowadzenia 
działalności typu: gabinety, biuro. Dom został wykonany z najwyż-
szej jakości materiałów.  Układ pomieszczeń pozwoli na gustow-
ną aranżację wnętrz. To doskonała propozycja dla osób ceniących 
jakość i nowoczesność.

Piwnica: pralnia, pokój, pomieszczenie pomocnicze, sauna,  
łazienka, WC, garaż na dwa samochody.  
Parter: salon, kuchnia połączona z jadalnią, pokój, garderoba,  łazienka.  
Pietro: 2 pokoje, łazienka, garderoba.  
Poddasze: pokój łazienka, garderoba.  
Dodatkowo: dwa tarasy o pow.: 17,14 m2 i 13,17 m2.  
Powierzchnia całkowita: 373 m2.  
Powierzchnia użytkowa: 327 m2
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River Lane

Core Development Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Słonecznikowa 6 a, 30-213 Kraków 
tel. 664 101 100 | u.olbrych@riverlane.pl | www.riverlane.pl

nazwa inwestycji River Lane

adres, miasto ul. Piotra Borowego, Kraków

cena za mkw. od 9396 zł 

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras -

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) od 39 000 zł

komórka lokatorska (cena) 20 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

River Lane to nowoczesny, ekskluzywny kompleks aparta-
mentowy zlokalizowany na Woli Justowskiej przy ul. Piotra 
Borowego.

Inwestor - Core Development Sp.z.o.o otrzymał w 2018 roku  
tytuł Krakowskiego Dewelopera Roku i Nagrodę Złotego 
Sokoła.

W inwestycji zaprojektowano 80 apartamentów o powierzch-
niach od 27 do 180 m2, każdy z nich posiada przestronną loggię 
lub ogródek. Projekt cechuje najwyższa jakość wykonania oraz 
atrakcyjne rozwiązania architektoniczne. W częściach wspól-
nych zaplanowano przestronne lobby, siłownię i rowerownię.

Przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać z wyjątkowej lo-
kalizacji Rudawa i Błonia są na wyciągnięcie ręki, a położenie  
na końcu małoruchliwej ulicy jest gwarantem ciszy i spokoju.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 II 27,10 317 070 zł

 2 parter 45,40 439 472 zł

 3 II 73,24 842 260 zł

MARKA 
DEWELOPERSKA
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Park Leśny Bronowice

nazwa inwestycji	 Park	Leśny	Bronowice

adres, miasto ul.	Starego	Dębu

adres, miasto	 Kraków

cena za mkw.	 6080–6450	zł

termin oddania	 II	kw.	2019

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 24	000	zł

komórka lokatorska (cena)	 7000	zł

Informacje o inwestycji

QUELLE LOCUM 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Starego Dębu, 31-355 Kraków 
tel: 574 455 655, 570 588 188 | sprzedaz@parklesnybronowice.pl | www.parklesnybronowice.pl

Opis inwestycji

Wyobrażasz	sobie	miejsce,	w którym	możesz	oddychać	świeżym	po-
wietrzem,	aktywnie	spędzać	czas	na	łonie	natury	oraz	odpocząć	od	
miejskiego	zgiełku?	Nie	musisz!	 	Park Leśny Bronowice	 zlokalizo-
wany	jest	w cichej	i spokojnej	dzielnicy	Krakowa,	z której	dojazd	do	
centrum	zajmuje	jedynie	kwadrans.	Bezpośrednie	sąsiedztwo	Juraj-
skiego	Parku	Krajobrazowego	pozwala	na	korzystanie	z uroków	tego	
miejsca	o każdej	porze	roku.	Liczne	szlaki	spacerowe	i ścieżki	rowero-
we	pozwalają	aktywnie	spędzać	czas	po	pracy	czy	w weekendy.	

•	windy,	ogródki,	balkony	i tarasy	•	miejsca	postojowe	i komórki	w ga-
rażu	podziemnym	•	miejsca	postojowe	na	terenie	osiedla	• łazienki	
z oknami	w części	mieszkań	•	możliwość	łączenia	lokali	•	aleja	parko-
wa	w ramach	osiedla	•	wysoki	standard	wykończenia	części	wspól-
nych	 •	 bogate	 zagospodarowanie	 przestrzeni	 między	 budynkami	
• przedszkole,	place	zabaw	i stojaki	na	rowery	na	terenie	osiedla.

II etap już w sprzedaży.
liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena brutto

	 4	 I	 65,55	 399	000	zł

	 3	 parter	 56,86	 349	000	zł

	 3	 I	 48,98	 316	000	zł

	 3	 parter	 66,12	 406	000	zł

	 3	 III	 62,47	 392	000	zł

Przykładowe mieszkania

Bielańsko-Tyniecki  

Park Krajobrazowy
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Domy w zabudowie bliźniaczej 

INTECH-EXPERT Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży: ul. Petrażyckiego 47a, 30-399 Kraków
tel. +48 605 092 635, + 48 605 421 331 | e-mail: biuro@intechexpert.eu

nazwa inwestycji	 Domy	w	zabudowie	bliźniaczej

adres, miasto ul.	Wrony,	Kraków

cena za mkw. 4291	zł

termin oddania	 I	kwartał	2019

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) – 

komórka lokatorska (cena) –

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

Oferujemy	 do	 sprzedaży	 2	 domy	 jednorodzinne	 w	 zabudo-
wie	 bliźniaczej.	 Położone	 w	 atrakcyjnej	 i	 spokojnej	 okolicy,	 
przy	ul.	Wrony	w	Krakowie.

W	 bezpośrednim	 sąsiedztwie	 znajdują	 się	 szkoła,	 przedszkole,	
przystanek	MPK,	sklep,	Centrum	Sportu	i	Kultury,	kościół.

Do	każdego	budynku	należy	działka	o	pow.	około	4,1	a.

Standard	 wykonania:	 ściany	 murowane,	 stropy	 żelbetowe,	 da-
chówka	BRAAS,	 okna	PVC,	 drzwi	wejściowe	drewniane,	 brama	
garażowa	 segmentowa	z	napędem,	 instalacja	 elektryczna,	 kom-
puterowa,	 TV,	 wodociągowa,	 kanalizacyjna,	 centralnego	 ogrze-
wania	 wraz	 z	 kotłem	 i	 zasobnikiem	 marki	 VIESSMANN,	 tynki	
gipsowe,	wylewki	cementowe,	zagospodarowanie	terenu	z	kostki	
brukowej,	ogrodzenie	metalowe.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

												4																	parter	+	poddasze	 	 135,13	 580	000	zł
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Osiedle Dobranowice

Free Form Bud Dariusz Kamykowski Sp.k.
W. Pola 10/13, 32-020 Wieliczka

Sprzedaż: Dariusz Kamykowski | tel. +48 662-800-313

e-mail: biuro@osiedledobranowice.pl  |  www.osiedledobranowice.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

													4																parter	+	piętro	 						131,30	 		410	000	zł

													4																parter	+	piętro	 							131,30	 													430	000	zł

													5									parter	+	I	p.	+	poddasze						165,50																	460	000	zł																																																																																																																																												

													5									parter	+	I	p.	+	poddasze		 165,50	 		480	000	zł									

nazwa inwestycji	 Osiedle	Dobranowice

adres Dobranowice	278

miasto	 Wieliczka

cena za mkw. 2800	–	3500	zł

termin oddania gotowe	do	odbioru

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) w	cenie

komórka lokatorska (cena) w	cenie

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

Osiedle Dobranowice	 to	 kameralne	 osiedle	 sześciu	 budynków	 
w	 zabudowie	 bliźniaczej	 położone	 w	 cichej	 i	 spokojnej	 okolicy,	 
w	 odległości	 zaledwie	 6	 km	 od	Wieliczki.	 Oferujemy	 komfortowe	 
i	praktycznie	zaprojektowane	domy	z	wysokiej	klasy	materiałów	bu-
dowlanych.	Każdy	z	domów	usytuowany	jest	na	działce	o	powierzch-
ni	od	3,64	a	do	5,95	a,	posiada	własny	ogródek,	garaż	oraz	miejsca	
parkingowe.	Domy	mają	powierzchnię	131,3	m2	i	zostały	zaprojek-
towane	w	taki	sposób,	aby	piętro	stanowiło	pełną	kondygnację	bez	
„skosów”,	przez	co	pomieszczenia	są	przestronne,	ustawne	i	wygod-
ne	w	codziennym	użytkowaniu.	Ponadto	istnieje	możliwość	adapta-
cji	poddasza,	aby	uzyskać	dodatkowe	30	m2	powierzchni	użytkowej	
(50	m2	„po	podłodze”).	Cały	teren	jest	ogrodzony	i	w	pełni	zagospo-
darowany.	Domy	gotowe	do	odbioru!
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Dąbska Street III etap

DASTA INVEST SP.  Z  O.O.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Lubelska 10/1, 30-003 Kraków  
tel. +48 12 633 29 15,  +48 12 357 55 77  | e-mail: biuro@dastainvest.pl |  www.dastainvest.pl

nazwa inwestycji	 Dąbska	Street	III	etap

adres ul.	Dąbska/	Lema

miasto	 Kraków

cena za mkw. od 8800	zł	do	10	000	zł

metraż od 34	do	98	m2

termin oddania I	kw.	2021	r.

liczba kondygnacji 7

balkon	 tak

taras nie

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) tak

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

Trzeci	etap	zespołu	budynków	przy	ul.	Dąbskiej	(budynek	A	i	B).	 
Inwestycja	ta	sąsiaduje	bezpośrednio	z	Parkiem	Lotników –	jed-
nym	z	ważniejszych	miejsc	rekreacyjnych	dla	mieszkańców	Krako-
wa.  Poza	bliskim	sąsiedztwem	terenów	zielonych	na	wyjątkowość	
lokalizacji	 wpływa	 niewielka	 odległość	 do	 centrum	 Krakowa	 
oraz	bardzo	dobre	połączenie	komunikacyjne,	które	gwarantuje	
sprawne	i	płynne	przemieszczanie	się	po	Krakowie.  

W	inwestycji	zaprojektowano	mieszkania	o	zróżnicowanych	me-
trażowo	 powierzchniach	 od	 34	 do	 98	m2.	 Na	 ostatnich	 dwóch	
kondygnacjach	 zaprojektowano	widokowe	apartamenty	 z prze-
stronnymi	tarasami.	W	budynku	przewidziano	ponad	200	miejsc	
postojowych.
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PAWEŁ MLEKO PM-DEVELOPMENT
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Słomiana 14/2, Kraków 30-316 
tel. 601 920 871 | email: biuro@pmdevelopment.pl | www.pmdevelopment.pl

Osiedle Dobrowolskiego 24

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 parter	 61,5	 385	000	zł

	 4/5	 piętro/poddasze	 98,59	 478	000	zł

	 6,	6	 parter/piętro/poddasze	 166,29	 945	000	zł

nazwa inwestycji	 Dobrowolskiego	24

adres ul.	Antoniego	Dobrowolskiego	24

miasto	 Kraków

cena za mkw. od	4848	zł

termin oddania	 III	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska —

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Dobrowolskiego 24	 to	 doskonale	 zlokalizowane	 osiedle,	 po-
wstające	w	dzielnicy	Kraków–Skotniki,	 które	charakteryzuje	się	
ciekawą	 i  nowoczesną	 architekturą.	 To	 nowoczesny	 kompleks	
mieszkaniowy	 o  wyjątkowo	 interesującej	 i  funkcjonalnej	 zabu-
dowie,	 składający	 się	 z	52	mieszkań	 i 2	domów,	umiejscowione	
w  28	 kameralnych	 budynkach	 jednorodzinnych	 w  zabudowie	
szeregowej.	

Budynki	nr	2–27	są	dwulokalowe.	Mieszkania	znajdujące	się	na	
parterze	składają	się	z 3	pokoi.	Niewątpliwym	atutem	jest	własna	
„oaza	zieleni”,	czyli	przydomowy	ogródek.	Na	piętrze	znajdują	się	
wyjątkowo	przestronne	i nowoczesne	mieszkania	dwupoziomo-
we	z możliwością	aranżacji	poddasza	pod	indywidualny	projekt.

Do	 każdego	mieszkania	 w  podanej	 cenie	 przynależy	 1	 miejsce	
parkingowe	zlokalizowane	bezpośrednio	przed	budynkiem.
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Głowackiego

DOM-BUD M. SZAFLARSKI SP. JAWNA
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
tel. +48 12 421 99 38, 12 422 80 59 | poczta@dom-bud.pl | www.dom-bud.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 parter 41,96 8500 zł/m2

 3 II 66,33 8600 zł/m2

 5 parter 99,00 7900 zł/m2

 2 IV 42,58 8900 zł/m2

 3 IV 53,31 9000 zł/m2

nazwa inwestycji Głowackiego

adres ul. Bartosza Głowackiego

miasto Kraków

cena za mkw. 7900–9950 zł

termin oddania                                      bud. 1 - zrealizowany                                                                                  
                                                                         bud. 2 - październik 2019

liczba kondygnacji 6 nadziemnych, 1 podziemna

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/m2

komórka lokatorska (cena) 3400 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Propozycją skierowaną do osób, które cenią sobie uroki i  trady-
cję Bronowic, jest budynek przy ul. Głowackiego w Krakowie. In-
westycja ta, to pięciopiętrowy budynek mieszkalny, wielorodzinny, 
w którym mieszkania oscylują w metrażach od 40 m2 aż do 105 m2. 
Dla przyszłych klientów zaproponowano mieszkania z wyraźnym 
strefowaniem funkcji. Można również wypocząć na przestron-
nych balkonach, loggiach i  tarasach. Budynkowi nadano moder-
nistyczny wyraz architektoniczny z wyraźną artykulacją poziomą. 
W budynku zaprojektowano kondygnację podziemną z indywidu-
alnymi boksami garażowymi. Sprawny dojazd do centrum ułatwi 
pętla tramwajowa Bronowice, ponadto bezpośrednio przy ulicach 
Podchorążych i Bronowickiej znajdują się przystanki autobusowe 
i tramwajowe. Zaletą jest również bliskość sklepów, aptek, centrów 
medycznych, jak również szkół wyższych.
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®

29 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

INFORMACJE I SPRZEDAŻ: 30-544 KRAKÓW, ul. WAPIENNA 2, telefony: 12 656 01 17 lub 12 656 62 08
e-mail: nieruchomosci@proins.pl, www.proins.pl 

KRAKÓW | NOWY BIEŻANÓW, 
UL. MAŁA GÓRA | BUDYNEK C

KRAKÓW | KLINY|  UL. BPA A. MAŁYSIAKA / 
UL. KOMUNY PARYSKIEJ 

KRAKÓW | NOWY BIEŻANÓW, 
UL. MAŁA GÓRA

 dostępne metraże mieszkań: 
   od 45 m2 do 69 m2

 podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

 teren monitorowany

 dostępne metraże mieszkań: 
   od 41 m2 do 90 m2

 podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

 teren monitorowany

 dostępne metraże mieszkań:
   od 61 m2 do 70 m2

podziemne miejsca garażowe

 teren monitorowany

MIESZKANIA

MIESZKANIA

MIESZKANIA

MIESZKANIA
GOTOWE DO ODBIORU

NAJNOWSZA
INWESTYCJA
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Wola Justowska okolica Parku Decjusza i ZOO

www.starowolska-residence.pl | tel.: 513-036-902

Pow. 127 m2 p.m. (178 m2 p.u.). Garaż na 2 samochody. Ogródek.

1 350 000 zł

gotowe  
do  

odbioru
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www.imperialgreenpark.pl

NOWA 
INWESTYCJA 
MIESZKANIOWA
- zapytaj o 
przedsprzedaż!

III ETAP - już w sprzedaży!

Biuro Sprzedaży
Ul. Stawowa 152, 31-346 Kraków

biuro@imperialstawowa.pl
123 073 073; 536 238 318

www.imperialstawowa.pl

■ nowoczesny kompleks 
3 budynków w zabudowie 
bliźniaczej, składające się  
z 6 komfortowych 
nieruchomości  
o pow. 118,55 m2 każdy

■ działki od 279 do 321 m2

■ możliwość wykończenia 
pod klucz

Akwadrat Deweloper Sp. z o.o. Sp. kom.
tel.: 570-132-922 | www.zaciszebibice.pl

Promocja  
na pierwsze 2 lokale!

Cena: 475 tys. zł brutto
Więcej informacji na  
www.zaciszebibice.pl

Oddanie inwestycji do użytkowania IV kw. 2018 r.
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TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

Sprawne, szybkie i wygodne dotarcie do ofert prywatnych z ponad 100 źródeł internetowych i prasowych 
z całego kraju - tak najkrócej można określić ideę działania Programu POP, przygotowanego przez portal 
KRN.pl z myślą o biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.
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ANWA TOYOTA AL POKOJU 
Al. Pokoju 57, 31–564 Kraków   |   tel. 12 297 26 92 
e-mail: biuro@anwa.eu 
więcej www.anwa.eu
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Innym aspektem wentylacji pomieszczeń jest również pręd-
kość ruchu powietrza. Według badań PLGBC (Polskiego Sto-
warzyszenia Budownictwa Ekologicznego) na temat komfortu 
termicznego w biurach, w strefie przebywania ludzi nie powinna 
ona przekraczać 0,2 m/s, ponieważ ma być na tyle niska, aby pra-
cownicy jej nie odczuwali.

Według tego samego raportu wilgotność powietrza również 
ma wpływ na zdrowie i  dobre samopoczucie. Nie jest to jednak 
jedyny aspekt — odgrywa ona również rolę w żywotności mate-
riałów budowlanych. O  ile względna wilgotność nie ma wpływu 
na nasz komfort pracy, o tyle należy zapobiec występowaniu war-
tości skrajnie wysokich oraz skrajnie niskich w pomieszczeniach, 
na co jesteśmy narażeni zwłaszcza wtedy, kiedy temperatura po-
wietrza na zewnątrz jest niska, a  biura ogrzewane. Wysychają 
wówczas błony śluzowe, czego następstwem są: pieczenie oczu, 
drapanie w  nosie i  gardle, a  nawet infekcje górnych dróg odde-
chowych. System wentylacji powinien wówczas odpowiednio 
nawilżać suche powietrze, a  w  przypadku wystąpienia wartości 
skrajnie wysokich zapewniać możliwość osuszenia powietrza, 
aby nie rozwijały się grzyby oraz drobnoustroje.

Odpowiednie oświetlenie wspomaga 
produktywność
Wiele badań wykazało również, że pracownicy uważają, iż dla ich 
stanu zdrowia, wzroku i produktywności istotnym elementem jest 
też światło dzienne. Według badania YouGov z 2018 r. aż 63 proc. 
badanych osób wykazało, że jego obecność wpływa na ich produk-
tywność. Ankietowani raportu technicznego kalifornijskiej komisji 
ds. energii z 2003 r., przeprowadzonego wśród pracowników cen-
trum obsługi telefonicznej i innych środowisk biurowych, uznali, że 
dostęp do przestrzeni z widokiem, która poprawia warunki oświe-
tlenia w ciągu dnia, stymuluje ich wydajność. Personel wykonujący 
połączenia realizował je od 6 do 12 proc. szybciej, jeśli w pomiesz-
czeniach znajdowały się okna. Pracownicy innych szczebli osiąga-
li wyniki lepsze o 10–25 proc. w zakresie sprawności psychicznej 
i wydajności pamięci, gdy mieli dostęp do naturalnego źródła świa-
tła. Badania wykazały, że przebywanie w pobliżu okien zapewnia 
o 173 proc. więcej światła dziennego w godzinach roboczych, a ka-
dra, która miała dostęp do tego naturalnego źródła oświetlenia, śpi 
średnio o 46 min. dłużej w nocy.

Nie zawsze jednak mamy możliwość korzystania jedynie ze świa-
tła dziennego, ponieważ godziny pracy stają się coraz bardziej ela-
styczne, a ze względu na zmieniający się czas pracy, jesteśmy nieraz 
zmuszeni do wykorzystywania oświetlenia sztucznego. Gwaran-
tem uzyskania optymalnych warunków prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu człowieka w  pracy może okazać się koncept 
Human centric lighting (HCL). Polega on na dopasowaniu światła 
do indywidualnych potrzeb użytkowników. Rozwiązania tego typu 

Według danych z raportu firmy Velux 81,4 mln osób w Europie i 5,2 mln w Polsce 
pracuje w biurach. Warto zadbać o to, aby ponad 30 proc. pracowników w kraju 
miało zapewniony komfort pracy, ponieważ ten niezwykle ważny element 
wpływa na wiele czynników, takich jak wydajność, zdrowie czy motywacja. 

Komfort pracowników to zysk dla firmy   

biurOwce

W
edług tego samego raportu aż 90 proc. kosztów zwią-
zanych z  operowaniem przedsiębiorstwa generu-
ją pracownicy. Z tego wynika, że każda niedyspozycja 

może mieć wpływ na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa 
oraz podnosić koszty, wobec czego stworzenie komfortowych 
warunków do pracy jest niezwykle istotne.

Komfort termiczny
Jednym z kluczowych aspektów wpływającym na dobre samopo-
czucie i  produktywność są warunki termiczne, na które składa-
ją się odpowiednia temperatura czy wentylacja. Budynki izolują 
nas od otoczenia, dlatego większość czasu spędzamy w ich wnę-
trzu. Temperatura wewnątrz powinna wahać się między 20 a 23 
stopniami Celsjusza, aby zwiększyć wydajność pracowników na-
wet o 10 proc. 

Rozwiązaniem problemów osób przebywających w klimatyzo-
wanych pomieszczeniach, którymi najczęściej są zmęczenie oraz 
podrażnienie oczu, nosa i gardła, może być zastosowanie wenty-
lacji hybrydowej. Polega ona na naprzemiennym działaniu oby-
dwu systemów klimatyzacji pomieszczeń — naturalnego oraz 
mechanicznego — oraz ich wzajemnym uzupełnianiu się. W spo-
sób naturalny działa w  przypadku, gdy sprzyjają temu warunki 
wewnętrzne i zewnętrzne, a kiedy stają się one niewystarczają-
ce do skutecznej cyrkulacji powietrza, pracę przejmuje tryb me-
chaniczny. Działa to również w odwrotnym kierunku — kiedy tryb 
mechaniczny nie musi działać, zostaje on zastąpiony naturalnym. 
Celem jest uzyskanie odpowiedniej wymiany powietrza w  po-
mieszczeniach, przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu 
zużycia energii potrzebnej do pracy instalacji. Naturalna wenty-
lacja może być stosowana np. poprzez ręczne otwieranie okien 
i  zautomatyzowanie czynności tego typu, a  mechaniczna przy 
użyciu urządzeń do tego przeznaczonych.
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mogą silnie wspierać naturalny cykl dobowy ludzkiego organizmu 
poprzez regulowane natężenie i temperaturę barwową, dzięki cze-
mu zużycie energii elektrycznej jest niewielkie. 

Hałas morduje wydajność
Znaczący wpływ na produktywność ma również hałas. Jest to 
element rozpraszający i wpływający na koncentrację, ale również 
negatywnie oddziałujący na zdrowie. Wywołuje bowiem stres 
i  rozdrażnienie, powoduje bóle głowy i  może negatywnie wpły-
wać na sen. Harvard Business Reviev potwierdził w  2012  r., że 
średnia utrata wydajności wywołana przez drażniące dźwięki do-
chodzi nawet do 70 min. w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy.

Już podczas procesu projektowania biura warto zadbać o pod-
stawy, takie jak np. odpowiednia podłoga wygłuszająca. Kolejnym 
elementem może być również zastosowanie paneli akustycznych, 
które zapobiegną tworzeniu się pogłosu i odbijaniu fal dźwięko-
wych. Największy dyskomfort mogą odczuwać pracownicy prze-
strzeni wspólnych typu open space, ponieważ w otoczeniu wielu 
osób są oni narażeni na wiele negatywnych czynników. Według 
raportu Zespołu Analiz i Opracowań Tematycznych z Biura Analiz 
i Dokumentacji, aż 46 proc. pracowników narzeka na rozpraszają-
ce dźwięki. Badani narażeni są na uciążliwy hałas związany z dzia-
łaniem maszyn i  sprzętu biurowego (37 proc. zatrudnionych), 
a także hałas uliczny i drogowy (21 proc.). Najrzadziej dokucza im 
głośne zachowanie współpracowników (12 proc.). 

Wbrew pozorom nie powinno się jednak dążyć do całkowite-
go wyeliminowania hałasu — powinien on jednak być tylko tłem 
i jedynie rozpraszać niechciane dźwięki. Badania z 2005 r. „Hałas 
w biurze a koncentracja pracowników” wykazały, że poziom decy-
beli dla dźwięków występujących w tle w przestrzeni wspólnej nie 
powinien przekroczyć ok. 45 dBA, a w pokojach biurowych, gdzie 
nie występuje konieczność maskowania większej ilości dźwięków, 
wskazany poziom to 40 dBA. 

Wygląd nie jest fanaberią
Również wygląd nie jest tylko kwestią gustu. Dobór odpowied-
nich barw, dodatków i  kształtów wpływa na poczucie komfortu 
i pomaga wykonywać pewne zadania. Odpowiednie odcienie, np. 
naturalne barwy, kolory ziemi, będą wspomagały koncentrację. 
W przypadku powiększenia wysokości pomieszczeń zwiększy się 
również poczucie przestrzeni, dostępu do światła i poprawi cyr-
kulacja powietrza. Ważnym elementem są także odległości. Spoj-
rzenie w  dal zmniejszy zmęczenie oczu i  bóle głowy. Patrzenie 
na odległość większą niż 6 m, zwłaszcza w pracy przed ekranem 
komputera, stanowić będzie relaks dla oczu, ponieważ wyostrza 
spojrzenie i koncentruje wzrok.

Jeśli biuro ma służyć użytkownikom przez długie lata, jego de-
sign powinien pozostać raczej ponadczasowy. Dobrze jest wów-
czas postawić na dodatki i  udogodnienia, które będą łatwe do 
rearanżacji.

Jeśli chcemy zadbać o komfort pracowników, warto przepro-
wadzić wśród nich ankietę, w  jakim typie przestrzeni będą czuć 
się najlepiej. Każda profesja będzie też miała swoje potrzeby. Pra-
cownicy indywidualni, pragnąc skupienia, będą oczekiwali ciszy. 
Zatem osoby, które pracują w zespołach opartych na ciągłej ko-
munikacji, powinny być oddzielone od stref ciszy. W  przestrze-
niach otwartych typu open space warto również zastosować budki 
telefoniczne, gdzie będzie można wykonywać rozmowy prywat-
ne i  służbowe, nie przeszkadzając przy tym innym. Designerzy 
wciąż prześcigają się w tworzeniu wyposażenia, które uprzyjem-
nia życie codzienne każdego pracownika, warto więc podążać za 
trendami, zachowując przy tym rozwagę i  pamiętać od dbaniu 
o komfortowe warunki do pracy.

Daria Wyka
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Grzegórzki Park bud. 5 ul. Płk. Francesco Nullo

INTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków
tel. 12 25 25 397 | 608 555 012
lokaleuslugowe@inter-bud.pl

WYNAJEM

metraż 81 m2

cena 60 zł netto + opłaty eksploatacyjne

koszty eksploatacyjne 6,90 zł/m2 + monitoring, śmieci,                                                                                                                                          
                                                              media wg.  wskazania liczników

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, kancelarie, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety medyczne

największy atut bliskość uczelni wyższych, sądu,      
                                                             prokuratury

inne dostępne lokale 95 m2 , 136 m2

www.mieszkania.inter-bud.pl/lokale-komercyjne-grzegorzki-park

M House ul. Meiera 16 c

INTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków
tel. 12 25 25 397 | 608 555 012
lokaleuslugowe@inter-bud.pl
www.lokaleuslugowe.inter-bud.pl

WYNAJEM

metraż 119 m2

cena 56 zł netto + opłaty eksploatacyjne

koszty eksploatacyjne 8,50 zł/m2 + monitoring, śmieci,                                                                                                                                          
                                                              media wg.  wskazania liczników

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety , kancelarie

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
                                                             rozwijająca się dzielnica

inne dostępne lokale 33 m2
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Piasta Towers Os. Bohaterów Września 84B

INTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków
tel. 12 25 25 397 | 608 555 012
lokaleuslugowe@inter-bud.pl
www.lokaleuslugowe.inter-bud.pl

WYNAJEM

metraż 70 m2

cena 58 zł netto + opłaty eksploatacyjne

koszty eksploatacyjne 8,50 zł/m2 + monitoring, śmieci,                                                                                                                                          
                                                              media wg.  wskazania liczników

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże biura, kancelarie prawnicze,                                                                                                                                       
                                                              usługi medyczne 

największy atut na terenie wieloetapowej                                                                                                                                    
                                                             inwestycji z dużym potencjałem

inne dostępne lokale 50 m2

Willa Wego ul. Radzikowskiego 59

INTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków
tel. 12 25 25 397 | 608 555 012
lokaleuslugowe@inter-bud.pl
www.lokaleuslugowe.inter-bud.pl

SPRZEDAŻ

metraż 146 m2

cena 4950 zł netto + opłaty

koszty eksploatacyjne 8,50 zł/m2 + monitoring, śmieci,                                                                                                                                          
                                                              media wg.  wskazania liczników

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże medyczna, prawnicza,                                                                                                                                       
                                                             rachunkowość i finanse

największy atut główna arteria komunikacyjna                                                                                                                                    
                                                             rozwijającej się dzielnicy

inne dostępne lokale -
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Zaczarowany Młyn ul. Jana Kaczary 5

Dom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna 
Salwatorska 14, 30-109 Kraków
tel. 12 421 99 38 | 12 422 80 59
poczta@dom-bud.pl
http://dom-bud.pl/

SPRZEDAż   

metraż 72,84 m2

cena 575 436 zł brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

miejsca parkingowe ogólnodostępne 

preferowane branże usługowe takie jak: apteki, 
 gabinety, salony fryzjerskie, 
 kosmetyczne etc.

największy atut lokal gotowy do odbioru, 
 w okolicy liczne zespoły  
 kompleksów biznesowych

inne dostępne lokale —

Budynki 29 listopada 191 i 193 ul. 29 listopada

Dom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna 
Salwatorska 14, 30-109 Kraków
tel. 12 421 99 38 | 12 422 80 59
poczta@dom-bud.pl
http://dom-bud.pl/

SPRZEDAŻ / WYNAJEM

metraż 147,70 m2

cena 6838 zł/m2 / 1 009 909 zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

min. okres najmu informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne 

preferowane branże usługowe takie jak: apteki, 
 gabinety, salony fryzjerskie, 
 kosmetyczne etc.

największy atut lokale gotowe do odbioru

inne dostępne lokale bud. 191: od 17 do 147 m2  
 bud. 193: od 109 do 157 m2

https://www.e-biurowce.pl/pl/lokale/Krak%C3%B3w/18019/zaczarowany-mlyn-ul-jana-kaczary-lokal-72-84-mkw-na-sprzedaz
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CP Business Center ul. Obrońców Modlina 16

Control Process S. A.
Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków
tel. +48 693 029 248
piotr.labuszewski@controlprocess.pl
www.cpbusinesscenter.pl

WYNAJEM

metraż 583, 39 m2, III p., układ gabinetowy

cena 12 EUR/m2 

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2

min. okres najmu 3/ 5 lat

miejsca park. (cena) od 100 zł

preferowane branże biuro

największy atut Lokalizacja (bliskość wschodniej   
                                                             obwodnicy i autostrady A4)                                                                                                                                              
                                                       Biura klasy A, nowoczesność,                                                                                                                                    
                                                       wysoki standard

inne dostępne lokale 549,68 m2 , II p., open space
                                                                          magazyn 800 m2 (przy budynku)

Dekerta 18 ul. Dekerta 18

Firma Handlowa ROAN E.i M. Włodarczyk Sp.J. 
Jana Dekerta 18, Kraków
tel. 12 656 31 57 | 12 423 53 81
e-mail: roan@kki.pl

WyNAJEM

metraż 500,00 m2

cena 39 zł/m2 netto

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2 netto

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) naziemny (100 zł netto)

preferowane branże biuro

największy atut aranżacja – układ gabinetowy

inne dostępne lokale 225 m2 (pół piętra) 

https://www.e-biurowce.pl/pl/biura/Krak%C3%B3w/258/cp-business-center
https://www.e-biurowce.pl/pl/biura/Krak%C3%B3w/258/cp-business-center
https://www.e-biurowce.pl/pl/biura/Krak%C3%B3w/27/dekerta-18
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www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

WYNAJEM
Lokale biurowo-usługowe  
na parterze —  
pow. od 200 m2 do 240 m2 

Powierzchnie biurowe piętro: 
I — od 360 m2 / 466 m2  

z możliwością połączenia 
— cała kondygnacja 850 m2

II — pow. 455 m2

Kontakt z biurem sprzedaży:
Kraków, ul. Wrocławska 80 
tel. 12 630-99-11, 12 630-99-33

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65
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OKIEM POŚREDNIKA

„Dziennik Polski” i „Echo Krakowa”. Te gaze-
ty zastępowały mi portale internetowe, bez 
których dzisiaj nie wyobrażamy sobie pracy. 
Zakreślałam flamastrem ogłoszenia, które 
mogły zainteresować moich klientów.

Handel nieruchomościami też wyglądał 
zupełnie inaczej, ponieważ nie było wte-
dy kredytów hipotecznych. Dokonywano 
transakcji gotówkowych. Nie było elektro-
nicznych przelewów, zatem klienci przycho-
dzili podpisać umowę z  walizkami pełnymi 
pieniędzy. Gdy teraz o tym myślę, sama nie 
mogę powstrzymać śmiechu.

Okazało się, że mimo zupełnie innego 
wyobrażenia o tym zawodzie, rzeczywiście 
ta praca była stworzona dla mnie i stała się 
moją pasją. Byłam świadkiem wydarzeń, 
które zmieniały rynek nieruchomości — po-
wstało m.in. Małopolskie Stowarzyszenie 
Pośredników w  Obrocie Nieruchomościa-

mi, pojawiły się licencje zawodowe oraz dwutygodnik „Krakowski 
Rynek Nieruchomości” — wciąż mam jedno z wydań z lat 90., gdzie 
wraz z innymi agentami mamy wspólne zdjęcie na okładce.

Wszystko się dziś zmieniło — postęp technologiczny ogromnie 
ułatwił życie agenta. Jednak pewne rzeczy pozostały w tym zawo-
dzie uniwersalne — mam na myśli predyspozycje osobowościowe, 
takie jak umiejętność budowania relacji czy potrzeba poszerza-
nia swojej wiedzy. Ten zawód wciąż przyciąga ludzi, którzy mają 
otwarte umysły, chcą się rozwijać, zarabiać więcej, są ambitni. Trze-
ba łączyć w sobie żyłkę psychologa i umiejętność badania potrzeb 
klienta, pomagać w negocjacjach, nierzadko bywać mediatorem. 

Czas, gdy zaczynałam swoją karierę, był naprawdę kosmiczny 
— dzisiaj lubię o  nim opowiadać na szkoleniach, które prowadzę. 
Doświadczenia, które zdobywałam przez te wszystkie lata, dziś po-
magają mi w pracy z agentami. Sama pośrednikiem nieruchomości 
już nie jestem — obecnie w POWER INVEST szkolę ludzi i zarażam 
ich swoją pasją.

Joanna Jakimowicz
Dyrektor Oddziału  

POWER INVEST

Amerykański sen

J
ako młody człowiek nie miałam ja-
snej wizji tego, kim chciałabym zostać 
w  przyszłości. Dopiero w  szkole śred-

niej wyklarował mi się wyraźny pomysł — 
wówczas stało się dla mnie rzeczą oczywistą 
i pewną, że zostanę adwokatem. Czułam, że 
świetnie sprawdziłabym się w  tym zawo-
dzie — zawsze byłam osobą komunikatyw-
ną, wygadaną, miałam mocne poczucie, że 
chciałabym zmieniać świat. W moim ówcze-
snym przekonaniu o  pracy adwokata, czło-
wiek wykonujący ten zawód chce pracować 
z ludźmi, pomagać im i ciągle się rozwijać.

Po szkole zaczęły się wakacje. Zdałam 
egzaminy na prawo i  postanowiłam podjąć 
pracę, aby po odłożeniu pierwszej wypłaty 
korzystać z  wakacyjnych szaleństw. Mówi-
my o 1992 r., zatem nie było takich portali, 
jak pracuj.pl — platformy rekrutacyjne znaj-
dowały się w prasie oraz na witrynach skle-
pów i biur, które mijałam, spacerując po krakowskich ulicach.

Pewnego letniego popołudnia, idąc ul. Szewską, minęłam eksklu-
zywny butik, na którym widniało ogłoszenie Szukamy ekspedientki. 
Nie zastanawiając się długo, zawróciłam, weszłam do sklepu i za-
pytałam, czy ogłoszenie jest aktualne. Zostałam zatrudniona w tym 
samym momencie.

Praca okazała się bardzo ciekawa. Piękne ciuchy, miłe klientki, 
pierwsze zarobione pieniądze — czego więcej potrzebuje dziewczy-
na, która właśnie skończyła szkołę? Pamiętam dzień, gdy do sklepu 
weszła elegancka kobieta. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie, i zda-
je się, vice versa, ponieważ zaproponowała mi spotkanie rekrutacyjne. 
Okazało się, że jej mąż jest właścicielem biura nieruchomości, które 
znajduje się kilka kroków od nas — przy ul. Karmelickiej. Stwierdziła, 
że już po krótkiej rozmowie ze mną jest przekonana o tym, że świet-
nie sprawdziłabym się w roli pośrednika nieruchomości.

Nie wiedziałam nawet, na czym dokładnie polega ten zawód. 
Moje wyobrażenia opierały się na wizerunku agenta nieruchomości 
rodem z amerykańskich filmów — to byli zazwyczaj bardzo eleganccy 
ludzie w dobrej klasy samochodach. Pomyślałam sobie, że nie mam 
nic do stracenia. Jestem osobą, która działa natychmiast, dlatego za-
raz po skończeniu swojej zmiany spakowałam rzeczy i poszłam na ul. 
Karmelicką. I — ku mojemu zaskoczeniu — kilka godzin później zo-
stałam agentem nieruchomości. Jednak w Polsce praca pośrednika 
nieco różniła się od amerykanskich filmów — ten zawód dopiero się 
rozwijał, nie było regulacji prawnych z nim związanych, ani żadnych 
stowarzyszeń, grup, organizacji. Nie było internetu ani komputerów.

Jak wyglądała moja praca w  biurze? Umowy pisaliśmy na sta-
rej, zabytkowej maszynie do pisania, przez kalkę. A pozyskiwanie 
nieruchomości? Na początku mieliśmy do dyspozycji dwie gazety: 

Komputerem do pracy był mój zeszyt, gazety zastępowały mi platformy internetowe, 
a gdy dzwonił klient (rzecz jasna ze stacjonarnego telefonu — komórek jeszcze nie było), 
zapraszałam go do biura, gdzie wspólnie przeglądaliśmy album na zdjęcia z ręcznie 
przygotowanym opisem ofert nieruchomości. Mój „amerykański sen” o pracy pośrednika 
nieruchomości nieco różnił się od rzeczywistości.
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Niektórym jednak zależy na szybkiej sprzedaży, a  obniże-
nie ceny wydaje się najprostszym sposobem osiągnięcia celu. 
Wbrew pozorom jednak takie postępowanie może nam zaszko-
dzić. Ponieważ za ceną często idzie odpowiednia jakość, jeśli 
właściciel nieruchomości chce odstąpić swoją dotychczasową 
własność za niewielką sumę, oglądający nabierają podejrzeń. 
Obawa, że mieszkanie może posiadać ukryte wady czy nieure-
gulowaną sytuację prawną, albo po prostu wokół mieszkają 
sąsiedzi, z  którymi nie da się żyć, często są silniejsze niż chęć 
oszczędzenia nawet całkiem sporej kwoty. Poza tym warto pa-
miętać, że wiele osób, poszukując nieruchomości na portalach 
ogłoszeniowych, ustawia widełki cenowe, aby ograniczyć licz-
bę wyświetlanych ofert. Zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka 
cena może sprawić, że nasze mieszkanie nie pojawi się na ekra-
nie potencjalnego klienta.

Najlepszy złoty środek
Przed wystawieniem ogłoszenia o  sprzedaży, na pewno war-
to rzetelnie przejrzeć oferty podobnych nieruchomości w zbli-
żonych lokalizacjach. Należy jednak podchodzić do nich 
z  dystansem, ponieważ wśród nich mogą się znaleźć również 
nieprzemyślane ceny. Owszem, cena ofertowa powinna być nie-
co wyższa od sumy, którą rzeczywiście chcemy uzyskać, aby 
pozostawić sobie pole do negocjacji, jednak nie warto przesa-
dzać. W razie wątpliwości można skonsultować się ze specjali-
stą. Z jednej strony profesjonalna wycena podniesie koszty, ale 
z drugiej może zwiększyć szanse na sprzedaż mieszkania i przy-
spieszyć finalizację transakcji.

Anna Kapłańska

Sprawdź, czym grozi niewłaściwa wycena 
nieruchomości

W
iele osób, które chcą sprzedać swo-
je mieszkanie, zawyża jego wartość. 
Z  czego to wynika? Po pierwsze wła-

ściciel nieruchomości zazwyczaj jest z  nią zwią-
zany emocjonalnie. Jeżeli mieszkamy w  danym 
miejscu od lat, wiąże się z nim wiele wspomnień, 
a więc zyskuje ono dla nas wartość sentymental-
ną, którą, nawet podświadomie, przekładamy na 
pieniądze. Po drugie sprzedaż mieszkania czę-
sto wynika z  potrzeby zamiany nieruchomości 
na inną — jeśli mamy już upatrzone nowe lokum, 
nieraz chcemy sfinansować jego zakup za pomo-
cą środków uzyskanych z  poprzedniego lokalu. 
Okazuje się jednak, że nawet jeśli metraż jest po-
dobny, lokalizacja, wiek albo stan nieruchomości 
mogą wpłynąć na różnice w wartości rynkowej.

Konsekwencje zawyżenia ceny
Zawyżenie ceny nieruchomości wydaje się spryt-
nym zabiegiem. Podając sumę większą od tej, 
jaką naprawdę chcemy uzyskać, zostawiamy sobie pole do ne-
gocjacji. Poza tym jeśli mimo wszystko znajdzie się kupiec, któ-
ry zgodzi się zapłacić tyle, ile podaje ogłoszenie, tylko zyskamy. 
Jeśli zaś nie będzie zainteresowania, a nam się nie spieszy, prze-
cież zawsze możemy nieco obniżyć cenę i wystawić ogłoszenie 
jeszcze raz. Nic bardziej mylnego. Jeżeli cena jest mocno zawy-
żona, istnieje bardzo niewielka szansa, że klienci w ogóle wezmą 
mieszkanie pod uwagę i umówią się na spotkanie z właścicielem. 
A jeśli mocno obniżamy cenę albo spuszczamy po trochę od dłuż-
szego czasu, klienci nabierają podejrzeń. Poszukiwanie miesz-
kania to często długotrwały proces, więc nieraz te same osoby 
przez kilka miesięcy goszczą na danym portalu. Im dłużej widzą 
jakąś ofertę, tym bardziej zastanawiają się, co z  nią jest nie tak, 
skoro nikt się nią nie interesuje. Jeśli zwrócą uwagę na obniżanie 
ceny, mogą nie potraktować sprzedającego poważnie albo nadal 
czekać, licząc na kolejne obniżki. W ten sposób można zejść po-
niżej faktycznej wartości nieruchomości i  stracić na sprzedaży. 
Rozwiązaniem niekiedy okazuje się właściwe oszacowanie war-
tości nieruchomości i  wystawienie zupełnie nowego ogłoszenia 
— z  innym opisem i świeżymi zdjęciami, które nie będą kojarzy-
ły się z poprzednią ofertą. To jednak nie jest proste i często wy-
maga pomocy doświadczonego profesjonalisty. Dlatego nawet 
w okresie dużego zainteresowania nieruchomościami, na porta-
lach ogłoszeniowych wciąż wiszą oferty z mocno przeszacowa-
nymi mieszkaniami, które latami nie mogą znaleźć nabywców. 

Zbyt niska cena
Obecnie, przy wysokim popycie na mieszkania, stosunkowo 
rzadko zdarza się, że właściciel zaniża wartość nieruchomości. 

Wystawiając ofertę sprzedaży nieruchomości na jakimkolwiek portalu, 
musimy podać cenę. Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie wartości 
mieszkania, może powodować poważne problemy ze sprzedażą. 
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2-pokojowe -  65 m² 
Kazimierz, ul. Starowiślna 
Mieszkanie  w pełni wyposażone, 
zlokalizowane na pierwszym piętrze kamienicy 
na krakowskim Kazimierzu. Nieruchomość 
składa się z dwóch pokoi, łazienki i 
przedpokoju . Do mieszkania przynależy 
piwnica.  
 

Cena 539.000 zł  
Tel. 512 110 804                                

2-pokojowe - 61,5 m2 
Stare Pogdórze / Zabłocie
Mieszkanie o powierzchni 61,5 m², położone na 
drugim piętrze w kamienicy. W skład nierucho-
mości wchodzi salon, osobna sypialnia, kuchnia 
z jadalnią i balkonem, łazienka z WC, garderoba 
oraz przedpokój. Ekspozycja dwustronna pół-
nocno-zachodnia oraz południowo-wschodnia. 
Ponadto do mieszkania przynależna piwnica.

Cena 560.000 zł
Tel. 513 084 377

3-pokojowe  – 92 m2 
Łagiewniki
Przestronne mieszkanie o charakterze domu, urządzone i wyposażone. Nieruchomość 
atrakcyjna dla osób ceniących sobie otwartą przestrzeń. Salon z jadalnią, dwie 
sypialnie, kuchnia, łazienka, toaleta, garderoba oraz hall. Z jednej sypialni wyjście na 
balkon. Dodatkową powierzchnię stanowi antresola, na której urządzone jest biuro. 
Cena obejmuje również komórkę lokatorską.

Cena 619.000 zł
Tel. 513 084 377

Lokal użytkowy - 27 m2 
Stare Podgórze / Zabłocie
Lokal użytkowy o powierzchni 27 m² składa-
jący się z przestronnego pomieszczenia z wi-
tryną oraz toalety. Do lokalu przynależy piwnica  
o powierzchni około 5 m². Wejście bezpośred-
nio z ulicy. Nieruchomość położona na parterze 
w dwupiętrowej kamienicy, posiada dwie 
witryny wychodzące na ulicę Limanowskiego.

Cena 249.000 zł
Tel. 513 084 377

3-pokojowe -  66 m2  
Stare Miasto, ul. Koletek
Nieruchomość stanowią dwa niezależne 
mieszkania położone na parterze trzypiętrowej 
kamienicy. Pierwsze z nich składa się z sypialni, 
salonu z aneksem kuchennym, łazienki z WC 
oraz balkonu. Drugie : osobna sypialnia, salon 
z aneksem kuchennym oraz łazienka z WC. 
Mieszkanie utrzymane w znakomitym stanie.

Cena 665.000 zł
Tel. 512 110 804
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5-pokojowe - 169 m² 
Olsza
Dwupoziomowy apartament, komórka 
lokatorska, dwa garaże. Budynek z 2003 roku, 
ogrodzony, z windą. Mieszkanie  
o funkcjonalnym rozkładzie pomieszczeń 
wykończone materiałami wysokiej jakości.  
W okolicy rozwinięta infrastruktura handlowo    

- usługowa.

Cena 990.000 zł 
Tel. 12 412 00 72

3-pokojowe – 55 m2 
Grzegórzki,  ul. Al. Pokoju                                                               
 
Przedpokój, dwa oddzielne pokoje, salon  
z aneksem kuchennym, łazienka, wc, loggia, . 
Mieszkanie w dobrym stanie technicznym. 
Ogrzewanie oraz ciepła woda z sieci miejskiej. 
Wokół pełna infrastruktura. 
 

Cena 440.000zł do negocjacji 
Tel. 531 992 777 

3-pokojowe - 48 m2 
Krowodrza, ul. Wybickiego 

Przytulne mieszkanie o powierzchni 48 m2 

składa się z: przedpokoju, trzech niezależ-
nych pokoi, osobnej jasnej kuchni, łazienki 
z oknem, loggii oraz piwnicy. Ekspozycja 
południowo-zachodnia z widokiem na Stare 
Miasto i Azory. W okolicy znajduje się dużo 
terenów zielonych. Doskonale rozwinięta 
infrastruktura i komunikacja miejska.

Cena 365.000 zł
Tel. 793 717 771

2-pokojowe -  45 m2 
Borek Fałęcki ,  
ul. Benedykta Cesarza
Mieszkanie 2 pokojowe składające się z salonu 
z aneksem kuchennym, sypialni,łazienki z wc, 
korytarzu, oraz balkonu z wyjściem na ogródek.  
Mieszkanie znajduje sięw zielonej części Kra-
kowa. Nieruchomość mieści się w kameralnym 
dwupiętrowym budynku (tylko sześć mieszkań). 
Mieszkanie jest bezczynszowe.

Cena 286.000 zł 
Tel. 12 263 01 35 

1-pokojowe – 36 m2 
Grzegórzki,  ul. F. Nullo
Mieszkanie typu open space z balkonem, 
po generalnym remoncie w bardzo dobrym 
stanie. Mieszkanie w pełni wyposażone 
z 2 przynależnymi piwnicami o łącznej 
powierzchni około 14 m2. 
 
 

1-pokojowe - 31 m2  
Bronowice 
Mieszkanie 1-pokojowe o powierzchni 31 
m2 położone w kameralnym dwupiętrowym 
budynku z 1976 roku. Nieruchomość składa 
się z: Przedpokoju, kuchni, pokoju oraz 
łazienki z  WC. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Istnieje możliwość przerobienia 
układu  na mieszkanie 2-pokojowe. 
 
Cena 279.000 zł
Tel. 12  307 21 24 

Cena 329.000 zł do negocjacji
Tel. 531 992 777 

Dom wolnostojący – ok. 120 m2 
Rzeszotary 
Budynek jednopiętrowy w stanie surowym 
zamkniętym, usytuowany na działce o pow.  
10 arów. Na pierwszym poziomie: pokój dzienny, 
sypialnia, kuchnia, hall, łazienka z toaletą,  
kotłownia oraz garaż. Kolejną kondygnację  
zajmuje przestronny pokój na półpiętrze.  
Na ostatni poziom natomiast składają się trzy 
osobne pokoje oraz przestronna łazienka.  
Z dwóch pokoi jest wyjście na balkon. 

Cena 285.000 zł
Tel. 513 084 377

Mieszkanie - 134 m2 
Salwator, ul. Gontyna                                                            
 
Mieszkanie w dwupiętrowej kamienicy. Składa 
się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, WC, 
dwóch spiżarek oraz werandy. Oprócz tego do 
nieruchomości przynależą dwie duże piwnice 
oraz strych do adaptacji. Dodatkowo ogródek 70 
m2 z widokiem na Wawel. 

Cena 1.850.000 zł 
Tel. 534 534 605

3-pokojowe – 61 m2 
Nowa Huta, os. Centrum B                                                              
 
Mieszkanie o powierzchni 61 m² znajdujące 
się na 1 piętrze w bloku przy Placu Centralnym. 
Nieruchomość składa się z trzech pokoi, jasnej 
oddzielnej kuchni, łazienki, osobnego WC i 
przedpokoju. Blok z cegły. Doskonała lokalizacji. 
Widok na Aleję Róż. 

Cena 355.000 zł 
Tel. 12 359 39 25
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Cena 649.000 zł
Tel. 12 341 54 53

3-pokojoiwe -  69 m2 
Stare Miasto, ul. Długa       

Ustawne mieszkanie usytuowane w 
oficynowej części tradycyjnej kamienicy z 
początku XX. Nieruchomość składa się z 
3 oddzielnych pokoi, kuchni, łazienki z WC 
oraz przedpokoju. Lokal w dobrym stanie, w 
ostatnim czasie efektywnie funkcjonujący jako 
apartament w wynajmie krótkoterminowym. 

Krowodrza - 306 m2 
ul. Chocimska

Kamienica w zab. szereg. o pow. całk. 306m2 
składającą się z 5 lokali mieszkalnych (23,5 
m2, 41 m2, 41 m2, 27 m2, 52 m2), lokalu 
użytkowego (18 m2) oraz strychu (66,5 m2). 
Wydana WZ na możliwość nadbudowy 2 kon-
dygnacji mieszkalnych (+180 m2). Budynek 
posadowiony na działce 235 m2.

Cena 2.350.000 zł
Tel. 12 311 56 00

2-pokojowe - 36,11 m² 
Wola Duchacka Zachód

Salon z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka z WC, przedpokój, garderoba. 
Mieszkanie urządzone w wysokim 
standardzie. Pierwsze piętro w budynku 
trzypiętrowym. Do lokalu przynależy balkon 
oraz piwnica o powierzchni 4,46 m2. 

Cena 330.000 zł
Tel. 537 469 677

42 m² 
Azory, ul.Stachiewicza

Nieruchomość o powierzchni 42 m2. Klasyczny 
i bardzo funkcjonalny układ.Dwa pokoje 
oraz jasna,oddzielna kuchnia.Dużym plusem 
jest balkon.W okolicy dużo zieleni,dwa parki 
(Krowoderski oraz Wyspiańskiego. Dobry dostęp 
do komunikacji miejskiej. Okazja pod wynajem.

3-pokojowe -  60 m2 
Bieżanów, ul. Aleksandry

Przedpokój, jasna kuchnia, 3 niezależne pokoje, 
łazienka, WC, 2 loggie. Przynależna piwnica. 
Mieszkanie widokowe z podwójną ekspozycją. 
Blok z windą. W pobliżu pętla autobusowa oraz 
liczne punkty handlowo-usługowe.

Cena 345.000 zł
Tel. 537 680 002

3-pokojowe 47,7 m2 
os. Złotego Wieku

Mieszkanie składa się z trzech pokoi, łazienek, 
jasnej kuchni, przedpokoju loggii oraz piwnicy. 
Mieszkanie w stanie bardzo dobrym. Gotowe 
do zamieszkania.

Cena 285.000 zł
Tel. 536 367 990

Cena 299.000 zł
Tel. 12 265 12 73

4-pokojowe - 56,50 m2 
Mistrzejowice, os. Piastów

4 pokoje, jasna kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Z salonu wyjście na duży 
balkon. Mieszkanie mieści się na 1. piętrze w 
zadbanym 4-piętrowym bloku. Dookoła dużo 
zieleni. Bardzo dobra komunikacja miejska oraz 
infrastruktura osiedla. Nowa, niższa cena.

3-pokojowe - 54 m2 
Nowa Huta, os. Szkolne

Dwa pokoje, salon z aneksem kuchennym, 
łazienka, WC, przedpokój i  piwnica. Mieszkanie 
w bardzo dobrym stanie - świeżo po 
remoncie. Nieruchomość znajduje się na 
pierwszym piętrze i jest idealna dla  rodziny. 
Z okien rozpościera się widok na zieleń. 

2-pokojowe - 45,50 m2  
Płaszów - ul. Lipska

Przedpokój, jasna kuchnia, 2 niezależne pokoje, 
łazienka z WC, balkon, piwnica. Doskonała 
lokalizacja pod wynajem. Ogrzewanie z sieci 
miejskiej. W pobliżu pętla tramwajowa. Dojazd 
do Centrum środkami komunikacji miejskiej  
w zaledwie 10-15 min.

Cena 319.000 zł
Tel. 570 023 690

2-pokojowe – 50 m2 
Prądnik Biały -  
ul. Białoprądnicka

Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia z wyjściem na balkon, łazienka z 
WC oraz przynależny do mieszkania ogródek. 
Miejsce post. dodatkowo płatne. Stan b. dobry. 
Blisko parku.

Cena 385.000 zl
Tel. 537 978 098

Cena 399.900 zł
Tel. 693 569 250

Cena 321.000 zł
Tel. 504 143 011
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STARE MIASTO,
UL. TRYNITARSKA
Komfortowe 2-pokojowe 
mieszkanie, 46 m2, 2017 r.
Cena: 705.000 zł

KONTAKT:   Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

OS. ZŁOCIEŃ,
UL. BRACI CZECZÓW
Mieszkanie 2-pokojowe, 40 m2, 
zadbane, 2013 r.
Cena: 275.000 zł

KONTAKT:  Darek Kornaś 
 502-104-545

NOWA HUTA,
OS. TEATRALNE
Mieszkanie 2-pokojowe, 38 m2, 
komfortowe
Cena: 314.000 zł 

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

GM. WIELKA WIEŚ,
TOMASZOWICE
Wolnostojący dom o pow. 208 m2, 
2009 r., działka 11 ar
Cena: 1.290.000 zł 

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

KLINY,
UL. WICHERKIEWICZA
Mieszkanie 2-pokojowe, 58 m2, 
funkcjonalne, 2006 r.
Cena: 349.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELICZKA
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,  
pow. 35-62 m2, atrakcyjna 
lokalizacja 

Ceny: od 201.423 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

DĘBNIKI, RUCZAJ
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 31-66 m2, nowoczesny 
budynek
Ceny: od 247.786 zł

KONTAKT:   Joanna Makówka 
 688-880-156

WIELICZKA
Osiedle domów w zabudowie 
szeregowej, pow. 108 m2,  
widokowe działki
Ceny:  od 515.000 zł

KONTAKT:   Piotr Kudła 
 688-880-133

STARE MIASTO,
UL. SUKIENNICZA
Apartament typu studio, 
2-pokojowy, p.u. 39 m2, 2015 r.
Cena: 799.000 zł

KONTAKT:   Anna Antczak 
 796-541-485
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ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. BRZOZOWA
Apartament 3-pokojowy  
o pow. 90 m2, atrakcyjne
Cena:  1.190.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

KROWODRZA,
UL. ŁOKIETKA
Klimatyczne 2-pokojowe 
mieszkanie o pow. 37 m2

Cena: 359.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

GM. MICHAŁOWICE,
WIĘCŁAWICE STARE
Dom wolnostojący o p.u 255 m2, 
komfortowy
Cena: 1.590.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022

GM. WIELICZKA,
SUŁKÓW
Dom w zabudowie szeregowej  
o p.u 100 m2, zadbany
Cena: 665.000 zł

OLSZA,
UL. WILEŃSKA
Nowoczesny 5-pokojowy apartament, 
112 m2, I p., 2006 r.
Cena: 930.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

KROWODRZA,
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO
Mieszkanie 6-pokojowe, 107 m2, 
dwa poziomy, MPEC
Cena: 750.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński                                   
 688-880-209 

BRACIA-SADURSCY.PL

STARE MIASTO,
UL. KROWODERSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 92 m2, 
rozkładowe, do wejścia
Cena: 910.800 zł

STARE MIASTO,
UL. KOLETEK
1-pokojowe mieszkanie  
z widokiem na Wawel, 37 m2

Cena: 479.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer
                            505-236-943

GM. MICHAŁOWICE,
PIELGRZYMOWICE
Dom wolnostojący o pow. 123 m2, 
wyjątkowy
Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

KROWODRZA,
UL. KRÓLEWSKA
3-pokojowe mieszkanie, wysoki 
standard, 89 m2

Cena: 840.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak
  518-706-518

KONTAKT:  Stanisław Irzyk
  509-907-533
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GM. ZIELONKI,
BIBICE
Dom wolnostojący o pow. 240 m2, 
luksusowy
Cena: 1.285.000 zł

KONTAKT:   Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

GM. WIELKA WIEŚ,
MODLNICA
Mieszkanie 5-pokojowe  
o pow. 100 m2, z ogródkiem
Cena: 480.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor
                   500-557-819

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. OBRONNA
Dom wolnostojący o pow. 270 m2, 
dz. 6,43 ar, do wejścia
Cena: 849.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

LISZKI,
KRYSPINÓW
Dom wolnostojący o pow. 240 m2, 
wys. standard, dz. 15 ar.
Cena: 1.499.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

PODGÓRZE,
UL. PRZEWÓZ
Mieszkanie 3-pokojowe  
o pow. 50 m2, przytulne
Cena: 399.000 zł 

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski
                    511-272-188

DĘBNIKI, TYNIEC
Osiedle domów w zab. bliźniaczej, 
pow. 143-156 m2, nowoczesna 
architektura
Ceny: od 643.860 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184 

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,  
KLINY
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe,  
pow. 33-77 m2, atrakcyjna lokalizacja
Ceny: od 243.648 zł

STARE MIASTO,
UL. BLICH
Mieszkanie 3-pokojowe  
o pow. 54,5 m2, nowoczesne
Cena: 560.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. WŁOSKA
Mieszkanie 3-pokojowe  
o pow. 80 m2, 2-poziomowe
Cena: 540.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

WOLA JUSTOWSKA,
UL. SŁONECZNIKOWA
Apartament 3-pokojowy  
o pow. 67 m2, przestronny
Cena: 650.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195
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DĘBNIKI,
UL. RYDLÓWKA
Mieszkanie 3-pokojowe  
o pow. 59 m2, wys. standard
Cena: 630.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

WIELICZKA,
UL. OLIWKOWA
Dom wolnostojący o pow. 217 m2, 
dz. 10.5 ar, 2010 r.
Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

WIELICZKA,
SYGNECZÓW
Mieszkanie 4-pokojowe  
o pow. 87 m2, nowoczesne, z 2017 r.
Cena: 650.000 zł

KONTAKT:  Jerzy Korzonek 
 578-795-576

PŁASZÓW,
UL. PŁASZOWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 73,7 m2, 
wys. standard, 2008 r.
Cena: 665.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. DOBREGO PASTERZA
Mieszkanie 4-pokojowe  
o pow. 86,5 m2, do wejścia, z 2014 r.
Cena: 965.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

BRONOWICE,
UL. ARMII KRAJOWEJ
Mieszkanie 4-pokojowe,  
pow. 80 m2, 2011 r., zadbane
Cena: 659.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI
Osiedle domów w zab. bliźniaczej, 
p.u. 100 m2, gotowe do odbioru
Ceny: od 585.000 zł
 

STARE MIASTO,
UL. ŚW. AGNIESZKI
Mieszkanie 3-pokojowe  
o pow. 63,77 m2, po remoncie
Cena: 

KONTAKT:  Elżbieta Rudek
                    505-110-150

CZYŻYNY,
UL. NOWOHUCKA
Mieszkanie 3-pokojowe  
o pow. 74,8 m2, do wejścia, przestronne
Cena: 475.000 zł

KONTAKT:   Julia Tarkowska 
 505-083-150

PROKOCIM,
UL. REPUBLIKI KORCZAKOWSKIEJ
Mieszkanie 2-pokojowe  
o pow. 54.15 m2, z 2015 r., do wejścia
Cena: 447.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

KONTAKT:  Jarosław Utnik                         
   688-880-152

KONTAKT:  Magdalena Barbacka                                         
 883-060-730
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SŁOMNIKI, PRANDOCIN

Do sprzedania parterowy dom 
wolnostojący o pow. 125 m2 
położony na działce o pow. 48 ar. 
Pomieszczenia: salon, kuchnia,  
3 niezależne pokoje.  
Wyposażenie domu w cenie!

423.000 zł do negocjacji
WIELICZKA

Do sprzedania dom  
o pow. 165 m2 zlokalizowany  
na działce 12 ar. Wybudowany  
w 2008 r.

785.000 zł do negocjacji

MODLNICA

Do sprzedania dom w zabudowie 
bliźniaczej o pow. ok. 99 m2  
usytuowany na działce wielkości  
1,68 ara. Dom w stanie deweloper-
skim, planowany termin zakończenia 
inwestycji – maj 2019 r.

430.000 zł

Beata Warchoł 608-174-904

WĘGRZCE

Do sprzedania dom jedno-
rodzinny o pow. mieszkalnej 
260 m2, położony na działce 
o pow. 26 ar. Dom z 2007 r. 
Standard bardzo dobry.

2.100.000 zł do negocjacji

 Beata Warchoł 608-174-904

SKAWINA

Do sprzedania rezydencja  
o pow. 234 m2 zlokalizowana  
na działce 10 ar. Budynek  
o dwóch pełnych kondygnacjach 
budowany przy użyciu wysokiej 
klasy materiałów. Inwestycja  
w trakcie realizacji.

1.599.000 zł do negocjacji
MOGILANY

Inwestycja 5 nowoczesnych 
domów wolnostojących  
o pow. 173 m2, zlokalizowane  
na działkach 7,5 ar oraz 1 bu-
dynek zlokalizowany na działce 
28 ar. Według projektu Arystote-
les (Dobre Domy).

499.000 zł

BOCHNIA, SIEDLEC

Do sprzedania dom parterowy 
jednorodzinny o pow. 160 m2 
położony na działce 10 ar.  
Wybudowany w 2012 r. Gotowy 
do zamieszkania.

560.000 zł do negocjacji
WIELICZKA, LEDNICA GÓRNA

Do sprzedania dom 
jednorodzinny o pow. 130 m2 
zlokalizowany na działce  
o pow. 7 ar. Wybudowany  
w 2005 r. Dostępny od zaraz.

660.000 zł do negocjacji

KRAKÓW, RUCZAJ

Do sprzedania dom  
w zabudowie bliźniaczej  
o pow. 204 m2 położony  
na działce 4 ar. Wybudowany  
w 2010 r.

980.000 zł LISZKI, RĄCZNA

Do sprzedania dom  
o pow. 172 m2 położony  
na działce 21 ar. Wybudowa-
ny w technologii tradycyjnej, 
ocieplony, dach kryty dachówką 
ceramiczną.

890.000 zł do negocjacji

 Lucyna Pacułt 668-177-549  Lucyna Pacułt 668-177-549

Lucyna Pacułt 668-177-549 Lucyna Pacułt 668-177-549

Beata Warchoł 608-174-904  Elżbieta Saracen 606-963-601

 Elżbieta Saracen 606-963-601 Elżbieta Saracen 606-963-601
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Doskonała lokalizacja w centrum miasta w otoczeniu terenów 
rekreacyjnych — Błonia, Park Jordana, Kopiec Kościuszki. Miesz-
kanie składa się z przestronnego salonu z aneksem i balkonem, 
sypialni, łazienki. W pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt 
AGD. Przytulne, jasne wnętrze, parkiet, stolarka okienna PCV.

Umów się na spotkanie: Martyna Buczko
+48 575 021 123

 m.buczko@nowodworskiestates.pl

Cena: 1750 PLN Powierzchnia: 32 m2

ul. Fałata Wynajem

Kraków, Krowodrza / Zwierzyniec

Stylowe dwupokojowe mieszkanie na os. Apartamenty Wielicka. 
W pełni umeblowane, na I piętrze budynku. W skład lokalu wchodzą: 
łazienka z prysznicem, salon z aneksem kuchennym, sypialnia 
z podwójnym łóżkiem, balkon. Na wyposażeniu: pralka, kuchenka, 
zmywarka oraz lodówka. Miejsce parkingowe w garażu podziemnym.

Umów się na spotkanie: Adrian Paliś
+48 570 347 112

a.palis@nowodworskiestates.pl

Cena: 1800 PLN Powierzchnia: 41 m2

ul. Górników Wynajem

Kraków, Podgórze / Prokocim

Kawalerka niedaleko CISCO, Brown Brothers Harriman, Orange 
Office Park (2 przystanki). Zalew Bagry to kwestia 10-minuto-
wego spaceru, wokół bardzo dużo terenów zielonych. Mieszkanie 
na III piętrze bloku z 2018 r. Wszystko nowe, nieużywane wcze-
śniej, gotowe do zamieszkania przez pierwszego najemcę.

Umów się na spotkanie: Wojciech Wójcik
+48 575 618 123

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 1500 PLN Powierzchnia: 29 m2

ul. Lipska Wynajem

Kraków, Podgórze / Płaszów

Atutem usytuowania budynku jest sąsiedztwo z głównym 
węzłem komunikacyjnym — Rondem Grzegórzeckim. Na łączną 
powierzchnię składa się sypialnia, duży salon z aneksem 
kuchennym, przedpokój oraz łazienka. Każde z pomieszczeń 
zostało umeblowane i wyposażone w sprzęty. 

Umów się na spotkanie: Wojciech Sekul
+48 575 839 123

w.sekul@nowodworskiestates.pl

Cena: 1800 PLN Powierzchnia: 46 m2

ul. Kotlarska Wynajem

Kraków, Śródmieście / Grzegórzki

Umów się na spotkanie:

Cena: 2000 PLN Powierzchnia. 51 m2

ul. Jaworskiego Wynajem

Kraków, Śródmieście / Olsza

Do wynajęcia od stycznia 2019 2-pokojowe mieszkanie z garażem 
i ogródkiem na parterze 3-piętrowej inwestycji z 2017 roku. 
W mieszkaniu: • salon, • otwarta kuchnia z wyposażeniem 
oraz jadalnią, • sypialnia z podwójnym łóżkiem i szafą, • łazienka 
z prysznicem i pralką, • 30-metrowy ogródek z tarasem.

Wojciech Wójcik
+48 575 618 123

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Sprzedaż      Wynajem      Zarządzanie      Home Staging      Finansowanie

www.nowodworskiestates.pl

Klimatyczne, 2-pokojowe mieszkanie w świetnej lokalizacji, wjazd 
od strony Nowohuckiej, jak i Saskiej. Składa się z salonu z aneksem 
kuchennym, łazienki oraz sypialni. Ciepła woda oraz ogrzewanie 
miejskie. W budynku nie ma gazu. Osiedle monitorowane oraz 
ogrodzone. Możliwość wynajmu miejsca parkingowego.

Umów się na spotkanie: Danuta Brzezińska
+48 537 947 595

d.brzezinska@nowodworskiestates.pl

Cena: 1900 PLN Powierzchnia: 45 m2

ul. Koszykarska Wynajem

Kraków, Podgórze / Płaszów
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Mieszkanie na sprzedaż

2-pokojowe, w pełni wyposażone, 
funkcjonalne mieszkanie 
na cichym, spokojnym osiedlu 
-Azorach.

Powierzchnia: 42,16 m2

Nowak Estate Tomasz Nowak
Plac Wolnica 10/1, 31-060 Kraków

Tel. 12 341 41 11
e-mail: biuro@nestate.pl

UL. RADZIKOWSKIEGO

279 000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

Doskonała inwestycja pod wyna-
jem, bliskość uczelni wyższych, 
dobrze skomunikowana dzielnica 
Bronowice Małe.

Powierzchnia: 46,20 m2

UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ       

Dom na sprzedaż

4-pokojowy dom jedynie 1,5 h 
jazdy samochodem od Krakowa, 
w otoczeniu górskiej przyrody, 
blisko szlaków turystycznych.

Powierzchnia: 93,20 m2

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

545 000 złCena

Dom na sprzedaż

Góralski dom z bali, idealny jako 
baza wypadowa w Tatry 
lub wypoczynek za miastem.

Powierzchnia: 120 m2

JABŁONKA K. RABKI ZDRÓJ

499 600 złCena

Dom na sprzedaż

Willa w stylu włoskim o wysokim 
standardzie wykończenia. 6 pokoi, 
sauna, kominek, gabinet oraz de-
tale architektoniczne znad Morza 
Śródziemnego.
Powierzchnia: 251 m2

SZARÓW K. KRAKOWA

1 700 000 złCena

Dom na sprzedaż

W pełni wyposażony i ume-
blowany. 18-arowa działka z 
zagospodarowanym ogrodem. 

Powierzchnia: 155 m2

KRZYWACZKA K. KRAKOWA

589 000 złCena

  SZYBKO  BEZPIECZNIE  SKUTECZNIE

Apartament na sprzedaż
Luksusowy apartament w ścisłym 
centrum miasta. Posiada 3 garaże 
podziemne, gabinet, 2 prywatne tarasy, 
saunę oraz pralnię. Klimatyzacja, 
wysokiej klasy sprzęty, sterowanie 
światłem oraz systemem audio video.

Powierzchnia: 225 m2

UL. SKAWIŃSKA

4 387 500 zł Cena

Dom na sprzedaż

Tradycyjna architektura w nowo-
czesnym wydaniu, zagospodarow. 
ogród, wolnostojący garaż 2-stan. 
Dom w pełni wyposażony, posiada 
salę bilardową. 
Powierzchnia: 227 m2

SŁAWKOWICE K. KRAKOWA

1 090 000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

2-pokojowe, w zabytkowej  
kamienicy. Znajduje się na  
2 piętrze. 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka oraz przedpokój.

Powierzchnia: 46,09 m2

UL. ŚW. GERTRUDY

419 000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

Inwestycja SALWATOR TOWER 
Klimatyzowane i w pełni wy-
posażone. W budynku mieści się 
centrum fitness oraz basen 

Powierzchnia: 78,7 m2

UL. SOŁTYSA DYTMARA

Zapytaj o cenę

Zapytaj o cenę
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więcej ofert na naszej stronie internetowej  www.obiekt.com
       605-572-355              biuro@obiekt.com

3-pokojowe mieszkanie o pow. 73,15 m2 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI  

Wykonujemy operaty szacunkowe dla nieruchomości lokalowych, 
gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, komercyjnych. 

Dla celów między innymi: sprzedaży, zabezpieczenia wierzytelności,  
uzyskania rekompensat, określenia wartości poniesionych nakładów.

                                        Janusz Pańczyk – rzeczoznawca majątkowy (nr uprawnień: 3575)

Obiekt Nieruchomości Janusz Pańczyk (licencja PFRN nr 4312) 

KRAKÓW,
UL. PACHOŃSKIEGO

Na wynajem  
mieszkanie 3-pokojowe 
o pow. 45 m2

Cena 1500 zł/m-c + opłaty

KRAKÓW, 
UL. SIEMIRADZKIEGO

Na sprzedaż
mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 32 m2

KRAKÓW, 
UL. TRYNITARSKA

Na wynajem  
mieszkanie 3-pokojowe 
o pow. 83 m2,  
luksusowe

KRAKÓW,
UL. LUDWINOWSKA

Na wynajem  
mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 70 m2

Cena 360.000 zł

Cena 4500 zł/m-c + opłaty Cena 2900 zł/m-c + opłaty

KRAKÓW,
UL. LUDWINOWSKA

Na wynajem
mieszkanie z basenem 
o pow. 33 m2

Cena 1600 zł/m-c + opłaty 

KRAKÓW,
UL. ZAGRODZKIEGO

Na wynajem  
mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 47 m2

Cena 1500 zł/m-c + opłaty 
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ul. Balicka 35
30-149 Kraków 

tel. 12 638 48 88
krakow@polnoc.pl

Profesjonalsci w nieruchomosciach/ /

Nieruchomość obejmuje działkę  
o pow. 25 ar oraz parterowy dom  
o pow. 215 m2. Na parterze znajduje 
się: salon z kominkiem, kuchnia, 
spiżarnia, jadalnia, 5 sypialni, gabinet, 
przestronna łazienka i oddzielne WC 
oraz pralnia z natryskiem.

DOM – BOLEŃ,
K. KRAKOWA

Cena: 1.349.000 zł
Tel. 510-180-021

Tel. 519-334-556 

Tel. 515-073-429

Do sprzedania jednopoziomowe 
mieszkanie o pow. 99 m2. Budynek  
z 2000 r. Mieszkanie posiada 5 pokoi 
z kuchnią otwartą na salon i dwa 
balkony. Mieszkanie słoneczne,  
funkcjonalne i przytulne.

MIESZKANIE  
– UL. ŚW. WOJCIECHA

Cena: 749.000 zł
Tel. 501-029-044

Mieszkanie o pow. 182 m2 znajduje 
się na III p. w kamienicy w bezpośred-
nim sąsiedztwie Krakowskich Plant. 
Mieszkanie składa się z: 5 pokoi, 
łazienki z WC, salonu wraz z aneksem 
kuchennym oraz hallu. Do mieszkania 
przynależy duża piwnica. 

MIESZKANIE  
– UL. STAROWIŚLNA

Zapytaj o cenę
Tel. 519-334-556

Mieszkanie o pow. 46 m2, 2 pokoje  
(1 pokój z aneksem kuchennym  
i sypialnia), przedpokój oraz łazienka  
z WC.  Wizualizacja przedstawia  
propozycję w układzie 3-pokojowym.  
Stan idealny. Meble i wyposażenie 
nowe.

MIESZKANIE – CENTRUM,
UL. KRAKOWSKA

Cena: 515.000 zł
Tel. 510-180-036

MIESZKANIE – KRAKÓW,
UL. STAREGO DĘBU
Mieszkanie na I p. w budynku z 2008 r., 
podwyższony standard. Przestronny 
przedpokój, salon, pokój, widna łazien-
ka, oddzielna kuchnia z oknem, balkon 
o ekspozycji południowej z pięknym 
widokiem. Teren ogrodzony.  
Plac zabaw dla dzieci na osiedlu.

Cena: 385.000 zł
Tel. 510-180-021

DOM – KRAKÓW,
UL. ZAKARNIE
Funkcjonalny dom rodzinny, w pełni 
wyposażony i przygotowany do za-
mieszkania od zaraz. Bez dodatko-
wych nakładów. Pow. uż. 150 m2. 
Działka 6 arów.

Cena: 790.000 zł
Tel. 515-073-429

DOM – KRAKÓW
(PRZY PARKU WODNYM)
Na sprzedaż komfortowy dom o pow. 
114 m2 w zabudowie szeregowej (sze-
reg skrajny). Działka 200 m2, narożna  
i ogrodzona. Dom wybudowany  
w 2002 r., wykończony w wysokim 
standardzie, ściany świeżo pomalowane 
w całym domu.

Tel. 515-073-429
Cena: 725.000 zł

DZIAŁKA USŁUGOWA – 
OPATKOWICE
Do sprzedaży działka przy drodze wojew.  
nr 776 o pow. 1,7 ha, wśród terenów przemy-
słowo-składowych o płaskim ukształtowaniu 
terenu. Wydane WZ na halę wielofunkcyjną  
o pow. 30x60 m. Możliwość dokupienia dal-
szych 5,8 ha z WZ na hale teren uzbrojony.
 

Tel. 500-200-767
Cena: 399.500 zł

Cena: 585.000 zł

Cena: 1.100.000 zł                                  
lub 5200 zł/m-c

MIESZKANIE  
W CENTRUM
Atrakcyjna oferta sprzedaży  
2-pokojowego mieszkania  
w ścisłym centrum Krakowa  
na II p. w nowoczesnej kamienicy. 
Budynek apartamentowy, 4-piętrowy 
z cichobieżną windą. Powierzchnia 
mieszkania 38 m2.

DOM – BRONOWICE
(PRZY GIEŁDZIE)
Doskonała lokalizacja naprzeciw Giełdy 
Balickiej. 6 pokoi, działka 8 ar. Dobre 
usytuowanie również dla firm. Sporo 
miejsca do parkowania. Możliwość 
wynajęcia całego budynku.
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503-005-679

503 005 679

531-255-155

531-255-155

531-255-155

Kraków, ul. Balicka 56
tel. 503 005 679

krakow@plan-a.plZ nami osiągniesz więcej!
www.plan-a.pl

Wysoki standard, 58 m2, 2 pokoje, 
1 piętro.

219 m2, 4 pokoje, garaż 2 stanowi-
skowy, pralnia, garderoba.
Rok budowy 2001.

2 pokoje, 38m2, 3 piętro, winda, loggia.
Miejsce w garażu podziemnym  
i komórka.

139 m2, 4 pokoje – rozkładowe, balkon, 
pralnia. Miejsce postojowe w garażu 
podziemnym.

3900 m2, budowlana, MPZP.
Działka uzbrojona.

160 m2, 3 pokoje, oddzielna kuchnia, 
działka 2 000 m2, budynek gospodarczy 
z garażem. Dom do remontu.  
Rok budowy 1960.

4 300 m2, prostokątna, WZiZT  
na 5 domów wolnostojących. 

Apartament na sprzedaż

136 m2, 6 pokoi, Stan deweloperski, 
Termin oddania – IV kwartał 2018 r.

44 m2, 2 pokoje, 5 piętro, taras 25 m2.
Nowoczesna aranżacja.
Wolne od 1 stycznia.

19,5 a, działka prostokątna 48x40, 
mieszkalno-usługowa, wskaźnik 
intensywności zabudowy 0,4. 
Wszystkie media na działce. 

Wola Justowska,  
ul. Morelowa 
Mieszkanie na sprzedaż 

Podgórze, ul. Nadwiślańska
Apartament na wynajem

Krowodrza,  
ul. Kazimierza Wielkiego 
Apartament na  wynajem

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Aleksandrowice
Dom na sprzedaż

Kraków, ul. Kobierzyńska 
Działka na sprzedaż

Kraków, 
ul. Józefa Friedleina

Kraków, Prądnik Biały
Dom na sprzedaż

Krowodrza,  
ul. Prądnicka
Mieszkanie na wynajem

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Cena: 1 090 000 zł Cena: 2 150 zł

Cena: 4 990 zł          

Cena: 1 200 000 zł

Cena: 399 000 zł

Cena: 1 220 000 zł (netto)Cena: 595 000 zł

Cena: 485 000 zł – bez garażu
Cena: 544 000 zł – z garażem

Cena: 2 300 zł

Cena: 665 000 zł

503-005-679

503-005-679

514-230-595

531-255-155

531-255-155

B E Z  P R O W I Z J I
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KONTAKT: Sylwia Osmańska
                 533-740-644

Syldoos Nieruchomości 
ul.  Kazimierza Wielkiego 117 

30-074 Kraków

533 740 644
12 311 9109 

Dom w zabudowie bliźniaczej 
o pow. 219 m2 zlokalizowa-
ny na działce o pow. 9,5 ar. 
Powstały wg projektu Archon 
“Dom w Budlejach 2 R”.

Cena: 399.000 zł

B I S KU P I C E, ZA B Ł O C I E

KONTAKT: Biuro
                 793-740-644

Dom o pow. 650 m2 wg indywidualnego 
projekt stwarza możliwość dostosowania 
nieruchomości do potrzeb działalności 
usługowej np. agroturystyka (działka  
o pow. 1,3 ha ) lub po prostu jako piękna 
rezydencja dla nowego właściciela  
z 87 m salonem.

Cena: 1.780.000zł

N I ES Z KOW I C E W I E L K I E, G M. B O C H N I A

KONTAKT: Biuro
                 793-740-644

Nieruchomość gruntowa  
o pow. 1,6 ha z nowym budyn-
kiem produkcyjno-magazyno-
wym (380 m2). Działka posiada 
wewnętrzy podział na mniejsze 
działki, a wg MPZP - MU, RZ,RD.

Cena: 650.000 zł

G M. Ł A PA N ÓW

KONTAKT: Biuro
                 793-740-644

Ciekawa nieruchomość na działce  
3700 m2. 2 domy – jeden o pow. 140 m2 
przebudowany z bud. gospod. zyskał kla-
syczny staropolski wygląd, drugi – drew-
niany z 1920 r. o pow. 90 m2. Dodatkowo 
na działce stoi stodoła ok. 150 m2.

Cena: 270.000 zł

S I E M I EC H ÓW

KONTAKT: Katarzyna Tylek
                 793-995-644

Mieszkanie 3-pokojowe  
o pow. 47 m2, po generalnym 
remoncie.

Cena: 370.000 zł

K R A KÓW, U L. N A B Ł O N I E

KONTAKT: Sylwia Osmańska
                 533-740-644

Budynek 2/3rodzinny o pow. 646 m2 
zlokalizowany na działce o pow. 1,76 
ha. Na pow. domu składają się: 9 pokoi, 
3 kuchnie, 4 łazienki. Do wykorzystania 
zarówno pod cele mieszkaniowe, jak i 
pod działalność gospodarczą.

Cena: 2.700.000 zł

W I E L K A W I EŚ

KONTAKT: Biuro
                 793-740-644

Działka o pow. 8900 m2,  
w tym wg MPZP – 6100 m2. 
Komercyjna, zabudowana 
budynkiem (hala + część 
produkcyjna o pow. ponad 
800 m2).

G M. ZA B I E R ZÓW

KONTAKT: Łucja
                 793-681-644

Działka budowlana  
o pow. 58 ar. Wg. MPZP 
– zabudowa zagrodowa i 
mieszkaniowa jednorodzinna. 
Media: prąd, woda, gaz.

Czynsz: 850.000 zł

S I E B O ROW I C E, G M. M I C H A Ł OW I C E

KONTAKT: Sylwia Osmańska
                 533-740-644

Do wynajęcia lokal o powierzchni 
180 m2, składający się z pow. 
biurowej (70 m2) wraz z pow. ma-
gazynową na poziomie -1 (110 m2) 
w nowo wybudowanym budynku.

Cena: 5900 zł

B RO N OW I C E, U L. BA L I C K A

KONTAKT: Łucja
                 793-681-644

Mieszkanie o pow. 72 m2. Miesz-
kanie składa się z 3 pokoi, ale 
jest możliwość wyodrębnienia 4.

Cena: 569.000 zł

K R A KÓW G R Z EG Ó R Z K I
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pow. budynku - 525 m2
pow. działki – 170 m2
Cena: 1.300.000 zł do negocjacji
- 10 lokali (w tym 8 mieszkalnych) po remoncie,
- IDEALNA POD INWESTYCJĘ

Dane kontaktowe:
Adam Kudyk 602-617-182 adam.kudyk@gmail.com Adam Kudyk 602-617-182 adam.kudyk@gmail.com

NA SPRZEDAŻ KAMIENICA 
W TARNOWIE NA UL.  FRANCISZKAŃSKIEJ

IDEALNA POD INWESTYCJĘ
. pow. budynku - 525 m2 . pow. działki – 170 m2

. 10 lokali (w tym 8 mieszkalnych) po remoncie

KONTAKT
602-617-182 

    adam.kudyk@gmail.com

CENA 1.300.000 zł 
do negocjacji
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ogłoszenia drobne i prywatne

OgłOszEnia drObnE

mieszkania – sprzedaŻ

kraków, ul. barska
25 m2, przytulne mieszkanie na drugim pię-
trze w  kamienicy w  dzielnicy stare dębniki. 
Świetna lokalizacja pod kątem inwestycyjnym. 
forma własności: mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe (staromiejska spółdzielnia 
mieszkaniowa). jednopokojowe, okna wy-
chodzące na wschód; widok na inne budynki 
(m.in. wawel). do lokalu przynależy piwnica.

cena 295.000 zł
tel. 508 002 984

kraków, ul. bobrzyńskiego
32 m2, mieszkanie jednopokojowe typu studio, 
usytuowane na trzecim piętrze w niskim iii pię-
trowym bloku w bliskim sąsiedztwie kampusu 
uj. studio składa się z pokoju z aneksem ku-
chennym, łazienki z wc oraz dużego, zadaszo-
nego balkonu w kształcie litery l. studio jest 
pięknie doświetlone za sprawą ekspozycji na 
dwie strony świata. Blok zadbany, teren ogro-
dzony, monitorowany wejście z  podwójnym 
domofonem. przy bloku dostępne są miejsca 
parkingowe dla lokatorów i  gości. istnieje 
możliwość dokupienia miejsca postojowego 
w garażu podziemnym w cenie 19.000 zł.

cena 249.000 zł
tel. 601 412 433

kraków, ul. bulwarowa
41 m2, własnościowe 2–pokojowe na planie 
kwadratu. pokoje: salon 23,5, sypialnia 10,5, 
łazienka 4 m2, przedpokój 3 m2. Ściany poma-
lowane, na podłogach panele. okna wychodzą 
na spokojny dziedziniec. mieszkanie z oddziel-
ną własnością i gruntem. Budynek ogrodzony, 
z zadbanym terenem zielonym i placem zabaw 
dla dzieci. Bardzo zielona okolica, zalew nowo-
hucki a z drugiej strony świetna komunikacja 
tramwajowa i autobusowa z centrum.

cena 275.000 zł
tel. 691 259 099

kraków, ul. chopina
53 m2, parter, do remontu, spokojny zakątek 
w centrum miasta. 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
wc. okna na dwie strony. jasne i przestronne. 
nowe kaloryfery, nowa instalacja co, ogrze-
wanie miejskie mpec, gaz, prąd, kanalizacja, 
internet. nowe okna pcV od strony podwórka. 
od strony ulicy stare drewniane. mieszkanie 
z możliwością podziału na dwa mniejsze lokale. 

cena 466.000 zł
tel. 534 712 664

kraków, ul. mała Góra
35 m2, jednopokojowe mieszkanie z  jasną 
kuchnią położone na trzecim piętrze w  10–
piętrowym bloku. dodatkowo do mieszkania 
należy balkon i  piwnica. Blisko wjazdu na 
autostradę a4 i  na ulicę wielicką. w  pobliżu 
znajduje się collegium medicum uj w proko-
cimiu. w okolicy dużo sklepów. 

cena 280.000 zł
tel. 503 376 443

kraków, ul. meissnera
60 m2, dwustronne, z bardzo wygodnym i funk-
cjonalnym rozkładem pomieszczeń. składa się 
z  dużego przedpokoju, trzech niezależnych 
pokoi: 10 m2, 11 m2 oraz 21 m2 z bardzo dużą 
loggią (szerokość pokoju), jasnej kuchni, łazienki 
i  oddzielnego wc. ponadto do mieszkania 
przynależy piwnica o  powierzchni ok. 2 m2. 
ekspozycja: północny zachód, południowy 
wschód. standard: bardzo dobry. mieszkanie 
jest wyposażone w nowe sprzęty aGd (lodówka, 
pralka i zmywarka). w pokojach na podłogach 
panele lub parkiet, w pozostałych pomieszcze-
niach płytki. przedpokój wyłożony ozdobnym 
kamieniem, wyposażony w szafę wnękową. 

cena 455.900 zł
tel. 722 288 889

kraków, ul. rakowicka
96 m2, wyjątkowy, nowy apartament zloka-
lizowany w  centrum miasta, w  nowej inwe-

stycji apartamenty noVum. znajduje się na 
parterze nowoczesnego budynku. składa się 
z przestronnego salonu oraz otwartej na salon 
kuchni, dwóch sypialni, gabinetu, 2 łazienek 
(prysznic i wanna) i balkonu. mieszkanie jest 
urządzone w  klasycznym stylu, jasne i  prze-
stronne, w pełni umeblowane. istnieje możli-
wość zakupu miejsca postojowego w garażu 
podziemnym i komórki lokatorskiej.

cena 1.198.000 zł
tel. 516 028 307

kraków, salwator
53 m2, pięknie położone mieszkanie, w cichej, 
nie ruchliwej ulicy. Budynek wybudowany 
w  2002 roku. mieszkanie składa się z  salonu, 
sypialni, gabinetu, oddzielnej, jasnej kuchni, 
przedpokoju i łazienki. drzwi wewnętrzne i okna 
drewniane, podłogi drewniane, drzwi wejściowe 
antywłamaniowe, indywidualne opomiarowanie 
mediów, instalacja alarmowa, dwa balkony, 
komórka lokatorska, ogród. mieszkanie ume-
blowane. w  pobliżu przystanek mpk, tereny 
rekreacyjne, do rynku Głównego 10 minut.

cena 640.000 zł
tel. 604 394 706

kraków, stare miasto
58 m2, strych do adaptacji w kamienicy. strych 
położony jest w znakomitej lokalizacji w dziel-
nicy stare miasto, kazimierz. na strychu można 
zaaranżować 3 pokoje, kuchnię w  aneksie, 
łazienkę, korytarz. możliwość podniesienia 
ściany kolankowej do pełnej wysokości (zapis 
w planie zagospodarowania). w planach mpec, 
złożony wniosek o  warunki przyłączeniowe 
i  likwidacja gazu. hall i  klatka schodowa 
utrzymana w historycznym stylu z oryginalną 
stolarką drzwiową i okienną oraz balustrada-
mi. przynależna piwnica o  powierzchni ok. 
2 m2. mieszkanie sprzedawane bez udziału 
w poddaszu. udział w gruncie.

cena 269.000 zł
tel. 601 492 181

Pow. użytkowa mieszkania 92,16 m2 (bez skosów), ze skosami (po podłodze) prawie 102 m2 + 16,73 m2 garaż. 

Mieszkanie składa się z dwóch poziomów. I poziom: salon połączony z kuchnią, hol, pokój, toaleta oraz schowek 

pod schodami. W salonie i pokoju parkiet dębowy, w holu i toalecie oraz w części kuchennej płytki. Z salonu  

wyjście na balkon. Kuchnia zabudowana, płyta kuchenna oraz piekarnik AEG, zmywarka Bosch, pochłaniacz 

Falmec, mikrofala. W toalecie miejsce na pralkę. II poziom: przedpokój, sypialnia 1, sypialnia 2 z wejściem do gar-

deroby, garderoba, łazienka. We wszystkich pomieszczeniach oprócz łazienki dębowy parkiet, w łazience płytki.  

Garderoba zabudowana. Schody dębowe, szerokie.

SPRZEDAM MIESZKANIE - Kraków, ul.Radzikowskiego

       Cena 650.000 zł                       Tel. 665 100 313
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kraków, ul. wincentego pola
24 m2, kawalerka w centrum krakowa. miesz-
kanie znajduje się na 1 piętrze, kameralnej 
kamienicy wybudowanej w 2016. jest jasne, 
ciche i dodatkowo wyposażone w duży zada-
szony taras. mieszkanie składa się z  w  pełni 
wyposażonej kuchni ikea (płyta indukcyjna 
z okapem, piekarnik, lodówka z zamrażarką, 
pralka), łazienki z  prysznicem wyposażonej 
w  baterie łazienkowe f irmy Grohe, pokój 
z  szafą paX i  sofą friheten. 5 minut do 
przystanków tramwajowych przy hali tar-
gowej i rondzie Grzegórzeckim. ogrzewanie 
oraz ciepła woda, własne, gazowe – piec 
dwuwfunkcyjny. idealne na najem krótko-
terminowy.

cena 415.000 zł
tel. 667 072 203

domy – sprzedaŻ

fałkowice
200 m2, dom z 1998 r. położony na 19-arowej 
działce o powierzchni 200 m2, w okolicy Gdo-
wa (Beskid wyspowy). dojazd do krakowa ok. 
25–30 minut bez korków. dom 3–poziomo-
wy, podpiwniczony, garaż na 2 samochody, 
dwupoziomowy strych, na wyższym poziome 
doświetlony trzema oknami. dach domu 
i garażu świeżo malowany, ocieplony. w 2015 

roku remont domu, nowa elewacja z ocieple-
niem, położenie kostki brukowej, malowanie 
wszystkich pomieszczeń. i  poziom: kuchnia 
(nowe wyposażenie w  meble i  sprzęt 2015), 
jadalnia, łazienka z kabiną prysznicową, pokój 
biesiadny w stylu karczmy z dębowymi mebla-
mi, barek, taras. ii poziom: hall, gabinet, salon 
z kominkiem, taras; iii poziom: 3 sypialnie, ła-
zienka z wanną, 2 balkony. piwnice: kotłownia 
z piecem gazowym energooszczędnym, dwu-
funkcyjnym, kondensacyjnym, pomieszczenie 
gospodarcze, salka gimnastyczna ze sprzętem 
sportowym i lustrami na całej ścianie. 

cena 750.000 zł
tel. 607 594 503

kraków, mydlniki
151 m2, dom w stanie deweloperskim. parter: 
łazienki (do wykończenia), salon (do wykoń-
czenia – możliwość zamontowania w salonie 
kominka z  płaszczem wodnym (tradycyjny 
spalinowy), kuchnia połączona z  salonem 
jako anek s kuchenny (do w ykońc zenia), 
pokój gościnny lub biuro. schody w  salonie 
do pomieszczeń na i  piętro, schody do ga-
rażu w  korytarzu prowadzącego do salonu. 
i  piętro (poddasze): 3 pokoje połączone z  2 
balkonami, łazienka z  ogrzewaniem podło-
gowym, strych/pom. techniczne. na dachu 
istnieje tak że możliwość zamontowania 

paneli i ogrzewania solarnego oraz fotowol-
taicznego systemu.

cena 509 300 zł netto
tel. 531 000 833

kraków, soboniowice
240 m2, wybudowany w 2003 roku, 5 pokoi, w tym 
salon połączony z kuchnią, 2 łazienki, garderoba, 
duże pomieszczenie użytkowane obecnie jako 
pralnia (może być wykorzystane jako kolejny pokój 
lub kuchnia). 4 pokoje mają własne balkony. dwie 
sypialnie na piętrze wyposażone są w klimaty-
zację. w  części podpiwniczonej znajdują się 2 
obszerne pomieszczenia, w tym jedno ogrzewane, 
gdzie mieści się kotłownia. dwa niezależne, wyso-
kie pomieszczenia strychowe są wykorzystywane 
jako pomieszczenia gospodarcze. dom posiada 
2 pomieszczenia garażowe, jedno na samochód 
osobowy i drugie na przechowywanie narzędzi 
ogrodniczych łącznie z małym traktorkiem ogro-
dowym. rozległa działka pozwala ew. na dogodną 
budowę dodatkowego garażu. 

cena 1.200.000 zł
tel. 694 601 354

działki – sprzedaŻ

bodzanów
25 a, pusta, w  całości budowlana, wymiary 
ok.  100  ×  25 m. dłuższym bokiem przylega 

Sprzedam mieszkanie 86 m2 z balkonem, tarasem, ogrodem i miejscem parkingowym.

W skład mieszkania wchodzi: duża kuchnia łączona z przedpokojem - 29,27 m2 ; duży salon  

z kominkiem - 27,43 m2 ; pokój z balkonem - 10 m2 ; pokój z balkonem - 8,59 m2 ; łazienka - 5,28 m2 ,  

WC z umywalką - 3,07 m2 ; komunikacja wewnętrzna 2,35 m2 ; wspólnie użytkowana klatka schodowa 13,65 m2

Mieszkanie znajduje się w domu dwurodzinnym przy ulicy domów jednorodzinnych. Z klatki schodowej wejście 
do dwóch mieszkań. Klatka schodowa w połowie należy do każdego z mieszkań - powierzchnia wspólnego użyt-
kowania. Rok budowy 2001. Ogrzewanie gazowe - własny piec dwubiegowy, w salonie klimatyzacja.

SPRZEDAM MIESZKANIE - Kraków, ul. Pleszowska

       Cena 700.000 zł                       Tel. 786 986 580

ŚWIĘTOKRZYSKIE, RYTWIANY, UL. SZKOLNA 
Przedsiębiorstwo posiada teren przemysłowy o powierzchni ponad 42 tys. m2. 
Możliwość wynajmu dowolnej powierzchni zabudowanej i niezabudowanej. 

Na ogrodzonym terenie znajdują się zabudowania po auto-serwisie, garaże, 
hale magazynowe, hale produkcyjne, biura, parkingi, betonowe 

i ziemne pola składowe, sklep.

DOBRA LOKALIZACJA I ATRAKCYJNE CENY.

T E L .  535-559-200

Cena kompleksu 2.500.000 zł do negocjacji

Zapraszamy do współpracy
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do drogi gminnej asfaltowej prowadzącej do 
słomigrodu. aktualny plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. możliwość podziału na 
dwie odrębne działki, obie z  bezpośrednim 
dostępem do drogi asfaltowej. atrakcyjna lo-
kalizacja, cicha spokojna okolica zaledwie 3 km 
do wieliczki. dogodny dojazd do krakowa, 
1,5 km od drogi krajowej 94 kraków–tarnów. 
działka otoczona zielenią, przyjemny widok na 
okolice. w pobliżu zabudowa nowych domków 
jednorodzinnych. działka o lekkim nachyleniu 
w  kierunku południowym. wodociąg i  prąd 
na działce.

cena 207.000 zł
tel. 501 320 350

frywałd
do sprzedania teren inwest yc yjny o  po -
wierzchni 6 ha z  gotową koncepcją zago-
spodarowania pod stadninę koni „hills of 
horses”. położony w  malowniczej kotlinie 
u zbiegu dwóch potoków źródłowych rzeki 
sanki będącej po łudniową granicą jur y 
krakowsko-częstochowskiej. to znakomite 
miejsce na stadninę ale sprawdzą się też 
inne projekty, np.: dom seniora, ośrodek 
konferencyjno–szkoleniowy lub wypoczyn-
kowy. dojazd nie stanowi problemu – to 
tylko 20  km od centrum krakowa i  12 km 
od zjazdu z autostrady a4 i lotniska Balice. 

działki objęte są miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego z  przezna-
czeniem na: budownictwo jednorodzinne, 
tereny rek reacj i  i   spor tu z   możl iwością 
zabudow y kubaturowej, tereny rekreacji 
i  sportu bez możliwości zabudowy kuba-
turowej. teren przy wjeździe jest płaski, 
s łabo zadrzewiony, następnie ok. 100 m 
dalej przecina go ciek wodny po któr ym 
brzozowymi zagajnikami lekko podnosi się 
w kierunku wschodnim. 

cena 900.000 zł
tel. 516 045 765

kleszczów
21 a, w  całości budowlana, położona w  ma-
lowniczej, spokojnej okolicy, wśród lasów 
i pól. wokół niska zabudowa jednorodzinna. 
w  pobliżu przystanek autobusowy, sklep, 
boisko, plac zabaw. dojazd drogą asfaltową– 
gminną. wymiary działki: około 39 m szeroko-
ści x 57 m długości. działka w pełni uzbrojona: 
gaz, prąd, woda i kanalizacja.

cena 335.000 zł
tel. 534 712 664

kraków, ul. pękowicka
budowlana, 39,99 a, przylega do ul. pękowic-
kiej. działka położona jest w północnej części 
krakowa, tylko 6 km od rynku Głównego 

(15 min. drogi samochodem do starego mia-
sta). dobry dojazd do ulicy opolskiej umożli-
wia szybką komunikację zarówno z centrum 
miasta jak i z trasami wylotowymi. w pobliżu 
placówki handlowe, żłobki, przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, 
banki, apteki, niedaleko linia tramwajowa. 
cicha i  spokojna okolica. widok – pusta, 
niezabudowana. złożone dokumenty wz. 
możliwość wybudowania zespołu budynków 
wielorodzinnych z  garażem podziemnym, 
cztery kondygnacje, wysokość przy dachu 
płaskim 15 m. 

cena 3.000.000 zł
tel. 12 413 52 02

e–mail: dzialki@marengo.pl

kraków, ul. siewna
7,6 a, działka z aktualnymi wzzt na 4-kon-
dygnacyjny budynek wielorodzinny o  po-
wierzchni pum około 615 m2 na ul. krętej 
(przecznica ul.  siewnej). wszystkie media 
z n aj d u j ą  s i ę  o b o k  d z i a ł k i .  w y ś m i e n i t a 
lokalizacja z  bardzo dobrą komunikacją 
miejską, w planach szybki tramwaj, 100 m 
obok supermarket lidl. działkę sprzedaje 
spółka, podana cena jest netto — należy 
doliczyć Vat. 

cena 830.000 zł
tel. 604 119 475

Apartament o pow. 96 m2 w inwestycji Apartamenty Novum. 
Składa się z przestronnego salonu oraz otwartej na salon kuchni, 

2 sypialni, gabinetu, 2 łazienek (prysznic i wanna) i balkonu. Mieszkanie 
jest urządzone w klasycznym stylu, jasne i przestronne, w pełni ume-

blowane. Istnieje możliwość zakupienia miejsca postojowego w garażu 
podziemnym i komórki lokatorskiej 

STARE MIASTO, UL. RAKOWICKA

                 Cena 1 198 000 zł   Tel. 516 028 307

POSIADAMY DO WYNAJMU LUB SPRZEDAŻY 
 

ogrodzoną nieruchomość zabudowaną budynkiem 
biurowo-usługowym, garażami, halami o powierzchni 50 ar.

LOKALIZACJA: Małopolskie, Złota

MEDIA: prąd, siła, gaz, woda

Bardzo dobra lokalizacja i atrakcyjna cena.
 

Cena 450.000 zł do negocjacji

T E L .  535-559-200Zapraszamy do współpracy.
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kraków, ul. strzelnica
7,7 a, oferta dla inwestora indywidualnego lub 
małego dewelopera. działka płaska, prostokąt-
na, 21 m (front) ×37 m, częściowo ogrodzona. 
doskonała lokalizacja w starej części woli ju-
stowskiej. media – prąd, woda, gaz, kanalizacja 
w  drodze. w  otoczeniu zadbana zabudowa 
jednorodzinna. Bardzo dobra komunikacja. 
dwie aktualne i prawomocne wz: 1. budowa 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z ga-
rażem, 2. budowa dwóch budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej 
(po 2 samodzielne lokale w każdym) z garażem. 
w ramach wz na bliźniak opracowana została 
przez Biuro architektoniczne Bazukastudio 
koncepcja zabudowy umożliwiająca wybu-
dowanie 4 niezależnych mieszkań o  łącznej 
powierzchni ok. 650 m2. 

cena 1.100.000 zł
tel. 601 954 849

kraków, ul. szastera
13,6 a, płaska, wymiary ok. 40×50 m. wz 
na domek jednorodzinny. wydano pozwo-
lenie na budowę na domek jednorodzinny 
– dwulokalow y „ dom w  c yk lamenach 3 
(r2)” – na końcowym etapie. prąd, kanali-
zacja i woda obok w działce. Gaz niedaleko 
w trakcie realizacji. obok działka zabudo-
wana – domek jednorodzinny w końcowej 

fazie realizacji .  dojazd asfaltow y. możli-
wość zamiany za mieszkanie w  krakowie. 
działka posiada bezpośredni dostęp do 
drogi gminnej. 

cena 300.000 zł
tel. 507 306 009

mieszkania – wynajem

kraków, al. daszyńskiego
25 m2, ii p./ iii p., luksusowo wyposażona 
kawalerka. meble w aneksie kuchennym z lo-
dówką, zmywarką i  pralką, łazienka z  prysz-
nicem, ogrzewanie miejskie. mieszkanie 
ciepłe i słoneczne. do mieszkania przynależy 
piwnica. 

cena 1500 zł + opłaty
tel. 506 103 066

kraków, ul. friedleina
32 m2, 2-pokojowe, budynek z  roku 2015 
z  windą, chroniony całą dobę, monitoring 
wewnątrz i na zewnątrz. lokal składa się po-
koju z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki 
wraz z  wc, dużego balkonu oraz piwnicy. 
możliwość wynajmu garażu. mieszkanie jest 
jasne, ciche i  komfortowe. wysoki standard 
wykończenia. w pełni umeblowane i wypo-
sażone. drzwi antywłamaniowe, możliwość 
montażu alarmu.

cena 2100 zł
tel. 607 864 646

kraków, ul. Garbarska
32 m2, 1-pokojowe mieszkanie w  oficynie 
z aneksem kuchennym. w pełni wyposażo-
ne. kuchnia zabudowana, płyta kuchenna 
elektryczna, piekarnik. pralka, klimatyzacja, 
odkur zac z .  umeblowanie:  narożnik roz-
kładany (bardzo komfortowy), dodatkowa 
sofa, szafy, komoda, mniejsze szafki. opłaty 
administracyjne: 138 zł + woda (licznik) + 
prąd (licznik). 

cena 1500 zł
tel. 730 945 250

kraków, ul. lilli wenedy
51 m2, pokój dzienny z aneksem kuchennym, 
2 sypialnie, przedpokój, łazienka. do mieszka-
nia przynależy loggia. mieszkanie po remoncie 
kilka lat temu. okna pcV. ogrzewanie miejskie.

cena 1500 zł + opłaty
tel. 513 077 471

kraków, ul. piltza
12 m2, pokój w  mieszkaniu, umeblowany 
w wysokim standardzie. mieszkanie aktualnie 
zamieszkałe przez studenta, studentkę i absol-
wenta aGh. wspólna kuchnia (lodówka, płyta 
indukcyjna, piekarnik, zmywarka do naczyń), 

Nowoczesne wykończone “pod klucz” mieszkanie dwupoziomowe 
o pow. 61,13 m2 z loggią (5,41 m2) i komórką lokatorską (5,69 m2). Usytu-
owane w małym 6 mieszkaniowym budynku wielorodzinnym położonym 

w atrakcyjnym, kameralnym, cichym i spokojnym osiedlu powstałym 
w 2012 r. Całość osiedla ogrodzona z dostępem przez furtkę i bramę 

wjazdową sterowaną zdalnie pilotem. 

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

                 Cena 498.000 zł   Tel. 607 717 236

Do sprzedania bardzo ładne mieszkanie o pow. 43 m2. Kuchnia otwarta 
na salon, sypialnia i łazienka. Mieszkanie bardzo jasne (ekspozycja pd-zach), 

zadbane. 20 minut na piechotę do Rynku Głównego. Mieszkanie w bloku 
z cegły z zabudowanym balkonem na trzecim piętrze. Blok w oddaleniu 
od głównej ulicy, otoczony zielenią. Do mieszkania przynależy piwnica. 

Świetne miejsce do zamieszkania. 

KRAKÓW, DĘBNIKI, UL. ZAGRODY

                 Cena 400.000 zł   Tel. 664 17 77 18
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NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ 
18 stycznia 2019 roku

Archiwum ofert biur nieruchomości i osób prywatnych ogłaszających się  
na łamach dwutygodnika od roku 1994 do chwili obecnej dostępne na stronie

www.dwutygodnik.krn.pl

łazienka (z pralką automatyczną)i przedpokój 
z wbudowaną szafą

cena 600 zł + opłaty ok. 160 zł 
tel. 607 048 409

kraków, ul. prądnicka
49 m2, iii p./ X p., trzy pokoje, kuchnia, łazienka 
oraz balkon. pokoje są umeblowane a podłogi 
wyłożone panelami oraz płytkami. na wy-
posażeniu umeblowanej kuchni znajduje się 
kuchenka gazowa z  piekarnikiem, lodówka, 
mikrofalówka oraz pralka. łazienka wyposażo-
na jest w wannę z prysznicem. lokalizacja jest 
doskonale skomunikowana z  centrum miasta. 
w okolicy znajduje się wiele sklepów i punktów 
usługowych.

cena 1550 zł + opłaty
tel. 786 206 744

kraków, ul. raciborska
47 m2, 2 pokoje z  anek sem kuchennym, 
dużym balkonem i przylegającą do miesz-
kania komórką lokatorską. wynajmie bez-
pośrednio właściciel.

cena 1500 zł
tel. 605 732 725

kraków, ul. ułanów
54 m2, i p. z windą, mieszkanie dla 2–4 osób. 
rejon ulicy wieczystej, os. ugorek, awf i po-
litechniki. 2  pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
i wc. mieszkanie umeblowane, lodówka, pral-
ka, wyposażona łazienka i kuchnia. w całym 
mieszkaniu zamontowano parkiety. dostępny 
tani internet (dostęp do sieci osiedlowej). 
mieszkanie znajduje się w cichej okolicy – nie 
słychać przejeżdżających pojazdów, a  jed-

nocześnie np. przystanek autobusowy jest 
bardzo blisko.

cena 1400 zł  
+ czynsz 270 zł

tel. 781–980–910

kraków, ul. żytnia
23 m2, parter, na przeciwko uniwersytetu rol-
niczego, niedaleko politechniki krakowskiej. 
pokój: wersalka, fotel rozkładany, szafa, stół, 
krzesła, co, telewizja kablowa, okna plastiko-
we. kuchnia: kuchenka 2-palnikowa elektrycz-
na, zlewozmywak, szafki, lodówka, kuchenka 
mikrofalowa, terakota. łazienka: wc, pralka, 
kabina prysznicowa, umywalka, flizy, terakota. 

cena 900 zł  
+ czynsz 240 zł + prąd

tel. 660 512 694



112 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 25/2018

przydatne adresy

n Biuro Infrastruktury Miasta UMK 
os. Zgody 2, 31-949 Kraków 
tel. 12 616 88 19 

n Biuro Planowania Przestrzennego UMK 
ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków 12-616-85-42

n Centrum Obsługi Inwestora 
ul. Bracka 1, 31-005 Kraków 
tel. 12 616 60 02

n Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie – Powiat 
Grodzki 
ul. Wielicka 28 a, 30-552 Kraków 
tel. 12 616 56 40

n Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie – Powiat 
Ziemski  
al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków 
tel. 12 633 03 47

n Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie  
ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków 
tel. 12 410 73 00 

URZĘDY

INSTYTUCjE

n Stowarzyszenie Budowniczych Domów 
i Mieszkań  
ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków 
tel. 12 630 17 57 
www.sbdim.pl

n Polski Związek Firm Deweloperskich 
ul. Puławska 2, pl. Unii, 02-566 Warszawa 
tel. 22 745 01 00 
www.pzfd.pl

n Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników 
w Obrocie Nieruchomościami  
ul. Lea 114, pok. 230, 30-133 Kraków 
tel. 12 431 05 40 
www.mspon.krakow.pl

n Wydział Architektury i Urbanistyki UMK  
Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków 
tel. 12 616 80 35

n Wydział Geodezji UMK 
ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków 
tel. 12 616 96 21

n Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami  
Starostwa Powiatowego w Krakowie  
ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków 
tel. 12 656 72 19

n Wydział Inwestycji UMK  
ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków 
tel. 12 616 84 14

n Wydział Mieszkalnictwa UMK  
ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków 
tel. 12 616 82 41

n Wydział Rozwoju Miasta UMK  
pl. Wszystkich Świętych 3-4,  
31-004 Kraków 
tel. 12 616 15 48

n Polska Federacja Rynku Nieruchomości 
ul. Grzybowska 45, VIII p., 00-844 Warszawa 
tel. 22 654 58 69, 22 654 58 71  
www.pfrn.pl

n Małopolskie Stowarzyszenie  
Rzeczoznawców Majątkowych 
ul. Królewska 1, 30-045 Kraków 
tel. 12 632 36 44 
www.msrm.org.pl

n Instytut Analiz Monitor Rynku 
Nieruchomości 
ul. Wybickiego 7c, 31-261 Kraków 
tel. 12 378 31 30 
www.mrn.pl






