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Szanowny Czytelniku

Ku niezadowoleniu lokalnych 
przedsiębiorców uchwała w sprawie 
ustanowienia strefy czystego transportu 
„Kazimierz” została przyjęta. Jakie 
korzyści i utrudnienia wynikają 
z kolejnych ograniczeń dotyczących 
samochodów poruszających się po tej 
części Krakowa? Kto zyska, a kto straci 
w związku z wprowadzonymi zmianami? 
Czy strefa czystego transportu wyczyści 
portfele właścicieli firm zlokalizowanych 
w sercu zabytkowej dzielnicy? Przyjęcie 
uchwały budzi wiele kontrowersji, tym 
bardziej, że pod znakiem zapytania 
staje zakres i jakość przeprowadzonych 
konsultacji społecznych.

Panuje przekonanie, że licytacje 
komornicze stanowią doskonałą okazję, 
aby stać się właścicielem nieruchomości 
za ułamek ceny rynkowej. Okazuje 
się jednak, że tam, gdzie można 
zaoszczędzić sporo pieniędzy, można 
je też łatwo stracić. Na co powinniśmy 
uważać, decydując się na udział 
w licytacji, gdzie sprawdzić niezbędne 
informacje dotyczące komornika oraz 
nieruchomości? Odpowiedzi szukaj 
w artykule „Uwaga na oszustów przy 
licytacjach komorniczych”.

Zapraszam do lektury 
Krzysztof Maksiński
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Plebiscyt to nieoczywista, niebanalna forma reklamy dla inwestycji 

deweloperskiej. Promocja odbywa się m.in. na Giełdach Domów 

i Mieszkań, podczas których osoby szukające nieruchomości dla siebie 

i bliskich tra�ają na pełną, aktualną ofertę deweloperów. Najważniejsze 

jest dotarcie do jak największej liczby osób, które w najbliższym czasie 

będą kupować mieszkanie. W najbliższej, szóstej edycji stawiamy na 

media społecznościowe. Kampanię na facebooku poprowadzi 

zrekonstruowany i rozbudowany dział marketingu internetowego �rmy 

KRN Media. Głosujący, jak co roku, będą mogli wygrać atrakcyjną nagrodę 

w konkursie towarzyszącym. Zapraszam deweloperów do zgłaszania 

inwestycji i życzę powodzenia.

Krzysztof Maksiński

redaktor naczelny

Zgłoś swoją inwestycję do VI edycji plebiscytu!
Po sukcesie plebiscytu Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom 2018 przygotowujemy jego szóstą edycję. Czytelnicy 
dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości”, portali KRN.pl oraz LoveKrakow.pl wybiorą inwestycję, która ich 
zdaniem najpełniej odpowiada oczekiwaniom nabywców i przyszłych mieszkańców.

Plebiscyt rozpocznie się w lutym 2019, a jego rozstrzygnięcie i uroczystość wręczenia statuetki odbędą się w czerwcu 
2019 r.

Finał V edycji plebiscytu Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom



Małgorzata Urbańska
e-mail: malgorzata.urbanska@krnmedia.pl
kom. 602-414-074

Jakub Gontarz
e-mail: jakub.gontarz@krnmedia.pl
kom. 602-414-076

Zgłoś inwestycję do
31 stycznia 2019 r.

Zgłoszona przez Ciebie
inwestycja
zyska kampanię...

Prezentacja w dwutygodniku
„Krakowski Rynek Nieruchomości”:

  w zestawieniu wszystkich inwestycji zgłoszonych do 

plebiscytu w każdym numerze ukazującym się

od rozpoczęcia do rozstrzygnięcia plebiscytu

dwustronicowa prezentacja inwestycji (1 emisja) 

przygotowana według określonego schematu,

zawierająca 2 wizualizacje obiektu, rzuty

2 wybranych mieszkań oraz opis całej inwestycji

Kampania w mediach elektronicznych:
prezentacja na stronie: www.plebiscyt.krn.pl

banery na ogólnopolskim portalu krn.pl

obecność w e-wydaniu dwutygodnika

e-kiosk

banery w biuletynie portalu krn.pl

mailing specjalny do bazy 15 tys. subskrybentów

konkursy z nagrodami

Kampania na facebooku Kampania w serwisie partnerskim LoveKrakow.pl

Promocja na targach mieszkaniowych:
hostessa zbierająca wypełnione kupony

do głosowania

 reklama na roll-upie

  reklama w radiowęźle na targach

Dodatkowa dystrybucja
w sklepach Castorama i Witek
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Burza nad strefą 
czystego transportu

D
yskutowana od dawna strefa czystego transportu na te-
renie krakowskiego Kazimierza stała się faktem. Od 5 
stycznia na wyznaczony obszar mogą wjeżdżać tylko sa-

mochody elektryczne oraz napędzane wodorem albo gazem 
ziemnym, a także rowery i pojazdy, którymi poruszają się uprzy-
wilejowane grupy, wymienione w  ustawie o  elektromobilności 
i  paliwach alternatywnych albo uchwale w  sprawie ustanowie-
nia w  Krakowie strefy czystego transportu „Kazimierz”. Celem 
wprowadzenia ograniczeń jest zmniejszenie zanieczyszczenia po-
wietrza na terenie miasta. 

Kto wjedzie do strefy czystego transportu?
Ustawa o  elektromobilności i  paliwach alternatywnych przewi-
duje wyjątki od reguły. Przykładowo, niezależnie od tego, z jakie-
go rodzaju paliwa korzystają, do strefy czystego transportu będą 
mogły wjeżdżać m.in. osoby mieszkające na jej terenie, o ile masa 
całkowita pojazdów, którymi się poruszają, nie przekroczy 3,5 t. 
Zakaz wjazdu na teren strefy nie dotyczy również m.in. pojazdów 
policji, straży pożarnej, ratowników medycznych czy autobusów 
zeroemisyjnych. Oprócz wyjątków zawartych w ustawie, w Kra-
kowie przewidziano dodatkowy katalog podmiotów, które będą 
mogły swobodnie poruszać się po terenie strefy czystego trans-
portu. Nowe przepisy zezwalają na wjazd m.in. rowerów, pojaz-
dów przewożących osoby niepełnosprawne oraz należących do 
służb miejskich, straży miejskiej, lekarzy, pielęgniarek i  położ-
nych, a także pojazdów wolnobieżnych z silnikiem elektrycznym, 
wykorzystywanych np. do przewożenia turystów. Po zgłoszeniu 
do zarządu drogi, po terenie strefy będą mogły poruszać się też 
pojazdy orszaków ślubnych i konduktów pogrzebowych. Uchwa-
ła zezwala również na wjazd pojazdów zaopatrzenia, ale tylko 
w określonych godzinach. Poza tym wyznaczono okres przejścio-
wy, który będzie trwał do 31 grudnia 2025 r. W  tym czasie do 
strefy czystego transportu będą mogły wjeżdżać taksówki oraz 
pojazdy przedsiębiorców, których siedziba znajduje się na terenie 
strefy. Po upływie okresu przejściowego, taksówkarze i  przed-
siębiorcy, którzy będą chcieli nadal wjeżdżać na wyznaczony te-
ren Kazimierza, zostaną zobowiązani do wymiany samochodów 
na ekologiczne.

Ważniejsze zdrowie czy polityka?
Czyste powietrze to nie jest polityka, tylko nasze płuca — tymi 
słowami do głosowania za wprowadzeniem strefy czystego 

Po burzliwej dyskusji Rada Miasta 
Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie 
ustanowienia w Krakowie strefy 
czystego transportu „Kazimierz”. 
Co to oznacza dla mieszkańców, 
przedsiębiorców i wszystkich 
krakowian?

komentarz 
w sprawie

transportu przekonywał radnych Zastępca Dyrektora ds. 
Transportu Łukasz Franek. Zapewniał, że w  czasie przepro-
wadzonych wcześniej konsultacji społecznych swoją opinię 
wyraziło ok. 400 osób, z  czego tylko 24 głosy były wyraźnie 
przeciwne, chociaż wśród pozostałych dało się zauważyć pro-
pozycje różnych poprawek. Zgłoszone uwagi zostały wzięte 
pod uwagę podczas przygotowywania projektu uchwały. Aby 
wprowadzenie strefy czystego transportu nie stanowiło rewo-
lucji w życiu mieszkańców i przedsiębiorców, jej teren pokrywa 
się z granicami dawnej strefy ograniczonego ruchu, czyli doty-
czy kwartału ulic Miodowej, Dajwór, św. Wawrzyńca i Bożego 
Ciała. Łukasz Franek podkreślił również, że uchwała rozwiązu-
je problematyczne kwestie, które były krytykowane w ustawie. 
Zachęcając radnych do dyskusji, przypomniał o komunikatach, 
które zachęcają do pozostania w  domu w  czasie dużego smo-
gu i powiedział: Pytanie o tę strefę to jest też pytanie, czy napraw-
dę życie, funkcjonowanie w naszym mieście przez następne dekady 
oznacza, że mieszkańcy Krakowa z rodzinami będą spędzać czas, nie 
wychodząc z domu, czy będziemy ciągle rozmawiać, czy będziemy 
szukać na siłę wymówek, czy też zrobimy drobny krok do przodu, 
drobny, ale ważny dla naszego zdrowia.

Utrudnienia dla mieszkańców strefy i okolic
O  tym, czy wprowadzenie uchwały to naprawdę tak wspania-
ły pomysł, nie była jednak przekonana część mieszkańców stre-
fy czystego transportu i okolicznych terenów, działających tam 
przedsiębiorców oraz radnych. Jeden z  mieszkańców strefy, 
Michał Pazowski, w  czasie sesji Rady Miasta Krakowa zade-
klarował: My jako mieszkańcy jesteśmy przeciwni strefie czystego 
transportu, chociażby ze względu na to, że izoluje się nas od pozo-
stałej części Kazimierza. Nie wiem, na czym opiera się Pan Dyrek-
tor Franek, mówiąc, że 400 ankiet zostało przeprowadzonych i 24 
osoby opowiedziały się przeciwko, gdyż w  ankiecie nie było takie-
go pytania, czy jesteśmy za czy przeciw strefie czystego transpor-
tu. Do mieszkańców przeciwnych takiemu rozwiązaniu należy 
również m.in. Barbara Flak, która zauważyła: Pan Dyrektor ze-
brał 400 ankiet w czasie, kiedy ja z innymi ludźmi zebraliśmy 2 tys. 
głosów przeciwko wprowadzeniu tej strefy. Kobieta  mieszka w po-
bliżu dotychczasowej strefy ograniczonego ruchu i ma problem 
z  samochodami parkującymi blisko jej mieszkania. Gdy wraca 
wieczorem do domu, przez godzinę jeździ po okolicy w poszuki-
waniu wolnego miejsca do parkowania.
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Protest przedsiębiorców
Pomysł wprowadzenia strefy czystego transportu zaniepo-
koił również przedsiębiorców. W  ich imieniu wypowiedział 
się m.in. Tomasz Nosek, który zauważył: Już po roku mamy 
spadek obrotów w  przedsiębiorczości na Kazimierzu w  granicach 
20–30 proc. w porównaniu do okresu poprzedzającego zorganizo-
wanie strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu. Przedsiębiorcy 
obawiają się również o utrzymanie ciągłości dostaw — wąskie 
uliczki nie pozwalają na wjazd i  rozładunek wielu samocho-
dów dostawczych równocześnie. Praca innego przedsiębior-
cy, Rafała Magrysia, polega na przycinaniu drzew. Samochód 
jest więc dla niego jednym z  podstawowych narzędzi pracy. 
Chciał kupić pojazd elektryczny, ale okazało się, że na rynku są 
one praktycznie niedostępne. Udało mu się znaleźć tylko je-
den model, ale on przekracza jego możliwości finansowe. Niby 
mam być bohaterem Krakowa, mam płacić podatki w tym Krako-
wie, ale odcina mi się pewien element miasta od mojego zarabiania 
— zauważył.

Burza na sesji Rady Miasta Krakowa
Wiele obiekcji mieli również radni. Niedobór miejsc parkingo-
wych, widmo kłopotów z  komunikacją w  okresie planowanego 
remontu ul. Krakowskiej czy brak wypożyczalni samochodów 
elektrycznych na terenie miasta to tylko niektóre zgłoszone pro-
blemy. Dodatkowo wprowadzenie strefy czystego transportu 
zmniejszy dochody miasta z tytułu opłat za parkowanie. Jako al-
ternatywne rozwiązanie część radnych wskazała podniesienie 
opłaty parkingowej i wydłużenie czasu, w którym miałaby obo-
wiązywać. Pewną niekonsekwencją jest umożliwienie wjazdu do 
strefy taksówkom, które nie będą poruszać się tylko po jej tere-
nie, ale muszą dojechać również do klienta, zatem wygenerują 
więcej szkodliwych spalin, zamiast je ograniczyć. Kolejny problem 
to kwestia egzekwowania uchwały — ponieważ straż miejska bo-
ryka się z brakami kadrowymi, przepis może okazać się martwy, 
przynajmniej w początkowej fazie. Zgłoszono również wątpliwo-
ści, czy można uznać konsultacje społeczne za miarodajne, skoro 
odbyły się w sierpniu i wrześniu, gdy wielu mieszkańców wyjeż-
dża, a  także czy zostały zorganizowane zgodnie z  wymogami 
formalnymi.

Z  drugiej jednak strony pojawił się argument, że podobne 
strefy funkcjonują już w Europie i zdają egzamin. Poza tym, jeśli 
nie będziemy próbować nowych rozwiązań, to problem smogu 

w Krakowie nigdy nie zniknie. Pewne ograniczenia w ruchu samo-
chodowym są konieczne, a wprowadzenie strefy czystego trans-
portu na terenie Kazimierza można potraktować jak test, który 
pokaże, czy takie rozwiązanie ma przyszłość. Skoro na tym ob-
szarze jest dobry dostęp do komunikacji miejskiej, z  punktu wi-
dzenia wielu osób zakaz wjazdu dla samochodów nie powinien 
stanowić problemu.

Rozpoczął się półroczny test
Ostatecznie, po wprowadzeniu poprawek, uchwała została 
przyjęta. 22 radnych głosowało za jej wprowadzeniem, 14 było 
przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Na razie strefa czystego 
transportu utworzona na terenie Kazimierza, jest traktowana 
jako pewien rodzaj testu. Nowe przepisy będą obowiązywały 
na tym terenie przez 6 miesięcy. Na początku ostatniego mie-
siąca zostanie przeprowadzona analiza efektywności tego roz-
wiązania. Da ona podstawy do decyzji o tym, jak później będzie 
wyglądała kwestia komunikacji w tej części miasta.

Krok do przodu czy porażka komunikacyjna?
Uchwała w  sprawie ustanowienia w  Krakowie strefy czyste-
go transportu „Kazimierz” już od dłuższego czasu budziła 
sprzeczne emocje. Z jednej strony nie jest to dokument dosko-
nały — protestowała przeciwko niemu część przedsiębiorców 
i  okolicznych mieszkańców, kontrowersje budzi też sposób 
przeprowadzenia konsultacji społecznych. Trudno również 
przewidzieć, jak wprowadzenie strefy wpłynie na sąsiednie 
obszary miasta. Wkrótce okaże się, czy na terenie Kazimie-
rza będzie mniej samochodów, czy też czeka nas prawdziwe 
oblężenie parkingów wokół strefy, a  remont ul. Krakowskiej 
upłynie pod znakiem kolosalnych korków. Z  drugiej jednak 
strony stan jakości powietrza w  Krakowie jest tragiczny i  nie 
da się temu zaprzeczyć. Żeby to zmienić, trzeba działać. Cho-
ciaż wprowadzenie strefy czystego transportu na tak niewiel-
kim terenie nie zlikwiduje smogu w  stolicy Małopolski, może 
być krokiem w stronę pozytywnych zmian. Najbliższe pół roku 
zweryfikuje decyzję radnych. Pozostaje mieć nadzieję, że jeśli 
faktycznie projekt okaże się nietrafiony, władze miasta będą 
potrafiły się z  niego wycofać, jednocześnie nie rezygnując 
z poszukiwania innych sposobów na zmniejszenie zanieczysz-
czenia powietrza w Krakowie.

Anna Kapłańska
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prawo

Rachunki powiernicze i konflikt 
deweloperów z UOKiK

W
  związku z  niskimi stopami procentowymi i  niewielką 
inflacją coraz więcej osób decyduje się na inwestycje 
w  nieruchomości, aby nie trzymać pieniędzy na sła-

bo oprocentowanych lokatach bankowych. Ponadto niskie sto-
py procentowe powodują, że popularniejsze są również kredyty 
mieszkaniowe, których koszt jest stosunkowo niższy niż jeszcze 
kilka lat temu. Na początku stycznia 2019 r. Rada Polityki Pienięż-
nej zdecydowała o  pozostawieniu wskaźników stóp procento-
wych NBP na niezmienionym poziomie stopy referencyjnej 1,50 
proc. w skali rocznej. Według zapowiedzi prezesa NBP sytuacja 
ma być stabilna co najmniej do marca 2020 r. i dopiero wtedy na-
leży się spodziewać zmian w oprocentowaniu.

W sierpniu 2010 r. Trybunał Konstytucyjny wydał postanowie-
nie, w którym zasygnalizował potrzebę zmian na rynku pierwot-
nym sprzedaży mieszkań i stwierdził brak dostatecznej ochrony 
praw nabywców nieruchomości oraz istnienie luki prawnej, któ-
ra dotyczy stosunków stron umów zawieranych między klientami 
a firmami deweloperskimi. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że 
należy zapewnić maksymalną ochronę konsumentowi.

Zmiany w prawie i tzw. ustawa deweloperska
Obecnie interesy prywatnych inwestorów chronione są prze-
pisami ustawy z  16 września 2011 r. o  ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, czyli tzw. usta-
wy deweloperskiej. Weszła ona w życie w kwietniu 2012 r., jed-
nak w jaki sposób tak naprawdę poprawia sytuację potencjalnych 
kupców?

Po pierwsze wreszcie skodyfikowano wytyczne dotyczące 
umów podpisywanych między stronami. Obecnie tzw. umowa 
deweloperska musi mieć formę aktu notarialnego pod rygorem 
nieważności, a  zatem zawiera się ją właśnie w  obecności nota-
riusza, w celu zabezpieczenia interesu nabywcy. Deweloper zo-
bowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności budowanego 
lokalu oraz oczywiście do przeniesienia własności na kupującego 
po ukończeniu budowy.

Rachunki powiernicze
Ustawa deweloperska wprowadziła ponadto obowiązek korzy-
stania z  tzw. rachunków powierniczych, na które należy wpła-
cać pieniądze klientów. W  ten sposób chciano uniknąć sytuacji, 
w których deweloper, na początku inwestycji, podejmuje pienią-
dze klientów z  własnego, niezabezpieczonego w  żaden sposób 
rachunku bankowego, a następnie rozpływa się w powietrzu bez 
ukończenia budowy. 

Obecnie konsument kupujący od dewelopera mieszkanie, któ-
re dopiero zostanie wybudowane lub już jest w  fazie realizacji, 
wpłaca pieniądze na specjalny rachunek powierniczy, który słu-
ży do rozliczeń z deweloperem. Ustawa deweloperska przewidu-
je cztery rodzaje rachunków powierniczych: zamknięty rachunek 
powierniczy, otwarty rachunek powierniczy wraz z  gwarancją 
ubezpieczeniową, otwarty rachunek powierniczy wraz z  gwa-
rancją bankową i  standardowy otwarty rachunek powierniczy, 
do którego nie przewidziano dodatkowych zabezpieczeń. 

Zdecydowanie największe bezpieczeństwo dla nabywcy za-
pewnia zamknięty rachunek powierniczy. Klient wpłaca na konto 
pieniądze i praktycznie nie musi się martwić, że straci wkład w sy-
tuacji upadłości czy oszustwa dewelopera. Ten otrzyma całość 
kwoty dopiero, gdy inwestycja zostanie doprowadzona do końca, 

Zakup mieszkania, czy to z rynku pierwotnego, czy wtórnego zawsze będzie 
stanowił spore obciążenie dla budżetu nabywcy. O ile kupując mieszkanie od 
poprzedniego właściciela, możemy chociaż częściowo sprawdzić lokal, który 
chcemy nabyć, o tyle przy inwestycjach deweloperskich nie ma stuprocentowej 
pewności, że dostaniemy ostatecznie klucze do nieruchomości.

Słaba ochrona nabywających przed 2012 r.
Przez lata brakowało w  Polsce przepisów, które regulowałyby 
stosunki pomiędzy deweloperami a  nabywcami, co powodowa-
ło, że potencjalni klienci narażali się na spore ryzyko w przypadku 
chociażby upadłości dewelopera. Osoby zainteresowane zaku-
pem mieszkania wpłacały wysokie kwoty na konta firm realizują-
cych inwestycje, nie mając tak naprawdę żadnego zabezpieczenia 
i pewności, że budowa zostanie zakończona, a mieszkania odda-
ne do użytku.

Serwisy informacyjne regularnie informowały o  sytuacjach, 
w których nieuczciwy deweloper pobierał pieniądze od klientów, 
a następnie znikał, nie kończąc inwestycji i nie płacąc podwyko-
nawcom. Niedoszli właściciele pozostawali z wieloletnimi kredy-
tami, bez pieniędzy i bez mieszkania. 
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a  mieszkanie przekazane konsumentowi wraz z  aktem własno-
ści. Należy jednak zauważyć, że stosowanie rachunków powier-
niczych zamkniętych jest dość mało popularne, z  racji tego, że 
deweloper musi szukać innych środków na bieżące finansowanie 
inwestycji.

Otwarty rachunek powierniczy stawia niejako bank w roli nad-
zorcy prawidłowego przebiegu budowy. Po zakończeniu etapów 
inwestycji zgodnie z ustalonym harmonogramem, Inspektor Nad-
zoru Budowlanego stwierdza prawidłowość prac, a  następnie 
bank przelewa odpowiednią część pieniędzy na konto dewelo-
pera. Taki otwarty rachunek powierniczy może być ponadto za-
bezpieczony w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
jednak najczęściej wybierany jest rachunek niezabezpieczony. 
Jak informuje prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, z  otwartych rachunków powierniczych korzysta ponad 90 
proc. deweloperów, ponieważ stanowią one po prostu najtańszą 
opcję.

Musimy dodatkowo pamiętać, że — mimo tego, iż banki zapew-
niają ochronę w sytuacji upadłości dewelopera — trzeba liczyć się 
z ewentualną upadłością samego banku. W takiej sytuacji najbez-
pieczniejszym rozwiązaniem są wpłaty na rachunki powiernicze 
nieprzekraczające równowartości 100 tys. euro, bo właśnie taką 
kwotę wypłaci nam Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypad-
ku upadłości banku.

Proponowana likwidacja otwartych rachunków 
powierniczych
Zdaniem UOKiK-u, należy zlikwidować otwarte rachunki po-
wiernicze, które nie są zabezpieczone gwarancją. W  sytuacji 
upadłości dewelopera, klienci odzyskają z  całą pewnością tylko 
pieniądze, które nadal znajdują się na rachunku powierniczym. 
Może dojść zatem do sytuacji, w której spory ułamek wpłaconej 
kwoty zostanie w  trakcie trwania inwestycji wypłacony dewe-
loperowi i  nie będzie możliwości odzyskania pieniędzy „utopio-
nych” w dotychczasową budowę.

UOKiK przygotował projekt nowelizacji ustawy deweloper-
skiej, która ma zapewniać konsumentowi pełną ochronę i  prze-
widuje likwidację otwartych rachunków powierniczych bez 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Z taką zmianą nie zga-
dzają się jednak sami deweloperzy. Zdaniem Polskiego Związ-
ku Firm Deweloperskich (PZFD), takie rozwiązanie mogłoby 
doprowadzić do wzrostu cen mieszkań, a  ponadto do upadku 
mniejszych firm deweloperskich, które miałyby problem ze zdo-
bywaniem funduszy na swoje przedsięwzięcia.

W  związku z  tym sporem, UOKiK zaproponował kompro-
misowe rozwiązanie, polegające na utrzymaniu otwartych 
rachunków powierniczych z  jednoczesnym utworzeniem De-
weloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG). Deweloperzy 
mają wpłacać składki do DFG, które z  kolei będą stanowić pe-
wien określony procent wpłat klientów na rachunki powiernicze. 
Według propozycji UOKiK-u, stawki miałyby wynosić odpo-
wiednio: maksymalnie 5 proc. przy skorzystaniu z otwartego ra-
chunku powierniczego i 1 proc. przy skorzystaniu z zamkniętego 
odpowiednika. 

Dodatkowo, nowelizacja usunęłaby także możliwość żądania 
wpłat bezpośrednio na konto dewelopera. Inwestycje, które roz-
poczęły się przed wejściem w  życie ustawy deweloperskiej, nie 
zostały bowiem objęte obowiązkiem korzystania z  rachunków 
powierniczych, a zdaniem UOKiK-u odsetek takich projektów na 
rynku może stanowić obecnie nawet kilkanaście procent. Zatem 
mimo pozornego zabezpieczenia interesów wszystkich kupują-
cych, konsumenci wciąż mogą być narażeni na utratę pieniędzy.

Wydaje się, że wprowadzenie którejkolwiek z  proponowa-
nych zmian, mimo kolejnej poprawki i dążenia do maksymalizacji 
ochrony konsumentów, może spowodować podwyżki na rynku 
nieruchomości, a zwiększonymi kosztami deweloperskimi obcią-
żeni zostaną przede wszystkim kupujący.

Sebastian Matuła
Junior Associate 

Kancelaria Janowski Markiewicz
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analizy rynku

Rok 2019 według ekspertów 
rynku nieruchomości

Rynek kredytów hipotecznych wciąż stabilny
W ostatnich latach stopy procentowe są rekordowo niskie, dzię-
ki czemu klienci mogą stosunkowo łatwo zaciągnąć kredyt hipo-
teczny i kupić mieszkanie. Trzeba się jednak liczyć z tym, że jeśli 
stopy procentowe wzrosną, nie tylko trudniej będzie otrzymać 
kredyt, ale i dotychczasowi kredytobiorcy będą musieli spłacać 
wyższe raty. Przy zobowiązaniach nieproporcjonalnie wysokich 
w  stosunku do zarobków, takie dodatkowe obciążenie budżetu 
domowego może być szczególnie bolesne. Czy w  bliskiej przy-
szłości możemy spodziewać się zmian na rynku kredytowym?

Jakie zmiany na rynku nieruchomości czekają nas w tym roku? Czy stopy 
procentowe utrzymają się na dotychczasowym poziomie? Doczekamy się 
obniżek cen nieruchomości czy raczej nadal będzie coraz drożej? Te i inne 
pytania zadają sobie osoby, które chcą kupić lub sprzedać mieszkanie. 
Zapytaliśmy ekspertów, jak według nich będzie wyglądał rok 2019.

dokonywanych za pomocą kredytu hipotecznego. Warto zauwa-
żyć, iż nawet rosnące ceny metra kwadratowego mieszkania, nie po-
wodują spadku zainteresowania taką formą finansowania zakupu 
— zauważa Paweł Kiedroń. Zapytany o to, czy potencjalni klienci 
nie stracą zaufania do instytucji bankowych, zwłaszcza po obser-
wowanych ostatnio zmianach właścicieli banków, uspokaja: Obec-
ne zmiany na rynku są naturalnym następstwem działań inwestorów 
czy właścicieli instytucji finansowych. Zakup, sprzedaż czy przejęcie 
jednego banku przez drugi występowały od zawsze. W ostatnich mie-
siącach byliśmy świadkami przejęcia klientów Deutsche Banku przez 
Santander Bank Polska. Dla klientów DB zmiana właściciela nie miała 
większego wpływu na obsługę dotychczasowych produktów. Chcie-
libyśmy z tego miejsca uspokoić osoby zastanawiające się nad zacią-
gnięciem kredytu w bankach — takie działania banków nie będą lub 
nie powinny mieć skutku dla klientów — przekonuje.

Duży popyt na kredyty hipoteczne sprawia jednak, że w tym 
roku banki mogą zaostrzyć swoją politykę kredytową. Już daje 
się zaobserwować pewne symptomy takiej strategii. Banki wpro-
wadzają coraz bardziej złożone procedury weryfikacji zdolności kre-
dytowej. Jest to wymuszane procedurami wewnętrznymi banków, 
jak również procedurami narzucanymi przez rząd. Jeden z banków 
na przykład wycofał ze swojej oferty kredyty dla osób uzyskujących 
dochód z umowy zlecenie — zauważa ekspert kredytowy.

Mieszkania z rynku pierwotnego będą tańsze?
Niskie stopy procentowe bezpośrednio przekładają się na duży 
popyt na mieszkania. Z jednej strony osoby kupujące nierucho-
mość dla siebie, mają łatwy dostęp do finansowania. Z  drugiej 
— niskie oprocentowanie lokat bankowych nie pozwala efektyw-
nie pomnażać wolnego kapitału, więc część osób traktuje zakup 
mieszkania jako inwestycję. Dlatego Łukasz Szumny, dyrektor 
sprzedaży w krakowskim oddziale HSD Arrow, prognozuje: Je-
żeli stopy procentowe utrzymają się na obecnym poziomie, popyt 
powinien być równie wysoki w bieżącym roku. Dodaje również, że 
klienci zainteresowani zakupem nieruchomości z  rynku pier-
wotnego mogą być spokojni, bo także liczba mieszkań oddanych 
do użytkowania nie powinna się znacząco zmienić. Mniej opty-
mistycznie przedstawia się kwestia ceny. Choć niektórzy liczyli 
na to, że w nowym roku mieszkania będą tańsze, na razie nic na 
to nie wskazuje: Na chwilę obecną koszty wytworzenia są na bar-
dzo wysokim poziomie, więc według mnie nie ma możliwości spad-
ków cen, co najwyżej redukcji podaży nowych inwestycji — mówi 
Łukasz Szumny. Jakie mieszkania będą cieszyły się największym 

Paweł Kiedroń  

ekspert kredytowy 

z SDF Group 

i Orliński Investment

Paweł Kiedroń, ekspert kredytowy z SDF Group i Orliński In-
vestment przekonuje, że nie ma powodu do obaw: Z  informacji, 
jakie otrzymuję od dyrektorów banków, wynika, że poziom stóp pro-
centowych nie powinien zmienić się w  najbliższym czasie. Ta infor-
macja jest pomyślna również z punktu widzenia banków — popyt 
na kredyty hipoteczne nie powinien się zmniejszyć. Jak zazna-
cza ekspert kredytowy, choć liczba transakcji gotówkowych ro-
śnie, nadal jest ich niewiele w  porównaniu z  liczbą zakupów 
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zainteresowaniem? Według dyrektora sprzedaży HSD Arrow 
będą to mieszkania o  najlepszym rozkładzie, na stosunkowo nie-
wielkiej powierzchni, mieszkania 1-, 2-, 3-pokojowe z aneksem ku-
chennym. Z doświadczenia eksperta wynika, że mimo wszystko 
na rynku pierwotnym więcej osób poszukuje nieruchomości dla 
siebie niż w celach inwestycyjnych. Choć Szumny często spoty-
ka się z klientami kupującymi pod inwestycję, zauważa, że jest to 
niewielki procent wszystkich kupujących.

Ceny mieszkań z „drugiej ręki”
W kwestii cen mieszkań na rynku wtórnym, zdania pośredników 
nieruchomości są podzielone — jedni spodziewają się korekty, 
inni twierdzą, że ceny nieruchomości nadal będą rosły w szyb-
kim tempie, a jeszcze inni, że choć nastąpi wzrost, będzie on nie-
co wolniejszy. Do ostatniej grupy należy Dominika Dąbrowska, 
doradca ds. sprzedaży i marketingu nieruchomości w RE/MAX 
Prestige. Swoją tezę potwierdza tym, że Kraków jest atrakcyj-
nym rynkiem, zarówno z  punktu widzenia mieszkańców, jak 
i  inwestorów. Skoro rynek ma się dobrze i  jest duże zaintere-
sowanie mieszkaniami, ceny nadal mogą rosnąć, chyba że poja-
wią się niespodziewane czynniki zewnętrzne (np. ekonomiczne 
bądż polityczne), które wywołają nagłą korektę. Wszystko 
wskazuje na to, że na rynku wtórnym nadal popularne będą nie-
wielkie, dobrze skomunikowane mieszkania, które mogą być 
również lokatą kapitału. Dużym zainteresowaniem będzie cie-
szyło się czerpanie zysku z wynajmu studentom, pracownikom 
korporacji albo turystom.

Trudniej będzie za to osobom poszukującym mieszkań w oka-
zyjnej cenie, przeznaczonych do remontu i  szybkiej sprzeda-
ży. Z  okazjami coraz trudniej, bo w licytacjach, przetargach bierze 
udział coraz więcej osób. Mimo drastycznych podwyżek, ludzie na-
dal szukają czegoś, co będzie w logicznej wartości, natomiast takich 
mieszkań jest mało, a jak są, to sprzedają się szybko, więc okazji bę-
dzie jeszcze mniej niż było w zeszłym roku — prognozuje menadżer 
sprzedaży w RE/MAX Prestige.

Agenci nieruchomości muszą poprawić jakość 
usług
Choć w najbliższym czasie raczej nie nastąpią diametralne zmia-
ny, pewną ewolucję będzie przechodził sam zawód agenta nie-
ruchomości. Dominika Dąbrowska zauważa: Klienci są bardziej 
świadomi, czego powinni oczekiwać od pośrednika, i  myślę, że to 
oczekiwanie będzie się przekładało na wymuszony wzrost jakości 

usług. Nawet jeśli on nie będzie wynikał z  naturalnej potrzeby po-
średnika, to myślę, że zmusi go do tego rynek. Z rozmów z klienta-
mi wysuwa wniosek, że zwracają oni coraz częściej uwagę na 
wiedzę oraz przygotowanie pośrednika nieruchomości, a na-
wet niektórzy są skłonni zrezygnować z zakupu nieruchomości, 
która spełnia ich oczekiwania, jeśli uznają, że agent prowadzący 
sprzedaż jest niekompetentny.

Łukasz Szumny 

dyrektor sprzedaży 

w krakowskim 

oddziale HSD Arrow

Dominika 

Dąbrowska 

doradca 

ds. sprzedaży 

i marketingu 

nieruchomości 

w RE/MAX Prestige

Nadchodzące zmiany będą dotyczyły także sposobu prezen-
tacji nieruchomości. Kiedyś wystarczył sam opis mieszkania, 
ewentualnie z dołączonym czarno-białym zdjęciem. Dzisiaj na ta-
kie ogłoszenie nikt nie zwróciłby uwagi. Mamy coraz większą śmia-
łość do kupowania rzeczy przez internet, w związku z tym oczekujemy 
dobrego przedstawienia produktu. I ten aspekt wizualny na pewno bę-
dzie miał znaczenie — mówi Dominika Dąbrowska. Dodaje, że jeśli 
chcemy, by nasza oferta wyróżniała się wśród innych ogłoszeń, 
musimy zadbać o  wysoką jakość tekstu czy fotografii. Należy 
jednak zachować równowagę — zdjęcie musi pokazywać rze-
czywisty stan mieszkania. Jeśli ono wymaga remontu, nie może 
wyglądać jak przeznaczone do zamieszkania od zaraz. Celem ma 
być przyciągnięcie klienta, który faktycznie jest zainteresowany 
zakupem. Jeżeli zobaczy piękne zdjęcie, a potem wizyta w miesz-
kaniu go rozczaruje, niczego nie zyskamy.

Zapowiada się dobry rok
Jeśli prognozy ekspertów się sprawdzą i  stopy procentowe 
pozostaną na dotychczasowym, niskim poziomie, osoby, któ-
re chcą kupić mieszkanie, łatwo otrzymają kredyt hipoteczny. 
Jednocześnie nadal zainteresowaniem będzie cieszył się zakup 
mieszkania w celach inwestycyjnych. Mimo dużego popytu, ku-
pujący powinni znaleźć coś dla siebie dzięki temu, że zgodnie 
z  planem w  tym roku do użytkowania ma zostać oddana po-
dobna liczba mieszkań jak w roku 2018. Z drugiej jednak strony 
kupujący muszą się liczyć z tym, że ceny raczej nie spadną, prze-
ciwnie — mogą nadal rosnąć, chociaż mniej gwałtownie. Choć 
zainteresowanie zakupem, zarówno na rynku pierwotnym, jak 
i wtórnym, zapowiada się spore, klienci są coraz bardziej świa-
domi, a więc agenci nieruchomości muszą wciąż podnosić swoje 
kompetencje i dbać o jakość usług. Ci, którym się to uda, w tym 
roku nie powinni narzekać na brak pracy.

Anna Kapłańska
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analizy rynku

Pod Krakowem nie zawsze najtaniej

W
edług raportu ronin24.pl (opracowanego na podsta-
wie ofert portalu KRN.pl), na krakowskim rynku nieru-
chomości rok 2018 został zamknięty ze średnią ceną 

7286 zł (w IV kw.) za metr kwadratowy. Ceny poniżej tej kwoty 
w  ostatnim kwartale ubiegłego roku odnotowano w  8 dzielni-
cach: Bieżanowie-Prokocimiu, Podgórzu Duchackim, Swoszowi-
cach, Bieńczycach, Mistrzejowicach, Wzgórzach Krzesławickich, 
Nowej Hucie oraz Prądniku Białym (nieznacznie poniżej średniej). 
W  wymienionych rejonach miasta stawki metra kwadratowego 
na rynku pierwotnym wynoszą średnio od 5693 do 7200 zł. Jeśli 
nawet cena w najtańszej dzielnicy Krakowa przekracza możliwo-
ści finansowe osób poszukujących nieruchomości, ich natural-
nym wyborem stają się obszary podmiejskie. Czy w porównaniu 
z krakowskimi cenami różnice rzeczywiście są tak duże? 

Wieliczka
Biorąc pod uwagę walory turystyczno-krajobrazowe, rynek pra-
cy oraz komunikację miejską, wciąż najbardziej interesującą alter-
natywą dla Krakowa jest Wieliczka. W ciągu 2018 r. średnia cena 
mieszkania (o powierzchni 40–60 mkw.) sięgnęła tu 5207 zł/mkw., 
co oznacza, że była o ok. 8 proc. niższa od ceny w najtańszej kra-
kowskiej dzielnicy. Warto zwrócić uwagę na lekką tendencję spad-
kową zaobserwowaną w IV kw. 2018 r., kiedy stawki zbliżyły się do 
wprowadzonych na początku tego samego roku — 5175 zł/mkw. 
(5150 zł w I kw.). Najwyższe średnie ceny w Wieliczce odnotowano 

w  okresie od kwietnia do lipca ubiegłego roku. Nabywcy płacili 
w tym czasie ok. 5305 zł/mkw. 

Zabierzów
Poszukiwania tańszej alternatywy dla Krakowa nie są już tak oczy-
wiste w  Zabierzowie, który stanowi jeden z  istotnych ośrodków 
biznesowych Małopolski. Owszem, za mieszkanie zapłacimy tu 
mniej niż w najdroższych krakowskich dzielnicach, ale ceny nie są 
stabilne. W pierwszej połowie ubiegłego roku średnia cena loka-
li o powierzchni 40–60 mkw. przekroczyła granicę 6 tys. zł/mkw. 
W dwóch ostatnich kwartałach 2018 r. doszło do odwrócenia ten-
dencji. W III kw. średnie ceny ofertowe kształtowały się jeszcze na 
poziomie 5795 zł/mkw., by pod koniec roku spaść do 5548 zł/mkw. 
W skali całego roku deweloperzy w swoich ofertach proponowali 
średnio 5767 zł/mkw. 

Stosunkowo niedaleka odległość od dużego miasta, dobra komunikacja drogowa, 
spokojne sąsiedztwo, bliskość terenów zielonych — te cechy lokalizacji są najczęściej 
podkreślane przez deweloperów realizujących inwestycje w podkrakowskich 
miejscowościach. Mimo to wielu klientów przekonują do zakupu dopiero konkurencyjne 
ceny w stosunku do ofert rynku pierwotnego w Krakowie. Sprawdziliśmy, jakie 
możliwości mają osoby, które nie chcą lub nie mogą nabyć mieszkania w dużym mieście. 
Czy biorąc pod uwagę krakowskie realia rynkowe, zakup mieszkania poza miastem jest 
korzystnym rozwiązaniem dla osób poszukujących nieruchomości?

Wykres zmiany średniej ceny mkw. w Wieliczce  

(oprac. na podstawie raportu ronin24.pl)

Wykres zmiany średniej ceny mkw. w Zabierzowie  

(oprac. na podstawie raportu ronin24.pl)

Skoki cenowe w Zabierzowie mają związek z potencjałem tu-
rystycznym i  biznesowym tej części Małopolski. Lokalizacja ta 
cieszy się zainteresowaniem osób, które kupują w  celach inwe-
stycyjnych, z myślą np. o najmie krótkoterminowym dla turystów 
lub długoterminowym dla pracowników korporacji. Miejscowość 
leży w granicach Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Miesz-
kańcy mają dostęp do tras rowerowych i spacerowych na terenie 
m.in. Lasu Zabierzowskiego, rezerwatu przyrody Skała Kmity czy 
Dolinek Krakowskich. 
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Zielonki
Jeszcze drożej jest w podkrakowskich Zielonkach. Średnia cena 
dla tej miejscowości w 2018 r. wynosiła 6222 zł. W pierwszych 
trzech kwartałach ubiegłego roku za metr kwadratowy miesz-
kania o  powierzchni 40–60 mkw. należało zapłacić odpowied-
nio: 6220 zł na początku roku, 6431 zł w II kw. i 6124 zł w III kw. 
Począwszy od października ceny zaczęły spadać — do poziomu 
5958 zł na koniec roku. Wysokie, jak na obszary podmiejskie, 
stawki wynikają z  wysokich kosztów zakupu działek budow-
lanych. Wyższymi marżami deweloperzy rekompensują sobie 
większe nakłady związane z procesem inwestycyjnym. Z drugiej 
strony argumentem sprzedażowym niezmiennie są walory krajo-
brazowe okolicy, zwłaszcza biorąc pod uwagę nierównomierny 
dostęp do zieleni w Krakowie. 

Można przypuszczać, że trend wzrostowy utrzyma się jeszcze 
na początku bieżącego roku. 

Niepołomice
Niepołomice znajdują się na wschód od Krakowa, w odległości 
21 km od Rynku Głównego. Wśród popularnych podkrakow-
skich miejscowości zdecydowanie są najtańszą opcją dla kupu-
jących mieszkania. Z  raportu ronin24.pl, obejmującego lokale 
o  powierzchniach 40–60 mkw., wynika, że w  ubiegłym roku 

Skawina

Dojazd do oddalonej o kilkanaście kilometrów od Krakowa Ska-
winy, zajmuje do godziny, przy założeniu, że korzystamy z komu-
nikacji publicznej. W  zależności od natężenia ruchu, tyle samo 
czasu może zająć dotarcie do Nowej Huty, Kurdwanowa czy in-
nych dzielnic oddalonych od ścisłego centrum miasta. Dla części 
nabywców ten argument jest wystarczający do rozważenia inwe-
stycji w Skawinie. Taka odległość pozwala bowiem na codzienne 
dojazdy do pracy do Krakowa. 

Na korzyść Skawiny przemawiają jednak przede wszyst-
kim ceny mieszkań. W  ubiegłym roku nabywcy nieruchomo-
ści w  tym mieście musieli wydać średnio 4808 zł/mkw. Przez 
większą część roku ceny były stabilne i  oscylowały w  grani-
cach 4755–4478 zł/mkw. W  ostatnim kwartale doszło jednak 
do znacznej podwyżki — ok. 200 zł na metrze kwadratowym. 

Wykres zmiany średniej ceny mkw. w Zielonkach  

(oprac. na podstawie raportu ronin24.pl)

Wykres zmiany średniej ceny mkw. w Niepołomicach  

(oprac. na podstawie raportu ronin24.pl)

Wykres zmiany średniej ceny mkw. w Skawinie  

(oprac. na podstawie raportu ronin24.pl)

średnia cena na niepołomickim rynku nieruchomości wynosi-
ła 4410 zł/mkw. Kwota ta stanowi ok. 60 proc. średniej stawki 
ofertowej obowiązującej w Krakowie. 

Joanna Kus
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Warto Wiedzieć

Obnażamy prawdę o „Mieszkaniu Plus”

Od chwili, gdy Beata Szydło mówiła o koncepcji „Mieszkania Plus”, wiele się 
zmieniło. Liczne modyfikacje wprowadzone na przestrzeni tych 2 lat są dowodem 
na to, jak niedoskonała i rozbieżna z realnymi możliwościami była to wizja.

o
 wiarę w powodzenie programu „Mieszkanie Plus” zapy-
taliśmy naszych czytelników. Niewiele ponad 19 proc. 
uważa, że plan się powiedzie. Zdecydowana większość 

— ok. 66.7 proc. postrzega całą sytuację negatywnie. Przygląda-
jąc się temu, ile udało się w tym zakresie osiągnąć, nie sposób nie 
zauważyć, że wielkie ambicje przyświecające rządzącym podczas 
ogłaszania założeń programowych „Mieszkania Plus”, w  star-
ciu z rzeczywistością okazały się jedynie pobożnymi życzeniami, 
a nie osiągalnymi celami. 

Szansa na mieszkania dostępne cenowo
Jednym z głównych filarów Narodowego Programu Mieszkanio-
wego miały być indywidualne konta mieszkaniowe, na których 
państwo miało premiować regularne oszczędzanie na cele miesz-
kaniowe (budowę domu, remont, zakup mieszkania czy działki) 
poprzez zwiększanie zgromadzonych środków. Z  opcji trzeba 
było jednak zrezygnować, by spełnić podstawową obietnicę, 
czyli czynsze niższe niż te, oferowane na rynku komercyjnym. 
Jak pisała „Rzeczpospolita”, w  raporcie, który trafił do premie-
ra Mateusza Morawieckiego i  Jarosława Kaczyńskiego, jako 
jeden z największych błędów popełnionych w związku z „Miesz-
kaniem Plus” podano stworzenie wśród najemców nierealnych 
oczekiwań.

Polski Związek Firm Deweloperskich niejednokrotnie pod-
kreślał, że skoro deweloperzy nie są w  stanie budować miesz-
kań poniżej 3 tys. zł, państwu również nie uda się tego osiągnąć. 
Od niedawna odpowiedzialna za realizację programu spółka PFR 
Nieruchomości utrzymuje, że czynsze w  „Mieszkaniach Plus” 
będą o 20–30 proc. tańsze od najmu komercyjnego. Przykładem 
są tutaj lokale w  Wałbrzychu, gdzie stawka rynkowa to nawet 
40 zł/mkw., natomiast „plusowi” najemcy zapłacą 18,8 zł/mkw.

Pierwotne założenia zakładały, że do realizacji tanich miesz-
kań na wynajem włączą się również przedsiębiorcy. Tak się jed-
nak nie stało. Budowanie za zasadach rynkowych w połączeniu 
z  niskimi, odgórnie ustalanymi czynszami okazało się nierealne. 
Ponadto dla operatorów komercyjnych ze współpracy nie wyni-
kały żadne korzyści. 

W  zapisach regulujących warunki uczestnictwa w  programie 
nie tylko nie pojawiło się zapewnienie zysku, ale pominięto także 
koszty związane z utrzymywaniem obiektów. Zniechęcające były 
również kary przewidziane za naruszenie narzuconych stawek 
czynszu czy wymagania, jakie postawiono deweloperom. Przy 
obecnym popycie mieszkaniowym firmy deweloperskie nie mają 
problemu ze sprzedażą lokali według własnych cen, więc propo-
zycja państwa nie była dla nich w żaden sposób atrakcyjna.

Zabezpieczenia przed klęską
Stąd konieczność wprowadzenia jednej z  największych zmian 
w programie „Mieszkanie Plus”, czyli zastąpienie indywidualnych 
kont mieszkaniowych dopłatami do czynszów. O wsparcie moż-
na ubiegać się już od 1 stycznia br. Realia i  w  tym zakresie wy-
musiły modyfikację początkowych propozycji i obecnie z 60 do 
100 proc. ma wzrosnąć próg, jakiego nie mogą przekroczyć do-
chody 1-osobowego gospodarstwa w stosunku do przeciętnego 
wynagrodzenia w  Polsce. Wraz ze zwiększeniem się liczby do-
mowników, limit wzrasta o kolejne 30 proc. na osobę. Z 10 do 15 
lat wydłużono również okres, przez jaki będą przysługiwały do-
płaty. W ten sposób zadowoleni mają być zarówno najemcy, jak 
i przedsiębiorcy, gdyż będą mieć możliwość kształtowania wyso-
kości opłat według własnego przelicznika.



 n	 15Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 01/2019

PRZECZYTAJ NA 

Chcą budować, ale nie ma gdzie
Kolejnym problemem, z  którym trzeba się było uporać, sta-
ła się sama dostępność atrakcyjnych gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową. We wspomnianym raporcie eksperci oceniający 
funkcjonowanie „Mieszkania Plus” jednoznacznie stwierdzili, że 
miniony okres to czas stracony. W dużej mierze przyczyniły się 
do tego niewłaściwie opracowane akty prawne, za co winę po-
nosi przede wszystkim ówczesne Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa.

— w Białej Podlaskiej, Jarocinie oraz Kępnie. W budowie pozostaje 
niespełna ponad tysiąc lokali, natomiast w fazie projektowania jest 
ich 6.5 tys. Łącznie daje to liczbę zaledwie 8 tys., z czego większość 
nie nadaje się jeszcze do zamieszkania.

Biorąc pod uwagę czas trwania cyklu inwestycyjnego  
(2,5–3 lata w zależności od uwarunkowań danej inwestycji), aktu-
alne wyniki oraz czas, w jakim miano osiągnąć cel, nie trudno do-
myślić się, że 100 tys. mieszkań w 2019 r. nie powstanie.

Mając na względzie tempo przyrostu wskaźnika w  zakresie liczby 
mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców, wartość zakładana 
w tym kontekście w Narodowym Programie Mieszkaniowym jest możli-
wa do osiągnięcia — zapewnia Centrum Informacji Rządu.

Nie dość, że postęp procesów inwestycyjnych blokują procedu-
ry formalne, branża budowlana zmaga się obecnie z wieloma pro-
blemami. Drożejące materiały i usługi, a także brak pracowników 
w  połączeniu z  coraz większymi wymaganiami płacowymi mogą 
pokrzyżować realizację programu. Ale i  przed tymi trudnościami 
odpowiedzialni za „Mieszkanie Plus” próbują się zabezpieczyć, po-
kładając ufność w prefabrykatach. Osiedla budowane z gotowych 
elementów mają powstawać szybko i tanio. 

Minister inwestycji i  rozwoju zapewnia, że inwestycje będzie 
charakteryzował odpowiedni standard, a nowoczesna technologia 
sprawi, że nasza architektura mieszkaniowa dorówna zachodnim 
trendom, gdzie wykorzystuje się tego typu metody. Jednak Polacy 
mając w pamięci budynki z wielkiej płyty, niechętnie przyglądają się 
pomysłom rządzących.

Ostatnia deska ratunku
Problemów nie brakuje również ze strony partnerów progra-
mu. W  ostatnim czasie RMF24.pl informowało o  trudnościach 
w związku z inwestycją mającą powstać w Poznaniu. PKP miało bo-
wiem przekazać do programu działki, tymczasem pojawiły się głosy 
o  planach utworzenia tam torów kolejowych. Ponadto opóźnie-
nia w  załatwianiu niezbędnych formalności postawiły terminową 
realizację pod znakiem zapytania. W  obawie o  kolejne opóźnie-
nia w sprawie interweniował sam premier, wysyłając pismo do pre-
zesa PKP Krzysztofa Mamińskiego, a  całą sytuację określił jako 
próbę sabotażu. W  komentarzu, jaki otrzymaliśmy w  tej sprawie 
z Centrum Informacyjnego Rządu, czytamy:

Obecnie zespoły obu spółek dokonują szczegółowych uzgodnień. 
Zakładamy, że termin aportu nieruchomości do spółki celowej, wynika-
jący z podpisanej umowy nie jest zagrożony.

Kołem ratunkowym dla Narodowego Programu Mieszkaniowego 
mają stać się firmy inwestujące w najem nieruchomości, a nad możli-
wością wprowadzenia ich do obrotu prawnego pracują ustawodaw-
cy. Pojawienie się inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów 
detalicznych ma zwiększyć kapitał, który polepszy dostępność lokali. 
Polskie FINN-y mają przypominać europejskie REIT-y z tą różnicą, 
że obejmą jedynie inwestowanie w mieszkania i domy.

W  perspektywie jawiącej się ze stanu faktycznego trudno do-
strzec prawdopodobieństwo wizji mieszkaniowego dobrobytu, jaki 
według rządzących czeka Polaków. Wielkie obietnice nijak się mają 
do możliwości — brakuje atrakcyjnych gruntów, ceny nieruchomo-
ści cały czas pną się w górę, a na mieszkania jest tak duży popyt, że 
chętnych jest o wiele więcej niż oferowanych lokali.

Magdalena Hojniak

Rok temu pieczę na programem objął sam premier Mateusz 
Morawiecki, a  Ministerstwo Inwestycji i  Rozwoju zostało koor-
dynatorem. W  celu oceny dotychczasowych osiągnięć programu, 
a także opracowania planu działania na najbliższą przyszłość, pre-
mier powołał Radę Mieszkalnictwa. Przeprowadzona przez nią le-
gislacja zaowocowała ustawą o dopłatach do czynszu oraz ustawą 
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkanio-
wych oraz inwestycji towarzyszących. Specustawa mieszkaniowa 
ma umożliwić wykorzystanie działek o potencjale mieszkaniowym.

Tym, co przeszkadzało, było zapotrzebowanie na mieszkania 
w  centrach największych miast i  brak możliwości terenowych na 
tego typu inwestycje. Spółki, które zaoferowały swoje grunty, nie 
zawsze dysponowały odpowiednimi lokalizacjami. Zgodnie z  wy-
maganiami postawionymi przez PFR Nieruchomości, „Mieszkania 
Plus” mogą powstawać na obszarze zurbanizowanym zapewniają-
cym sąsiedztwo miejsc pracy, placówek edukacyjnych i medycznych, 
punktów handlowo usługowych czy komunikacji publicznej gwaran-
tującej połączenie z istotnymi miejscami. Oprócz tego konieczny jest 
dostęp do infrastruktury technicznej i drogi utwardzonej.

Mieszkanie Plus z klocków lego
Kiedy ogłaszano „Mieszkanie Plus” podawano spektakularne 
liczby mieszkań na wynajem, które miały powstać w najbliższym 
czasie. Mateusz Morawiecki oraz Jerzy Kwieciński wciąż podkre-
ślają, że rocznie ma powstawać 100 tys. lokali. Co więcej, ostat-
nio  minister inwestycji i  rozwoju określił Polskę największym 
placem budowy w Europie. Tymczasem kiedy zapowiedzi zestawi 
się z liczbami informującymi o faktycznym stadium zaawansowa-
nia programu, dostrzega się rozbieżność. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez biuro prasowe PFR 
Nieruchomości od 2016 r. udostępnionych zostało 480 mieszkań 
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orzecznictwo

Zajęcie nieruchomości z powodu siły wyższej
Artykuł 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje wydanie przez 
starostę, który wykonuje zadanie z zakresu administracji rządowej, decyzji 
umożliwiającej czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku zaistnienia siły 
wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. 

C
zas trwania takiego zajęcia nie może być dłuższy niż 6 mie-
sięcy, a takiej decyzji można nadać rygor natychmiastowej 
wykonalności. Można zatem powiedzieć, że jest to swego 

rodzaju czasowe wywłaszczenie. Za takie niedogodności właści-
cielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za powstałe 
szkody. Rekompensuje się mu też ewentualne zmniejszenie war-
tości nieruchomości na skutek działań przeprowadzonych na 
danym terenie. I właśnie taką sprawą zajął się Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Krakowie.

Przebieg sprawy
Jedna z firm z branży energetycznej złożyła u miejscowego sta-
rosty wniosek o  czasowe zajęcie części nieruchomości na pod-
stawie wyżej przytoczonego art. 126, w  celu przyśpieszonego 
wykonania naprawy polegającej na podwyższeniu bądź wymia-
nie słupa energetycznego, względnie prac naprawczych na tym 
terenie. Jednak zarówno starosta, jak i organ odwoławczy, a więc 
wojewoda, nie przychylili się do wniosku inwestora, nie dopa-
trując się w  tej sytuacji „nagłej potrzeby zapobieżenia znacznej 
szkodzie”. Sprawa ostatecznie trafiła do rozpoznania do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skarżąca firma 

zarzuciła organom m.in. naruszenie zasad przepisów postępowa-
nia oraz błędną wykładnię art. 126 u.g.n.

Opinia sądu
Sąd nie przyznał jednak racji skarżącej. W swoich rozważaniach 
odniósł się przede wszystkim do braku „nagłości” potrzeby za-
pobieżenia nagłej szkodzie. Jak zauważono, opinia techniczna, 
w której wykazano potrzebę dokonania napraw instalacji energe-
tycznej została wydana w grudniu 2017 r., a zły stan infrastruktu-
ry znany miał być firmie już w październiku tamtego roku. Z kolei 
wniosek o wydanie decyzji o czasowe zajęcie nieruchomości spo-
rządzono w lutym 2018 r., a więc dopiero dwa miesiące po pzry-
gotowania opinii. Z  uwagi na powyższe fakty, sąd stwierdził, że 
sytuacja ta nie była dla skarżącej nagląca i wymagająca natych-
miastowej reakcji. Wskazano ponadto, że podstawą do wydania 
decyzji o czasowym wywłaszczeniu powinny być informacje, któ-
re są wiarygodne oraz potwierdzają konieczność niezwłoczności 
działania. W opinii technicznej przedstawionej przez skarżącą za-
warto tylko ogólniki, które nie znajdują uzasadnienia.

Odniesiono się również do kwestii realnego zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzkiego. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego, z przedłożonej dokumentacji nie można wyciągnąć 
nawet tak podstawowych informacji jak przykładowo wysokość 
zagrażających zdrowiu przewodów energetycznych. Jak słusznie 
wskazał sąd, do wydania decyzji na podstawie art. 126 u.g.n. po-
trzebne są przesłanki jednoznacznie wskazujące na konieczność 
wydania takiego dokumentu oraz nie budzące żadnych wątpliwo-
ści. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie zaszła 
tutaj potrzeba działania z uwagi na siłę wyższą czy nagłą potrze-
bę zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, a  inwestor po pro-
stu miał zamiar wykonać wcześniej zaplanowaną naprawę.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie  
z 9 października 2018 r. II SA/Kr 827/18

Krzysztof Janowski
radca prawny

Kancelaria Janowski Markiewicz
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Perły z sieci

Siedziba Unii Europejskiej 

Budynek o nazwie „Europa” od 2017 r. pełni funkcję siedziby 
Unii Europejskiej. Obiekt znajduje się w Brukseli, w centrum 
dzielnicy europejskiej, w sąsiedztwie budynku siedziby Komisji 
Europejskiej. Decyzję o budowie nowej siedziby podjęto 
w 2004 r., gdy liczba państw członkowskich Unii powiększyła 
się o 10, a szczyty unijne postanowiono organizować 
w Brukseli. Projekt budynku stworzyło konsorcjum trzech 
pracowni architektonicznych: Samyn and Partners z Belgii, 
Progettazioni z Włoch oraz BuroHappold z Wielkiej Brytanii. 
Zewnętrzną fasadę budynku o powierzchni 70 646 mkw. 
wykonano z 3750 ram okiennych odzyskanych z budynków 
wyburzanych na terenie całej Europy. Zebrane dębowe 
ramy okienne zostały wygładzone, odnowione, a następnie 
umieszczono je w ramach wykonanych ze stali nierdzewnej, 
tworząc zewnętrzną konstrukcję budynku. Wewnątrz obiektu 
znajduje się sala obrad, w której spotykają się przywódcy 
państw Unii. Jej ściany zdobi kompozycja projektu belgijskiego 
artysty, Georgesa Meuranta. Całkowity koszt budowy wyniósł 
321 mln euro.

Mountain Dwellings  

Kompleks apartamentów „Mountain Dwellings” znajduje się 
w dzielnicy Ørestaden w Kopenhadze. Zaprojektowany przez 
duńskie biura architektoniczne — Bjarke Engels Group i JDS 
Architekten — budynek  stanowi hybrydę obiektu mieszkalnego 
z parkingiem. Obiekt o powierzchni 33 tys. mkw. przypomina 
wzgórze, ze względu na kaskadowe rozmieszczenie kondygnacji. 
Nietypowa forma wynika z przyjętego przez inwestora założenia, 
aby 1/3 powierzchni stanowiła część mieszkalna, a 2/3 — parking. 
Na 11 piętrach znajduje się 80 szeregowo rozplanowanych 
mieszkań oraz 480 miejsc parkingowych. Mieszkania układają się 
kaskadowo od pierwszego do jedenastego piętra w taki sposób, 
aby dach jednego z mieszkań tworzył ogród dla mieszkania 
znajdującego się wyżej. Wszystkie apartamenty mają ogrody 
i tarasy zaopatrywane w wodę za pomocą rozbudowanego 
systemu nawadniającego. Północna i zachodnia elewacja pokryta 
jest perforowanymi blachami aluminiowymi, które zapewniają 
dostęp powietrza i światła do wnętrza parkingu.

Rotterdam Centraal 

Główny dworzec kolejowy w Rotterdamie, Rotterdam Centraal 
Station stanowi jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych 
w Holandii. Obiekt powstał w miejscu starego dworca 
zaprojektowanego w latach 50. XX w. przez architekta Sybolda van 
Ravesteyna. Poprzedni dworzec nie był dostosowany do obecnego 
ruchu turystycznego. Projekt opracowania nowego budynku 
powierzono konsorcjum trzech pracowni: Benthem Crouwel 
Architects, MVSA Meyer en Van Schooten Architecten i West 8, 
które pracowały pod wspólną nazwą Team Centraal Station. 
Inwestorem obiektu była gmina Rotterdam, spółka Nederlandse 
Spoorwegen oraz agencja rządowa ProRail. Według założeń 
obiekt miał stanowić węzeł przesiadkowy łączący stację kolejową, 
przystanki tramwajowe i autobusowe oraz metro. Większą część 
istniejącej zabudowy wyburzono, pozostawiając jedynie perony 
i wyjście z metra. Monumentalną bryłę budynku pokryto dachem 
ze stali nierdzewnej, a we wnętrzach dominuje drewno. Budowa 
trwała 10 lat. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 600 mln euro.fot. Jan Oosterhuis, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Guy Delsaut, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Fred Romero, flickr.com



Z kraju

2,5 mln Polaków zostało właścicielami
Od 1 stycznia 2019 r. 2,5 mln osób, które dotychczas miały pra-
wo użytkowania wieczystego do gruntów wykorzystywanych ja-
ko grunty pod zabudowę mieszkaniową, stało się ich właścicielami. 
Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń poinformował, że 
ministerstwo jest gotowe do udzielenia pomocy w formalnościach 
związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego we wła-
sność. Wsparcie merytoryczne przewidziano zarówno dla samo-
rządów, jak i spółdzielni mieszkaniowych czy deweloperów. Zain-
teresowani będą mogli skonsultować wzory zaświadczeń o  prze-
kształceniu oraz wnioski o płatność jednorazową. Cały proces dal-
szych zmian w tym zakresie ma być na bieżąco monitorowany. 

Zgodnie z  zapewnieniami wiceministra Sobonia, koszt prze-
kształcenia nie przewyższy wydatków ponoszonych z tytułu użyt-
kowania wieczystego. W niepamięć mają pójść także niespodzianki 
związane z waloryzacją opłat. Ponadto, jak podkreśla resort, żaden 
sąd ani Trybunał Konstytucyjny nie będzie mógł podważyć żadnej 
z regulacji, która znajduje się w ustawie.

Nadeszło załamanie w hipotekach 
Dobra passa została przerwana. Dynamika popytu na kredyty mieszkaniowe kształ-
towała się na poziomie przekraczającym ponad 20 proc. i nic nie wskazywało na to, że 
w najbliższym czasie dojdzie do aż tak drastycznej zmiany. Ostatnie kwartały 2018 r. 
były dla banków wyjątkowo korzystnym okresem. Tymczasem w grudniu indeks po-
pytu na kredyty mieszkaniowe okazał się nie tylko niższy od zeszłorocznego notowa-
nia, ale także od wartości miesiąca poprzedzającego. Tak słabego wyniku nie było od 
czerwca 2015 r., a po raz pierwszy od grudnia 2016 r. ukształtował się na ujemnym 
poziomie. 

Odczyt z grudnia 2018 r. wyniósł –24,9 proc. Tym samym jest to aż o 48 p.p. mniej 
niż w listopadzie. W grudniu 2017 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 40,63 tys. 
osób, czyli o 15,09 tys. więcej niż w 2018 r. Różnica ponad 37 proc. może wskazywać 
na nadchodzące zmiany zarówno w  sektorze bankowym, jak i  mieszkaniowym, tym 
bardziej, że średnia kwota wynikająca ze złożonych zapytań o udzielenie kredytu była 
o 19,6 proc. wyższa niż rok temu. To, że kwota wzrasta, a wnioskodawców ubywa, mo-
że świadczyć o zmianie nastrojów wśród nabywców. Przyczyn zjawiska można szukać 
m.in. w wygaszeniu programu „MdM”, który znacząco stymulował popyt na kredyty hi-
poteczne. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt zaostrzenia polityki kredytowej.

Duży przekręt, mała kara 
UOKiK nałożył na spółkę Polski Społeczny Program Mieszkaniowy 
(dawniej Deveres) 12 tys. zł kary  za wprowadzanie klientów w błąd. 
Zachęcała ona klientów do udziału w programie „Twoje mieszkanie”. 
Według informacji na stronie internetowej i ulotkach, wystarczyło 
wpłacić 5, 10, 20 lub 30 tys. zł i odczekać odpowiednio 19, 15, 11 lub 
9 lat, aby otrzymać na własność mieszkanie. Lokale dostępne w ra-
mach programu miały mieć powierzchnię 42–56 mkw., a ich wartość 
wynosiłaby ok. 200–240 tys. zł. Kupujemy mieszkania w cenach hur-
towych i sprzedajemy w cenach rynkowych. Różnica daje zysk. Zyskiem 
dzielimy się z uczestnikami programu — twierdziła spółka.

Informacje zamieszczone w  internecie i  na ulotkach różniły się 
jednak od ogólnych warunków uczestnictwa, będących częścią umo-
wy. Po wpłaceniu odpowiedniej kwoty i upływie określonego czasu 
klient nie otrzymywał mieszkania, a  jedynie możliwość jego wyku-
pienia na korzystnych warunkach. Nieprawdziwa była również infor-
macja o dzieleniu zysków z programu pomiędzy osoby, które do nie-
go przystąpiły. Poza tym działalność spółki była prowadzona w for-
mie systemu konsorcyjnego, co jest nielegalne.
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Z Krakowa

Powołano Miejskiego Inżyniera Ruchu 
Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski wydał decyzję o powołaniu 
nowej jednostki w strukturze magistratu — Wydziału Miejskiego In-
żyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa, którego głównym zadaniem 
będzie kontrolowanie oraz zarządzanie ruchem na drogach publicz-
nych na terenie miasta. Do obowiązków Miejskiego Inżyniera Ruchu 
należeć będzie poprawa bezpieczeństwa na drogach, kontrola ozna-
kowania, wspomaganie obsługi systemu sterowania ruchem oraz za-
twierdzanie stałej i czasowej organizacji ruchu w Krakowie. Nowo po-
wstały wydział ma zatwierdzać remonty i inwestycje drogowe, a tak-
że analizować dokumentację pod kątem zgodności z obowiązującym 
prawem oraz potrzebami mieszkańców. Raz na  pół roku Miejski Inży-
nier Ruchu będzie dokonywać kontroli czytelności miejskiego oznako-
wania — sprawdzi, czy jednostki realizujące projekt czytelnie namalo-
wały na jezdni znaki poziome, poprawnie ustawiły znaki pionowe, wy-
tyczyły miejsca postojowe, koperty dla niepełnosprawnych i przejścia 
dla pieszych. Funkcję Miejskiego Inżyniera Ruchu objął Łukasz Gryga, 
który wraz z zespołem urzędników w pierwszej kolejności skupi się na 
realizacji zadań wskazanych przez prezydenta.

Ze smogiem rozstaniemy się za pół wieku 
Według Krakowskiego Alarmu Smogowego w województwie małopolskim 
zostaną zlikwidowane wszystkie kopciuchy. I to jedyna dobra wiadomość, 
ponieważ przy obecnym tempie działań, na poprawę jakości powietrza 
mieszkańcy Małopolski poczekają pół wieku. Zgodnie z planem, do końca 
2023 r. wymienionych ma być 500 tys. kotłów. Tymczasem w 2017 r. pozby-
to się zaledwie 10 081. Dane pokazują również, że aż 95 gmin nie wymieni-
ło dotychczas żadnego pieca złej jakości. Jedynie 6 jednostek samorządo-
wych usunęło 20–27 proc. kopciuchów. Mniej jak 10 proc. nowych pieców 
pozyskali mieszkańcy 66 gmin, natomiast 10–20 proc. — 15.

Ponadto analiza przeprowadzona przez Krakowski Alarm Smogowy 
wykazała, że włodarze lekceważą problem smogu. Zdecydowana więk-
szość osób nie wie o zapisach uchwały antysmogowej. Oprócz tego, że 
brakuje konkretnych działań ograniczających niską emisję, nie są nawet 
prowadzone kampanie edukacyjno-informacyjne. Najgorzej sytuacja wy-
gląda w przypadku gmin sąsiadujących. W 2015 r. z kopciuchów korzysta-
ło aż 48 tys. gospodarstw domowych. W latach 2015–2017 wymieniono 
tam niespełna 2,5 proc. palenisk.

Strefa ograniczonego ruchu wprowadzona legalnie
Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że zgodne z  prawem było 
wprowadzenie przez władze Krakowa strefy ograniczonego ruchu na 
Kazimierzu. W  mieście przyjęto takie rozwiązanie w  grudniu 2017 r. 
Decyzję motywowano tym, że po wyznaczonym obszarze bardzo du-
ża liczba osób, w tym turystów, porusza się pieszo. Ograniczenie ruchu 
samochodowego na tym terenie miało podnieść komfort pieszych oraz 
zagwarantować im bezpieczeństwo. Przeciwko wprowadzeniu strefy 
ograniczonego ruchu zaprotestował wojewoda małopolski, twierdząc, 
że miasto nie może wprowadzać takich rozwiązań bez decyzji radnych. 
Władze Krakowa nie zgodziły się z jego opinią, twierdząc, że ich dzia-
łanie było podyktowane interesem społecznym. Ostatecznie sprawa 
trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który 28 grudnia 
2018 r. orzekł, że decyzja o  wprowadzeniu strefy ograniczonego ru-
chu była słuszna i uzasadniona, ponieważ zorganizowanie ruchu w taki 
sposób, który służy mieszańcom i użytkownikom miasta, należy do je-
go prezydenta. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał zatem skargę 
władz miasta na decyzję wojewody.
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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 4,2989

chf 3,8282

pln 3,93%

iV kw. 2018 7286 zł

iii kw. 2018 14  870

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln      1,1% (grudzień 2018)

eur 2,2% (październik 2018)

wibor * 1,7200

euribor ** –0,3100

libor chf –0,7118

libor eur *** –0,3456

preferencyjny zus standardowy zus

najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 675,00 zł 
(30% minimalnego 
wynagrodzenia – w roku 
2019 – 2250 zł)

najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 2859,00 zł 
(60% przeciętnego 
wynagrodzenia –  
w roku 2019 – 4765 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)                         155,40

tabela nr 006/A/NBP/2018 z dnia 9.01.2019

obowiązujące w Krakowie w roku 2019 
(źrodło: Urząd Miasta Krakowa)

(dane na dzień 7.01.2019 [Euribor],  
2.01.2019 [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 10.12.2018)

(źrodło: NBP)

(źrodło: GUS)

(źrodło: ZUS)
* dane z 2018 r.

(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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Kuchnia z wyspą 

z  salonem nie ma problemu z  doświetleniem wnętrza. Poza 
tym otwarta przestrzeń wydaje się większa, dając wrażenie 
przestronności. Wiążą się z  tym jednak również pewne nie-
dogodności. Przykładowo, jeżeli przestrzeń kuchenna nie 
jest niczym oddzielona od wypoczynkowej, odwiedzający nas 
goście będą mogli obserwować bałagan powstały w  czasie 
przygotowywania posiłków. W tak rozplanowanym mieszka-
niu dobrym pomysłem jest wykorzystanie wyspy. Stawiając 
ją między dwiema przestrzeniami funkcjonalnymi, zyskuje-
my między nimi granicę. Jeśli wybierzemy odpowiednio wy-
soką wyspę, kuchenny nieporządek nie będzie widoczny 
z poziomu kanapy, ponieważ mebel go zasłoni. Jednocześnie 
zyskamy dodatkowy blat, przy którym będziemy mogli praco-
wać twarzą do osób przebywających w części wypoczynko-
wej, i swobodnie z nimi rozmawiać. Za to kiedy odwiedzą nas 

W
yspa to przede wszystkim duży blat roboczy, do któ-
rego można dostać się z  każdej strony. Dzięki temu 
może przy nim pracować jednocześnie kilka osób, nie 

przeszkadzając sobie wzajemnie. Dodatkowo wyspa z reguły jest 
wyższa od tradycyjnego stołu, co poprawia komfort pracy — pra-
cując w pozycji stojącej, nie trzeba się schylać. Jednocześnie blat 
może służyć też do spożywania posiłków — dzięki zastosowa-
niu wysokich krzeseł (tzw. hokerów) będziemy mogli wygodnie 
przy nim usiąść. Pod blatem zyskujemy dodatkową przestrzeń 
do przechowywania — możemy zamontować tam pojemne szaf-
ki i szuflady na naczynia, garnki czy inne potrzebne przedmioty, 
które dzięki takiemu rozmieszczeniu będą zawsze pod ręką. Po-
trzebne rzeczy można umieścić także bezpośrednio nad blatem. 
Zawieszony pod sufitem komplet patelni to nie tylko wygodne 
rozwiązanie, ale i element dekoracyjny, wprowadzający do kuchni 
wyjątkowy klimat. Część wyspy może stanowić także zlew, płyta 
grzewcza, piekarnik czy zmywarka — ogranicza nas jedynie po-
wierzchnia mebla. Tego typu rozwiązania należy jednak planować 
wcześniej, najlepiej już na etapie projektowania kuchni, ze wzglę-
du na konieczność doprowadzenia mediów, takich jak prąd, gaz 
czy woda, co wiąże się z wykonaniem odpowiednich instalacji.

Między kuchnią a salonem
W przestronnej, oddzielnej kuchni, wyspę umieszcza się najczę-
ściej na środku pomieszczenia, w odpowiedniej odległości od po-
zostałych mebli. W  ostatnim czasie dużą popularnością cieszy 
się jednak łączenie kuchni z  salonem. Pozwala to zaoszczędzić 
miejsce, które w innym przypadku zajęłaby ściana działowa. Ta-
kie rozwiązanie jest doceniane zwłaszcza w mieszkaniach, w któ-
rych przestrzeń kuchenna nie ma okna. Dzięki połączeniu jej 

Dodatkowa przestrzeń do pracy, miejsce do przechowywania, element dekoracyjny 
– to tylko kilka z licznych zalet tzw. wyspy. Warto jednak zauważyć, że ten mebel nie 
sprawdzi się w każdej kuchni, a jeśli wprowadzimy go w niewłaściwy sposób, możemy 
uzyskać efekt odwrotny do zamierzonego. Co zatem należy wiedzieć na temat wyspy?

aranżacje Wnętrz

bliskie osoby, spotkanie może stać się okazją do wspólnego goto-
wania. Ponieważ do wyspy można dostać się z każdej strony, miej-
sca wystarczy dla wszystkich.

Oświetlenie na każdą okazję
Aby wyspa odpowiednio pełniła swoją funkcję, powinna być do-
brze oświetlona. Dlatego popularnym rozwiązaniem jest za-
montowanie bezpośrednio nad blatem odpowiednich lamp. 
Oczywiście powinny one pasować do stylu, w jakim zostało urzą-
dzone całe pomieszczenie. Ostatnio dużą popularnością cieszą 
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się modele rustykalne, nawiązujące do oświetlenia dawnych fa-
bryk albo o  prostych, nowoczesnych kształtach. Dobrym po-
mysłem jest zastosowanie kilku niezależnych lamp. Umożliwi to 
regulację natężenia światła — podczas pracy potrzebne jest moc-
ne oświetlenie, za to delikatne światło docenimy, jeśli będziemy 
chcieli wykorzystać wyspę w  charakterze stołu, przy którym 
usiądziemy do wspólnego posiłku.

Wyspa czy może półwysep?
Choć umieszczenie w kuchni wyspy daje wiele możliwości, takie 
rozwiązanie niestety nie zawsze się sprawdza. Mimo że mebel ten 
doskonale nadaje się do przestronnych pomieszczeń, w niewiel-
kiej kuchni może nie tylko utrudniać przemieszczanie się, ale tak-
że nie najlepiej prezentować się pod względem wizualnym. Zbyt 
dużo przedmiotów zgromadzonych na małej powierzchni optycz-
nie zmniejsza wnętrze, przytłacza i powoduje wrażenie ciągłego 
bałaganu. Aby efekt nie okazał się odwrotny do zamierzonego, 
warto wcześniej dokładnie zmierzyć kuchnię, z uwzględnieniem 
miejsca przeznaczonego na meble i sprawdzić, czy po umieszcze-
niu wyspy w pomieszczeniu pozostanie przestrzeń, która pozwoli 
na swobodne poruszanie się po kuchni. Jeśli nie, dobrym rozwią-
zaniem może okazać się półwysep, czyli mebel podobny do wy-
spy, który jednym bokiem dostawiamy do ściany albo mebli. Jest 
on nieco mniej wygodny od wyspy, ponieważ nie umożliwia do-
stępu z każdej strony, ale w niewielkich pomieszczeniach spraw-
dza się znacznie lepiej od niej.

Przemyślany wybór
Zarówno formą, jak i  kolorem, wyspa powinna nawiązywać do 
pozostałych mebli w  kuchni, a  jeśli jest umieszczona na granicy 

przestrzeni kuchennej i  salonu, musi dobrze komponować się 
także z  elementami aranżacji pokoju. Dlatego idealna sytuacja 
jest wtedy, gdy decydujemy się na wyspę już na etapie projek-
towania kuchni i  zakupu pozostałych elementów umeblowania. 
Warto rozważyć również wybór mebli na wymiar. Takie rozwią-
zanie jest droższe niż zakup gotowego zestawu, ale pozwala opty-
malnie wykorzystać dostępną przestrzeń i uzyskać efekt, który 
będzie nam w pełni odpowiadał, zarówno pod względem funkcjo-
nalnym, jak i estetycznym.

Anna Kapłańska
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Już nie akademik, ale jeszcze 
nie własne mieszkanie

P
rzestrzeń o  powierzchni mniejszej niż 30 mkw. musi być 
przede wszystkim funkcjonalna. Pamiętajmy, że mikro-
mieszkanie nie może przypominać dużego pokoju z łazien-

ką. Mimo ograniczonego metrażu należy zachować strefowy 
układ wnętrza. Nawet na powierzchni 25 mkw. można wyodręb-
nić niewielki korytarz, łazienkę, pokój i  oddzielną kuchnię. Po-
pularnym rozwiązaniem jest umieszczenie aneksu kuchennego 
w  korytarzu. Przestrzeń może również pozostać otwarta, two-
rząc wnętrze typu studio. Trzeba jednak liczyć się z  tym, że na 
tak małej powierzchni łączenie kuchni z pokojem dziennym i za-
razem sypialnią, nie spodoba się wszystkim potencjalnym najem-
com (część osób niechętnie podejdzie do pomysłu spania obok 
lodówki czy kuchenki). O ile to możliwe, warto wygospodarować 
niezależny kąt na meble kuchenne lub jak najdalej oddalić aneks 
kuchenny od tzw. strefy nocnej. 

Meble wielofunkcyjne
Urządzając mikromieszkanie, trzeba uwzględnić potrzeby najem-
cy, nie ograniczając przy tym wolnej przestrzeni. Warto w  tym 
celu sięgnąć po meble wielofunkcyjne. W  ten sposób w  szafie 
„schowamy” łóżko lub kanapę dla gości. Innym wariantem jest 
połączenie biurka z łóżkiem. Dodatkowo w takim module mogą 

Kupując i aranżując mieszkanie pod wynajem, warto już na początku określić, do kogo 
będzie skierowana oferta najmu. Pewną i liczną grupę najemców stanowią studenci 
i absolwenci wkraczający na rynek pracy. Aby zyskać jak najwięcej na takim wynajmie, 
inwestorzy coraz częściej decydują się na zakup większego mieszkania z zamiarem 
podzielenia go np. na dwa mniejsze. Jak urządzić takie wnętrze, żeby młody człowiek 
mógł w komfortowych warunkach cieszyć się początkiem niezależności? 

aranżacje Wnętrz

znajdować się półki na książki. Jeśli zamierzamy ustawić komo-
dę, zrezygnujmy z płytkich szuflad na rzecz jak najgłębszych kon-
tenerów. Na małej powierzchni obowiązuje zasada — im mniej 
mebli i sprzętów, tym lepiej. Z drugiej strony, by młody człowiek 
poczuł się jak u siebie, nie można pozbawiać go możliwości usta-
wienia książek, płyt, zdjęć, pamiątek, sprzętu grającego, telewi-
zora lub kina domowego. Oprócz biurka lub stolika w mieszkaniu 
powinien wobec tego znaleźć się regał. 

Telewizor lub monitor możemy natomiast zmieścić w szaf-
ce z wysuwaną elektryczną konstrukcją (np. obrotową, dzięki 
której ekran będzie widoczny z  różnych punktów mieszka-
nia). Jeśli nie ma miejsca na taki mebel, dobrym rozwiąza-
niem okaże się zamontowanie ekranu na ścianie. Alternatywę 
dla monitora może stanowić projektor, który zajmuje mniej 
miejsca i można go schować, gdy nie jest potrzebny. Wystar-
czy pozostawić wolną białą ścianę i zadbać o rolety w całym 
mieszkaniu. 

Jeśli lokator koniecznie będzie chciał oddzielić jadalnię od 
części sypialnej, można zaproponować mu dekoracyjny pa-
rawan lub przesuwaną, szklaną ściankę działową. Unikajmy 
masywnych ścian, które dodatkowo ograniczą przestrzeń. 
Szkło nie będzie przytłaczające i może prezentować się bar-
dzo efektownie. 

Zarówno zbyt duży, zagracający pomieszczenie, jak i zbyt 
mały, niefunkcjonalny stół może spowodować dyskom-
fort użytkowania mieszkania. Więcej wolnego miejsca czy 
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większy stół? Dylematu nie będzie, jeśli zakupimy stolik z możli-
wością regulowania wielkości lub wysuwany blat kuchenny. Do 
wysuwanego blatu można dostawić kilka stołków barowych, co 
nada mieszkaniu nowoczesny charakter. 

Łóżko
Jeśli duże, niezależne łóżko nie wydaje się praktycznym roz-
wiązaniem w  mikromieszkaniu, można zdecydować się na 
wspomniane meble systemowe lub inny mebel z  funkcją spa-
nia. Najprostszym rozwiązaniem jest rozkładana kanapa, ale 

nie wszystkim zapewni komfort snu. W takim przypadku może 
sprawdzić się łóżko z  zagłówkami, które odpowiednio udeko-
rowane, np. poduszkami, w ciągu dnia będzie służyć do wypo-
czynku. Dodatkowo, pod takim łóżkiem można zamontować 
pojemną szufladę do przechowywania pościeli, a także rzadko 
używanych przedmiotów. 

Warto zwrócić uwagę na materiały, z  których wykonane są 
meble. Urządzając małe mieszkanie, lepiej unikać ciemnych i ma-
sywnych meblościanek, np. wykonanych z  orzecha. Wrażenie 
większej przestrzeni uzyskamy dzięki meblom z  jasnego buka 
lub klonu. Pamiętajmy, że projektujemy mieszkanie dla młode-
go człowieka — oprócz funkcjonalności trzeba zadbać o estety-
kę. Dodatki w intensywnych kolorach, ciekawy motyw na ścianie 
czy niewielki, ale przykuwający wzrok dywan na środku poko-
ju — na pewno zainteresują potencjalnego najemcę. Niezależnie 
od koloru ścian (najbezpieczniejszym rozwiązaniem będą jasne, 
pastelowe barwy), sufit powinien pozostać biały. W  ten sposób 
optycznie zwiększymy wysokość pomieszczenia. 

Podobny efekt osiągniemy poprzez montaż szaf z  przesuw-
nymi drzwiami, które sięgają sufitu. Oprócz ubrań można w nich 
ustawić duże sprzęty, takie jak odkurzacz czy nawet pralka. 

Łazienka
Z uwagi na ograniczoną przestrzeń, łazienka w mikromieszkaniu 
powinna być funkcjonalna. Liczbę mebli należy ograniczyć do nie-
zbędnego minimum. Przy bardzo małym metrażu sprawdzą się 
wiszące szafki na środki higieniczne i  kosmetyki. Zamiast małej 
wanny lepiej zaprojektować bezbrodzikowy prysznic, który za-
pewni komfort użytkowania nawet w bardzo małym wnętrzu.

Karolina Naramek
fot. Hafele
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Czas na wybór zegara

Z
egary są doskonałym przykładem przedmiotów, któ-
re łączą w sobie funkcję użytkową z estetyczną — nie 
tylko odmierzają czas, ale i mogą stanowić ozdobę. Je-

śli wybierzemy odpowiedni model, możemy nawet uczynić 
z  niego główny punkt dekoracyjny. Zegar w  gabinecie po-
zwala dobrze zorganizować czas — zaplanować obowiązki 
do wykonania i wywiązać się z nich w wyznaczonym termi-
nie. W kuchni pomaga w przygotowywaniu posiłków, w sy-
pialni pilnuje, byśmy wstali o odpowiedniej porze, a w salonie 
umożliwia gościom i  gospodarzom dyskretnie zorientować 
się, która godzina, bez nieeleganckiego spoglądania na tele-
fon komórkowy czy zegarek na ręce. Jak dobrać odpowiedni 
model, który najlepiej spełni nasze oczekiwania?

Zegar w sypialni
Wybierając zegar do sypialni, pamiętajmy o  tym, by spraw-
dzić, czy oglądany przez nas model nie tyka zbyt głośno. 
Jest to ważne zwłaszcza w przypadku osób, które miewają 

Mimo że praktycznie przez cały czas mamy przy sobie telefony 
komórkowe, na które spoglądamy również po to, by sprawdzić, która 
godzina, ścienne i stojące zegary wciąż nie wychodzą z mody. 

Do kuchni albo salonu
W przypadku zegara umieszczonego w kuchni albo salonie mamy 
znacznie większą dowolność. Wprawdzie w  kuchni dokładny ze-
gar pomaga w mierzeniu czasu gotowania albo pieczenia, ale nowe 
piekarniki często mają wbudowany elektroniczny czasomierz, więc 
tradycyjny zegar coraz częściej odgrywa rolę dekoracji. Dlatego tu-
taj liczą się przede wszystkim względy estetyczne. Zegar powinien 
być dopasowany do stylu, w jakim pomieszczenie zostało urządzo-
ne. Przykładowo prosty model bez cyfr, utrzymany w stonowanej 
kolorystyce dobrze wygląda we wnętrzach urządzonych w  stylu 
skandynawskim. Nietypowe kształty i kolory komponują się z cha-
rakterem aranżacji nowoczesnych i  vintage. Modele wyglądające 
jak z  poprzedniej epoki sprawdzą się za to w  mieszkaniach nale-
żących do miłośników rustykalnego lub industrialnego stylu. Cie-
kawą i ostatnio dosyć popularną opcję stanowi wybór zegara bez 
tarczy, którego elementy nakleja się bezpośrednio na ścianę. Du-
żym plusem okaże się tu praktycznie nieograniczona powierzchnia 
(zegar może zająć nawet całą ścianę) i stosunkowo niska cena. Nie 
jest to jednak dobre rozwiązanie dla osób, które planują częste ma-
lowanie ścian lub co jakiś czas zmieniają ustawienie mebli. 

Spersonalizowany prezent
Zegar może służyć też jako podarunek. Dobrze dobrany powi-
nien pasować do pozostałych elementów wyposażenia, ale to 
nie wszystko — może też odzwierciedlać charakter albo zainte-
resowania właściciela. Przykład stanowi zegar, w  którym cyfry 
są zastąpione działaniami matematycznymi. Taki model będzie 
dobrym prezentem dla miłośnika nauk ścisłych. Zegar nawią-
zujący do klimatu westernów zaś może spodobać się osobie 

aranżacje Wnętrz

problemy z  zaśnięciem — dźwięk powtarzający się co sekundę 
może powodować dyskomfort. Dlatego w  tym pomieszczeniu 
często lepiej od tradycyjnych wskazówek sprawdza się elektro-
niczny wyświetlacz. Poza tym, że działanie takich zegarów nie 
wiąże się z  hałasem, często umożliwiają one dokładniejsze od-
czytanie godziny, a rano, kiedy zbieramy się do szkoły czy pracy, 
każda minuta jest cenna. Dobrym pomysłem jest również wy-
bór takiego zegara, jaki możemy postawić przy łóżku i zwrócenie 
uwagi na to, by był on połączony z budzikiem. Wprawdzie tele-
fony komórkowe również posiadają taką funkcję, ale korzystanie 
z samodzielnego zegara to bezpieczniejsze rozwiązanie, choćby 
dlatego, że urządzenie rzadziej się rozładowuje.
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Czas na wybór zegara zafascynowanej Dzikim Zachodem, a  tarcza ozdobiona kwiata-
mi będzie pasować do kogoś, kto lubi spędzać wolne popołudnia 
w ogrodzie. Ważne jednak, by wcześniej dyskretnie zorientować 
się, czy osoba, którą chcemy obdarować, będzie zadowolona 
z takiego prezentu i czy jej zmysł estetyczny nie różni się od na-
szego — w końcu dekoracja mieszkania musi podobać się przede 
wszystkim jego mieszkańcom.

Coś dla dzieci i młodzieży
W pokojach dziecięcych zazwyczaj można pozwolić sobie na wię-
cej szaleństwa niż w ogólnodostępnych pomieszczeniach. Ponie-
waż zegar jest dosyć tani w stosunku do pozostałych elementów 
aranżacji, raz na jakiś czas można go wymienić, nie narażając się 
na zbyt duże koszty. To pozwala dopasować zegar do aktualnych 
zainteresowań dziecka czy nastolatka — plansza z ulubioną posta-
cią z bajki albo podziwianym aktorem czy sportowcem to nie pro-
blem. Na rynku można znaleźć mnóstwo interesujących wzorów.

Zrób to sam
W czasach, gdy rękodzieło zyskuje na popularności, nic nie stoi na 
przeszkodzie, by samodzielnie wykonać taki zegar, jaki najbardziej 
będzie nam odpowiadał. Wartość dodana to satysfakcja z własnej 
pracy i świadomość, że nasz model jest jedyny i niepowtarzalny. 
Wystarczy kupić gotowy mechanizm zegarowy ze wskazówkami 
i zamontować go na dowolnej powierzchni. Można wybrać trady-
cyjną planszę, ale warto też puścić wodze fantazji. Zegar wykona-
ny z filcu, talerza, kawałka drewna albo sklejki, ozdobiony haftem, 

rysunkiem, wycinanką lub wykonany metodą decoupage to tylko 
niektóre przykłady niezwykłych aranżacji, które mogą udekoro-
wać nasze mieszkanie. Aby łatwiej było odczytywać godzinę, mo-
żemy kupić i nakleić gotowe cyfry albo wykonać je samodzielnie. 
Własnoręczne wykonanie zegara to wyzwanie, któremu mogą 
sprostać nie tylko dorośli. Z pomocą rodziców, podołają mu także 
dzieci, dla których może to być okazja do dobrej zabawy, a jedno-
cześnie nauki prawidłowego odczytywania godzin.

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

1 Dąbska Street III etap (ul . Dąbska/ Lema) II kw . 2021 34–98 8800–10 000 Dasta Invest 51

2 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

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

4 Wiślane Tarasy 2 .0 (ul . Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw . 2019, bud . D – IV kw . 2020 30–230 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 59

8 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 58

9 Osiedle Pasteura (ul . Pasteura 1) luty 2020 32–78 7000–8000 Tętnowski Development 61

10 Panorama Prądnik (ul . Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw . 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 52

11 Willa Słowicza (ul . Radzikowskiego 108) zrealizowana 37–71 6668–7508 WAKO 64

12 Wzgórza Witkowickie (ul . Witkowicka) I etap – II kw . 2019,  
II etap – I kw . 2020

53–93 od 6800 AWIM 48

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 .

5 Apartamenty Przybyszewskiego 64  
(ul . Przybyszewskiego) IV kw . 2021 27–86 8200–9800 ATAL 62

6 Chopina 9 (ul . Chopina) zrealizowana 52–94 b .d . Tętnowski Development 61

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
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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 .

19 Głowackiego (ul . Głowackiego) bud . 1 – zrealizowany,  
bud . 2 – październik 2019 40–105 7900–9950 Dom-Bud M . Szaflarski 53,59

20 Mieszkaj w Mieście (ul . Katowicka)
Etap 1, 2 .1 – zrealizowany, 
etap 2 .2 – II kw . 2018,  
etap 3 .3 – I kw . 2021

27–111 6537–9256 Henniger Investment 3

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 .

13 Cieślewskiego 7A (ul . Cieślewskiego) III kw . 2019 38–67 6400–7700 Firma JANEX 47

14 ul . Dominikanów IV kw . 2021 30–103 7900–8900 HSD Inwestycje

15 Reduta (ul . Reduta)
bud . D – luty 2019;  
bud . E – kwiecień 2019,  
bud . L – październik 2019

39–72 6400–7400 Dom-Bud M . Szaflarski 59

16 ul . Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 42–50 od 6300 Krakoin 65

17 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul . Marchołta 3) zrealizowana 33–97 6900–7800 WAKO 64

18 Zaczarowany Młyn (ul . Kaczary/Lublańska)
bud . 2 a, 2 b – zrealizowany, 
bud . 6 – zrealizowany,  
bud . 7 – wrzesień 2019

49–79 6669–8400 Dom-Bud M . Szaflarski 59

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 .

23 Apartamenty Snycerska (ul . Snycerska) II kw . 2020 41–70 od 8100 WAN 45

24 Apartamenty Wielicka (ul . Górników 50–66) zrealizowana 42–130 od 4839 WAN 44

25 Mała Góra (ul . Mała Góra) zrealizowana 64–70 5500–6100 Proins 60

26 Mała Góra bud . C (ul . Mała Góra) IV kw . 2019 45–69 5800–6500 Proins 60

27 ul . Wielicka/Rydygiera etap I – zrealizowany,  
etap II – IV kw . 2019 28–74 5800–6500 HSD Arrow 50

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 .

21 River Lane (ul . Borowego) I kw . 2020 27–180 od 9396 Core Development 57

22 Starowolska Residence (ul . Starowolska) zrealizowana 178 8427 JARMEX 65
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw .] Cena br . [zł/mkw .] Firma Patrz str .

39 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 .

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

37 Enklawa Rodzinna (ul . Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 63

38 ul . Turniejowa „B3” grudzień 2019 41–71 od 6300 Krakoin 65

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

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

166 od 4848 Paweł Mleko PM-DEVELOPMENT 54

29 Kobierzyńska 59 IV kw . 2019 34–76 8450–8700 MWM Development 55

30 Lubostroń Park (ul . Lubostroń 15) grudzień 2019 34–66 od 7190 EXCON 56

31 ul . Małysiaka/ul . Komuny Paryskiej I kw . 2019 41–90 5700–6000 Proins 60

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

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

34 Pszczelna (ul . Pszczelna) III kw . 2019 39–56 7200–8200 Grupa Deweloperska Start 63

35 Riva Verona (ul . Madalińskiego 11a)  III kw . 2019   46–93 9 000–14 500 Riva Verona I okładka
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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

Łagiewniki – borek Fałęcki   Średnia cena: 7286 zł/mkw . 

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

40 Hoffmanowej III kw . 2019 21–78 od 7500 Budopol 46

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

bieńczyce   Średnia cena: 6275 zł/mkw . 

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

43 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 .

41 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

42 Osiedle Kameralne (ul . Jancarza / Kurzei) I kw . 2019 52–59 6900–7250 Grupa Deweloperska Start 63

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 .

44 Osiedle Klonowe 14  
(Wieliczka, ul . Topolowa/ Kraków, ul . Bogucicka) II kw . 2019 55 4173–4885 Savan Investments 43

45 Słoneczna Rezydencja (Zakopane, ul . Bogdańskiego) III kw . 2019 45 od 10 900 Confisio 49
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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
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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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https://www.krn.pl/inwestycja/nove-skotniki,2678
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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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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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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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„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”.
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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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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
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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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Osiedle Wielicka–Rydygiera II etap

HSD Arrow
Dział sprzedaży Kraków: ul. Limanowskiego 3 | krakow@hsd-arrow.pl 
tel. kom. 791 426 000 | 795 785 000 | 796 526 000 | tel. 12 626 68 85

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 III	 	 27,85	 178	240	zł

	 2	 	 III	 	 38,23	 231	291	zł

	 3	 	parter	 	 47,66	 293	109	zł

	 3	 	 I	 	 59,91	 317	523	zł

 4  II  74,18 415 408	zł

nazwa inwestycji Wielicka–Rydygiera II etap

adres ul. Rydygiera

miasto Kraków

cena za mkw. 5800–6500	zł

termin oddania	 III	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 6

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25	000	zł

komórka lokatorska 2160	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji Osiedle Wielicka–Rydygiera	umożliwia	ła-
twą	 komunikację	 z  innymi	dzielnicami	 oraz	 ścisłym	 centrum	Kra-
kowa.	W bezpośrednim	sąsiedztwie	znajdują	się	linie	autobusowe,	
tramwajowe	oraz	węzeł	Wielicki	obwodnicy	Krakowa.	 Inwestycja	
sąsiaduje	bezpośrednio	z miejskim	parkiem,	którego	centralną	czę-
ścią	 jest	oczko	wodne,	a na	 jego	 terenie	znajdują	 się	alejki	 space-
rowe	oraz	plac	zabaw,	boiska	asfaltowe	do	siatkówki	i koszykówki.	
W bliskiej	odległości	budowany	jest	Szpital	Uniwersytecki	UJ,	któ-
ry	ma	być	dopełnieniem	kampusu	medycznego	w Prokocimiu,	gdzie	
znajdują	się	akademiki,	biblioteka,	wydział	farmaceutyczny	i Szpital	
Dziecięcy.	W 5-piętrowym	budynku	o nowoczesnej	architekturze	
dostępne	będzie	69	mieszkań	1-,2-,3-	i 4-pokojowych	o metrażach	
od	 20,57  m2	 do	 74,18	 m2.	 Dla	 komfortu	 mieszkańców	 na	 klatce	
schodowej	zaprojektowano	dwie	nowoczesne	windy,	które	zapew-
niają	komunikację	pomiędzy	poszczególnymi	kondygnacjami.
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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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Panorama Prądnik

NOKtUrN DeweLOPer
Biuro sprzedaży mieszkań: Plac Na Groblach 21 (parter), 31-101 Kraków 
tel: 12 427 58 27, 605 520 520 | e-mail: sprzedaz@nokturn.com.pl

nazwa inwestycji Panorama Prądnik

adres ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej

miasto kraków

cena za mkw. 4949–7100 zł

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 6

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000–30 000 zł

komórka lokatorska 5000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Panorama Prądnik to inwestycja zlokalizowana w  jednej z  naj-
prężniej rozwijających się dzielnic Krakowa — Prądniku Białym. 
W  ramach osiedla powstaną 3 budynki, w  których zaprojekto-
wano łącznie 127 mieszkań o  powierzchniach od 34 do 70 m2. 
Inwestycja jest usytuowana w  pobliżu planowanego na 2020 r. 
przystanku Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Komunikację 
ułatwi ponadto przebudowa Al. 29 listopada i rozbudowa układu 
drogowego w rejonie osiedla.

Oferta obejmuje funkcjonalne mieszkania z balkonami lub tarasami 
na wyższych kondygnacjach. Do części lokali na parterze przynależą 
prywatne ogródki. Podziemna kondygnacja zostanie przeznaczona 
na parking oraz komórki lokatorskie. Na terenie osiedla przewidzia-
no również miejsce na stanowiska dla rowerów oraz plac zabaw po-
dzielony na dwie strefy (zróżnicowane ze względu na wiek dzieci). 
W pobliżu inwestycji znajdują się m.in. dwa parki, infrastruktura han-
dlowo-usługowa, szkoły i przedszkola.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 wysoki parter  48,10 283 790 zł

 2 I  48,80 302 560 zł

 3 wysoki parter  56,30 337 800 zł

 4 parter  70,10 349 925 zł
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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.

53Krakowski Rynek NieruchomościnNr 01/2019



 n54

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

24

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

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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Kobierzyńska 59

MWM DEVELOPMENT
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Opatkowicka 1, 30-499 Kraków
tel. 516 531 718 | e-mail: biuro@kobierzynska59.pl | www.kobierzynska59.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 	 I	 	 57,02	 481	819	zł

	 3	 	 I	 	 76,91	 649	889	zł

	 3	 	 III	 	 57,02	 484	670	zł

 3	 	 IV	 	 57,02	 490	372	zł

	 1	lub	2	 	 IV	 	 34,88	 303	456	zł

nazwa inwestycji	 Kobierzyńska	59

adres ul.	Kobierzyńska	59

miasto	 Kraków

cena za mkw. od	8450	do	8700	zł

termin oddania	 koniec	2019	r.

liczba kondygnacji 5

balkon	 tak

taras dla	wszystkich	mieszkańców	ok.	100	m2

ogródek	 nie

miejsce parkingowe 32	000	zł

komórka lokatorska 12	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Kobierzyńska 59	 to	 nowa	 kameralna	 inwestycja	 w  dzielnicy	
Dębniki	w Krakowie,	położona	zaledwie	170	m	od	zbiegu	ulic	Ko-
bierzyńskiej	 i Grota	Roweckiego.	Budynek	wybudowany	 zosta-
nie	z wysokiej	klasy	materiałów	z dbałością	o najmniejsze	detale.	
Proponujemy	Państwu	łącznie	34	lokale	1,	2,	3	oraz	4-pokojowe	
o metrażach	od	26	do	76	m2.	Każde	mieszkanie	posiadało	będzie	
balkon,	loggię	lub	taras.

Funkcjonalne	i przemyślane	układy	mieszkań	z doskonałym	roz-
planowaniem	przestrzeni	dają	możliwość	komfortowego	 i prak-
tycznego	urządzenia	wnętrz.	Dbając	o Państwa	wygodę	budynek	
wyposażony	zostanie	w nowoczesną	cichobieżną	windę,	dodat-
kowo	zaprojektowaliśmy	komórki	 lokatorskie,	wózkownię,	miej-
sca	postojowe	dla	rowerów	oraz	50	miejsc	postojowych	w garażu	
podziemnym.
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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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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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Imperial Stawowa Residence

IMPERIAL STAWOWA RESIDENCE
Biuro Sprzedaży Mieszkań: ul. Stawowa 152, 31-346 Kraków  
tel 123 073 073 | biuro@imperialstawowa.pl | www.imperialstawowa.pl

nazwa inwestycji Imperial Stawowa Residence

adres ul. Stawowa 152

miasto Kraków

cena za mkw. 6899-7599 zł

termin oddania I /II etap - zrealizowany                                                                                                                                     
                                                                                           III etap -  I kw. 2019              

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce postojowe  (cena)	 29	900	zł	w	garażu	podziemnym 
	 18	000	zł	na	zewnątrz

komórka lokatorska (cena) 3000	zł/	m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Stawowa Residence	 to	 kameralny	 kompleks	 składający	 
się	z	7	budynków	mieszkalnych,	ulokowany	w	Bronowicach	Wiel-
kich,	na	północnym-zachodzie	Krakowa.	Osiedle	zaprojektowa-
ne	zostało	z	myślą	o	tych,	którzy	doceniają	nie	tylko	przystępną	
cenę	i	wysoki	standard	wykończenia	wnętrz,	ale	także	przestrzeń	
otaczającą	lokum.	Przemyślana	aranżacja	zapewnia	rozległe,	es-
tetycznie	 zagospodarowane	 tereny	 zielone,	 z	 harmonijnym	
oświetleniem	oraz	placem	zabaw.	Nowoczesny,	ale	jednocześnie	
stonowany	 charakter	 elewacji	 współgra	 z	 najbliższym	 otocze-
niem	jednorodzinnej	zabudowy,	a	prosta	bryła	budynków	dodaje	
inwestycji	klasycznej	elegancji.

Położenie	w	jednej	z	głównych	stref	usług	komercyjnych	miasta.	
W	 promieniu	 kilometra	 znajduje	 się	m.in.	 Galeria	 Bronowicka,	
IKEA,		centra	medyczne,	Urząd	Pocztowy,	Punkt	Obsługi	Miesz-
kańców	Urzędu	Miejskiego	czy	punkty	gastronomiczne	 i	stacje	
paliw.	 W	 bliskiej	 odległości	 kompleksu	 funkcjonują	 także	 dwa	
przedszkola,	szkoła	podstawowa	oraz	gimnazjum. liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 III	 49,67	 377	442	zł

										2/3	 parter	 54,16	 406	146	zł

	 3	 II	 59,97	 446	717	zł

	 3	 I	 63,54	 463	778	zł

	 4	 parter	 77,23	 532	810	zł
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®

30 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 64 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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oraz Katowicach wynosi mniej niż średnia dla całej Polski, a zatrud-
nienie w ostatnich 5 latach w tych miastach było o 60 proc. wyższe 
niż średnia wartość w pozostałej części kraju. Ważną aktywną za-
wodową grupą są pracownicy spoza kraju, którzy coraz liczniej za-
silają polski rynek pracy.

Czynnikiem wyróżniającym południową Polskę jest wysoki od-
setek osób studiujących w  tym regionie. Właśnie w  Krakowie, 
Wrocławiu lub Katowicach studiuje jedna czwarta wszystkich pol-
skich studentów, co stanowi ok. 320 tys. osób. Taka liczba młodych 
ludzi, dopiero wkraczających na rynek pracy, z pewnością zachęca 
inwestorów do wybrania tego obszaru na swoje siedziby. Według 
danych ABSL niemal połowa osób zatrudnionych w Polsce w sek-
torze nowoczesnych usług biznesowych pracuje w jednym z tych 
trzech miast w południowym regionie kraju.

Aktywność deweloperów i najemców pokazuje, że Kraków i Wrocław 
to bardzo dojrzałe biznesowo rynki, które zapewniają firmom znakomi-
te warunki do rozwoju. Efektem dużej popularności tych miast wśród 
przedsiębiorców jest jednak rosnąca konkurencja w walce o pracowni-
ka. Potencjalnie zyskać na tym mogą Katowice. Będąc głównym mia-
stem ponad dwumilionowej aglomeracji, w której stopa bezrobocia jest 
wyższa niż we Wrocławiu czy Krakowie, z  rosnącą podażą nowocze-
snej powierzchni biurowej, stają się one coraz atrakcyjniejszą lokaliza-
cją — podsumował Rafał Oprocha.

Daria Wyka

Pierwsze dziewięć miesięcy 2018 r. wzbogaciło rynek nieruchomości w południowej 
Polsce o nowe powierzchnie. Na rynku przybyło 285 000 mkw., a na koniec września 
w budowie pozostawało prawie 550 000 mkw. w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.

Rośnie siła rynku biurowego 
w południowej Polsce

biurowce

J
ak wynika z raportu Savills, globalnej firmy świadczącej usłu-
gi w  branży obrotu nieruchomościami, południowa Polska 
rozwija się niezwykle dynamicznie. Największe rynki regional-

ne odnotowały wzrost PKB szybszy średniorocznie o 0,5 punktu 
proc. niż w całej Polsce, który wynosił 3,7 proc.

Ogółem  w  analizowanym okresie, w  południowej  części kra-
ju znajdowało się 2  750  000  mkw. powierzchni, z  czego najwię-
cej w  Krakowie — ponad 1 220 000 mkw., we Wrocławiu niemal 
1 040 000 mkw, a w Katowicach 491 000 mkw.

W III kw. 2017 r. Kraków, jako pierwszy z regionalnych rynków 
biurowych w  Polsce, przekroczył próg miliona metrów kwadra-
towych. W połowie 2018 r. tego samego wyczynu dokonał Wro-
cław. Dla porównania Trójmiasto ma szansę osiągnąć ten wynik 
najwcześniej w  2021 r. To pokazuje siłę rynku biurowego w  po-
łudniowej Polsce. Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju pozostałych 
dużych ośrodków miejskich w kraju, Kraków w najbliższym czasie po-
winien zachować status nie tylko największego rynku biurowego tego 
regionu, ale i głównej po Warszawie lokalizacji biznesowej w Polsce — 
mówi Rafał Oprocha, dyrektor regionu Polski południowej w dziale 
powierzchni biurowych Savills.

Rynek najmu 
Równie pozytywnie jest obecnie na rynku najmu, ponieważ w pierw-
szych trzech kwartałach 2018 r. w trzech wspominanych miastach 
wynajęto łącznie ponad 250 000 mkw. Ponownie najlepiej prezen-
tuje się stolica Małopolski, gdzie wynajęto aż 120 000 mkw. Pomi-
mo wcześniejszego spadku aktywności najemców w  porównaniu 
z tym samym okresem w roku poprzednim, Kraków i Wrocław na-
dal charakteryzują się popytem na wysokim poziomie, niemal po-
równywalnym z Warszawą.

Kraków w ostatnim czasie przyciąga firmy z sektora finansowo-tech-
nologicznego oraz te, które chcą w nim ulokować swoje centra badań 
i rozwoju (R&D). We Wrocławiu z kolei chętnie działają firmy produk-
cyjne oraz przedstawiciele sektora bankowego. Katowice cechują się 
dużym potencjałem wynikającym z liczby lokalnych firm, które nie ko-
rzystają jeszcze z  nowoczesnych powierzchni biurowych, ale, wraz ze 
swoim rozwojem i chęcią podniesienia standardu miejsca pracy, mogą 
niedługo stać się najemcami takich nieruchomości  —  dodaje Rafał 
Oprocha.

Stabilizację odnotowano w stopie pustostanów, która w anali-
zowanym okresie wynosiła ok. 10,4  proc. Najwyższe ceny najmu 
występują w Krakowie i Wrocławiu. Tam czynsze kształtują się na 
poziomie od 13,5 do nawet 14,7 euro/mkw. miesięcznie.

Walka o pracownika
Największym wyzwaniem, z jakim zmaga się obecnie rynek, jest do-
stęp do pracowników. Stopa bezrobocia w  Krakowie, Wrocławiu 

Biurowce w Katowicach
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Business Link w rękach Skanska. Spółka będzie zarządzać powierzchniami 
coworkingowymi w High5ive. W pierwszych dniach stycznia poinformowano również 
o podpisaniu nowej umowy najmu z jednym z dotychczasowych najemców biurowca 
Kapelanka 42B — tak zaczął się 2019 r. na krakowskim rynku biurowym.

Pierwsze transakcje w nowym roku 
w Krakowie

biurowce

Skanska wykorzysta potencjał biur 
coworkingowych
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości nie są już właścicie-
lami udziałów w Business Link — sieci biur coworkingowych i pry-
watnych, do której należy budynek High5ive w Krakowie. Do tej 
pory Skanska miała do dyspozycji 40 proc. udziałów w spółce za-
rządzającej przestrzenią biurową. W  wyniku przeprowadzonej 
transakcji, o której poinformowano na początku 2019 r., przejęła 
pozostałe 60 proc. Oprócz biur w krakowskim obiekcie, do spółki 
będą należały także przestrzenie coworkingowe w 4 inwestycjach: 
Maraton w Poznaniu, Green2Day we Wrocławiu, biurowcu Asto-
ria w  Warszawie oraz Visionary w  Pradze. Zarządzeniem pozo-
stałymi biurami Business Link zajmą się Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości. 

Jesteśmy przekonani, że przestrzenie coworkingowe będą od-
grywać coraz istotniejszą rolę na rynku nieruchomości. Przeję-
cie pozostałych udziałów w Business Link to dla nas kolejny krok 
w  kierunku rozszerzenia i  jeszcze większego dopasowania oferty 
do potrzeb naszych klientów korporacyjnych, a także początkują-
cych przedsiębiorców, którzy tworzą innowacje w startupach. Od 
początku naszej współpracy był to jeden ze scenariuszy na rozwój 
tego biznesu przez Skanska —  komentuje Arkadiusz Rudzki, dy-
rektor zarządzający w spółce biurowej Skanska w Polsce.

W  ocenie analityków segment elastycznych powierzch-
ni biurowych dynamicznie 
się rozwija. Na przestrzeni 
ostatnich lat odnotowywa-
no jego wzrost na poziomie 
ok. 30–40 proc. rocznie.

Przedłużona umowa 
najmu w biurowcu 
Kapelanka 42B
Spółka Dassault Systèmes 
pozostanie najemcą prze-
strzeni biurowej w obiekcie 
kapelanka 42b, zlokalizo-
wanym w  Krakowie. Prze-
dłużona umowa najmu 
dotyczy 2500 mkw. po-
wierzchni.  Najemca, po-
wszechnie znany również 
jako 3DS, to spółka na-
leżąca do francuskiego 
koncernu Dassault. Przed-
siębiorstwo prowadzi dzia-
łalność w  krakowskiej 

siedzibie od 2014 r. Zajmuje się przede wszystkim tworze-
niem oprogramowania do projektowania i wizualizacji 3D.

Budynek, w  którym znajduje się biuro najemcy, należy do 
funduszu zarządzanego przez REINO. W  procesie renego-
cjowania warunków najmu Dassault Systèmes skorzystała ze 
wsparcia firmy doradczej JLL. Umowa została przedłużona na 
5 lat.

Kraków jest dla nas kluczową lokalizacją biznesową w Polsce. 
Szeroki dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry IT w  drugim 
największym hubie biurowym w kraju sprawia, że myślimy o dal-
szym, długoterminowym rozwoju naszej działalności w tym mie-
ście —  uzasadnia swoją decyzję Steffen Briese, Dyrektor ds. 
Nieruchomości, Dassault Systèmes S.A.

Warto przypomnieć, że biurowiec Kapelanka 42B jest po-
łożony w południowo-wschodnim rejonie Krakowa, w pobliżu 
takich terenów rekreacyjnych jak Park Skały Twardowskiego 
oraz  popularny wśród turystów i  mieszkańców Zakrzówek. 
Pod względem komunikacji biurowiec wyróżnia m.in. dostęp 
do autostrady A4 (w  odległości ok. 6 km) i  tras wylotowych 
z  miasta. Łącznie w  różnych częściach budynku zrealizowa-
no 12 000 mkw. powierzchni najmu. Biurowiec otrzymał cer-
tyfikat LEED EBOM z  najwyższą jak dotąd liczbą punktów 
w kraju.

Joanna Kus

Kapelanka 42B,  fot. materialy prasowe
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Trendy, które będą kształtować rynek

biurowce

Wzrost znaczenia przestrzeni coworkingowych i ich udziału w rynku najmu, kreatywne podejście 
do projektowania powierzchni biurowych, strategie walki o pracownika i zatrzymania go 
w firmie, zmiany w procesie budowlanym, wreszcie nowy system uzupełniający dotychczasowe 
kryteria oceny biurowców — tak rozwija się rynek biur w Polsce.

r
ok 2018 w branży biurowej upłynął pod znakiem szeroko 
rozumianej troski o człowieka — jako pracownika, użytkow-
nika przestrzeni biurowej czy przedsiębiorcy poszukują-

cego nowoczesnej powierzchni na swoją siedzibę. Ponadto po 
wielu latach oczekiwania inwestorzy otrzymali nowe wytyczne 
dotyczące procesu budowlanego. Zmiany prawne były jednym 
z  czynników wpływających na trendy, które charakteryzowały 
rynek w  ubiegłym roku i  prawdopodobnie będą charakteryzo-
wać w ciągu najbliższych miesięcy. 

Nowe wymagania dla inwestorów
Wraz z  początkiem 2018 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i  ich usytuowanie. Z perspektywy rynku biurowe-
go znaczenie ma m.in. znowelizowanie przepisów regulujących 
realizacje parkingów na terenie inwestycji. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem, zewnętrzne miejsca parkingowe mogą być planowane 
bliżej budynków, co zmniejsza ograniczenia w zakresie zagospo-
darowania działki inwestycyjnej. W  przypadku podziemnych 
parkingów wprowadzono przepis, który nakłada na budujących 
obowiązek zwiększenia szerokości miejsca postojowego dla sa-
mochodów osobowych — z 2,3 do 2,5 m. W związku z tym de-
weloperzy, przy projektowaniu podziemnych parkingów, muszą 
wziąć pod uwagę dodatkową powierzchnię. Zmieniły się także 
wytyczne dotyczące szerokości dojazdów do miejsc parkingo-
wych (zmiana z 5,7 na 5 m). 

Oprócz doprecyzowania przepisów dotyczących realizacji par-
kingów, prawodawca zajął się m.in. kwestią akustyki budynków. 
Do tej pory architekci nie znali od strony prawnej, konkretnych 

parametrów w  zakresie warunków pogłosowych i  zrozumia-
łości mowy w  pomieszczeniach. W  rozporządzeniu wyraź-
nie określono, że zarówno przy projektowaniu, budowie, jak 
i przebudowie obiektów projektanci muszą odwoływać się do 
wymagań normy PN-B-02151-4:2015-06. Dzięki doprecyzo-
waniu przepisów warunki akustyczne w budynkach mogą być 
kontrolowane już na etapie realizacji inwestycji. 

Certyfikaty WELL
Deweloperzy dostrzegają korzyści certyfikacji ekologicznej 
budynków. Jest to kierunek, w  którym w  latach ubiegłych 
konsekwentnie podążali inwestorzy. Nie ma wątpliwości, że 
będzie kontynuowany w  2019 r. Według danych Polskie-
go Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, w  2017  r. 
w  Polsce znajdowało się już 436 certyfikowanych obiek-
tów. Do najpopularniejszych w  naszym kraju systemów 
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Oceniane mogą być zarówno budynki, biurowce z powierzch-
nią na wynajem, jak i  wnętrza obiektów. Analiza jest prze-
prowadzana według 7 kategorii badania jakości użytkowania 
i zarządzania przestrzenią: 
• powietrze;
• woda;
• odżywianie;
• światło;
• kondycja fizyczna;
• komfort, umysł.

Na razie w Polsce dopiero 1 wnętrze biurowe spełniło warun-
ki systemu. Przyznano zatem 1 certyfikat, a także 4 precertyfika-
ty dla biurowców w Warszawie.

Biophilic design
W  dziedzinie aranżacji wnętrz umocnił się trend projektowania 
w zgodzie z naturą. Na popularności zyskała koncepcja biophilic 
design, polegająca na tworzeniu miejsc pracy, w których człowiek 
zachowuje kontakt z naturą. W praktyce oznacza to projektowa-
nie wnętrz biurowych z wykorzystaniem naturalnych elementów, 
takich jak rośliny doniczkowe, ogrody wertykalne, przenikające 
do pomieszczeń światło słoneczne, wzory i tekstury nawiązujące 
do świata przyrody. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom 
również atrakcyjny widok z okna, najlepiej na teren zielony. Ce-
lem projektów przygotowywanych w  duchu biophilic design jest 
tworzenie powierzchni łączących człowieka z otoczeniem. Kon-
takt z naturą stanowi jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, 
której realizacja podnosi nie tylko codzienny komfort jego pra-
cy, ale także jakość życia. Wyniki raportu Human Spaces Report 

opracowanego przez psychologa Sir Cary Coopera potwierdziły, 
że przebywanie we wnętrzach nawiązujących do natury bądź ją 
naśladujących korzystnie oddziałuje na człowieka, przyczyniając 
się do poprawy jego samopoczucia. 

Biuro jako usługa
Kolejnym trendem, który będzie zyskiwał na znaczeniu, jest ofe-
rowanie najemcom elastycznych i  współdzielonych powierzch-
ni biurowych. Mimo wyższych kosztów od tradycyjnego najmu 
przestrzenie coworkingowe są coraz popularniejszym i dochodo-

wym rozwiązaniem. Elastyczny najem to konsekwen-
cja postrzegania powierzchni biurowej jako usługi, stąd 
potrzeba dostosowania jej do różnych grup klientów. 
Obecnie oprócz najmu długoterminowego, oferowane 
są krótkie umowy najmu, z  których chętnie korzystają 
np. firmy czekające na przeprowadzkę do nowej siedziby 
czy zakończenie remontu dotychczasowej. System pra-
cy w coworkingach okazuje się dobrym rozwiązaniem dla 
startupów, które bez długiego czasu oczekiwania chcą 
mieć dostęp do przestrzeni pobudzającej kreatywność 
pracowników. 

IoW — Internet of Workplace
Struktury przedsiębiorstw muszą nadążać za rozwo-
jem technologicznym i  nową kulturą pracy, dlatego co-
raz więcej firm decyduje się na zmiany według koncepcji 
Internet of Workplace. Terminem tym określa się sze-
reg działań umożliwiających pracownikom dostęp do 
potrzebnych danych i  współpracę niezależnie od loka-
lizacji. Zmiana systemu funkcjonowania firmy na bar-
dziej elastyczny stanowi odpowiedź na oczekiwania 

osób, które wybierając ofertę pracy, kierują się swoją wygodą 
i  poczuciem niezależności. Wyzwaniem dla firm w  tym kontek-
ście pozostaje tworzenie więzi między współpracownikami. Aby 
zatrzymać talenty, pracodawcy przyjmują strategię identyfikacji 
z marką. 

Rok 2018 można określić jako rynek pracowników, gdyż 
w branży usług dla biznesu to właśnie oni częściej dyktują warun-
ki. Nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić w ciągu 
najbliższego roku. Co więcej, gdy tradycyjne benefity pracow-
nicze już nie wystarczą, na szeroką skalę niezbędnym elemen-
tem strategii zarządzania firmą staje się tzw. projektowanie 
doświadczeń.

Joanna Kus

certyfikacji: angielskiego BREEAM i amerykańskiego LEED (cer-
tyfikaty wielokryterialne), ma szansę dołączyć kolejny — WELL. 
Zainteresowanie tymi systemami było jednym z czynników wpły-
wających na działania branży biurowej w 2018 r. — gdyż WELL 
Building Standard koncentruje się wyłącznie na komforcie użyt-
kowników obiektów biurowych. Opracowany w  2014 r. przez 
International WELL Building Institute system skupia się na para-
metrach warunkujących zdrowie, dobre samopoczucie oraz efek-
tywność pracowników biur. Pomijane są w nim aspekty dotyczące 
m.in. energooszczędności budynków czy ochrony środowiska. 
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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 33 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 119 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 50 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 70 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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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 549,68 m2  (open space)

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 III p., 583,39 m2, układ gabinetowy
                                                                          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 225,00 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 – open space

inne dostępne lokale 500 m2 (całe piętro) 

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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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 157,73 m2

cena 6838 zł/m2 / 1 078 490 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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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

 BIUROWIEC ul. Christo Botewa 14

Iwona Jamróz 
ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków
tel. 665 160 136
administracja@chb14.com 

WYNAJEM

metraż IV piętro  do 556 m2

cena od 11 Euro za 1 m2

koszty eksploatacyjne 12 zł za 1 m2

min. okres najmu 5 lat

miejsca park. (cena) 80 - 250 zł

największy atut Duża ilość miejsc parkingowych,    
 bliskość do obwodnicy Krakowa

inne dostępne lokale od 110 m2 (moduł) do 851 m2 (piętro) 

 parter  110 m2 
 piętro I do 813 m2 
 piętro II do 851 m2  
                                                       piętro III  do 851 m2 

                  www.chb14.com 
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ATRAKCYJNA I NIEPOWTARZALNA
ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W TRZEBINI

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OFERUJE DO SPRZEDAŻY 
POWYŻSZĄ NIERUCHOMOŚĆ UPADŁEGO

Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD Andrzej Sitek sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Biuro Syndyka: 30-126 Kraków, ul. G. Zapolskiej 38 p. 214, 
czynne pn.-pt. Godz. 9-16

tel/faks 12-379 37 13

Informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości: 
502 078 078

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: 
www.pbmaxbud.pl

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
(działka numer 795/137, obręb 0013 Trzebinia) o powierzchni 0,3842 ha 

wraz z nowym budynkiem handlowo- usługowo- biurowym
o powierzchni użytkowej 519,10 m2.
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PRAWO

wykonywanie w/w czynności nie podlega 
żadnym ograniczeniom. Zgodnie bowiem 
z art. 179a w/w ustawy, pośrednik w obro-
cie nieruchomościami to przedsiębiorca pro-
wadzący działalność gospodarczą z zakresu 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 
Z art. 198b ust. 1 pkt 2 w/w ustawy wyni-
ka zaś, że kto wykonuje czynności określo-
ne w umowie pośrednictwa, o której mowa 
w art. 180 ust. 3, bez spełnienia warunku, 
o którym mowa w art. 179a, podlega karze 
grzywny w wysokości do 50 tys. zł. Innymi 
słowy, bezwzględnym warunkiem pro-
wadzenia tego rodzaju działalności jest 
legitymowanie się statusem przedsię-
biorcy. Koniecznie należy zatem uzyskać 
wpis do stosownego rejestru przedsię-
biorców. W  przypadku zawarcia umowy 
na pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami przez „pośrednika” nieprowadzą-
cego działalności gospodarczej, kontrakt  
ten obarczony będzie istotną wadą, mo-

gącą prowadzić nie tylko do uznania umowy za nieważną, ale 
narażającą w/w  podmiot na odpowiedzialność z  tytułu popeł-
nienia wykroczenia.

Jaka powinna być treść umowy na pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami?
Żaden przepis nie określa w  sposób ścisły zalecanej treści 
umowy pośrednictwa. Zgodnie z  cytowanym wyżej art. 180 
ust. 3, w  kontrakcie tym winien zostać opisany jedynie za-
kres czynności pośrednictwa. W wyroku z 24 września 2009 r., 
sygn. IV CSK 138/09, Sąd Najwyższy słusznie zauważył, że 
ze względu na ogólnikowość regulacji w zakresie przedmiotowych 
cech umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zasadni-
cze znaczenie dla określenia zakresu obowiązków pośrednika ma 
konkretna umowa stron. W  wyroku z  13 marca 2013 r., sygn. 
I Aca 123/13, Sąd Apelacyjny w Krakowie wyjaśnił istotę po-
średnictwa, wskazując, że mogą to być różne czynności, zarów-
no takie jak oferowanie nieruchomości klienta do sprzedaży, jak 
i  wyszukiwanie nabywców nieruchomości, poszukiwanie nieru-
chomości dla konkretnych nabywców, negocjowanie warunków 
umów albo warunków zamiany nieruchomości, udostępnianie nie-
ruchomości do oględzin, doradztwo w  sprawie przyszłych umów, 
zawieranie w imieniu klienta umowy przedwstępnej lub składanie 
w  jego imieniu oferty potencjalnym kontrahentom. W zależności 
od uzgodnień stron, czynności te mogą mieć charakter jed-
norazowy lub powtarzalny. Umowa może nadto nakładać na 
pośrednika szereg dodatkowych obowiązków, zwanych czę-
sto w doktrynie i orzecznictwie czynnościami pomocniczymi. 

Umowa pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami

D
efinicja umowy pośrednictwa została (dość lakonicznie) 
wskazana w art. 180 ust. 3 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami, zgodnie z którym zakres czynności pośred-

nictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. 
Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem 
nieważności. Dopuszczalnym jest nadto zawarcie w/w kontrak-
tu w bardziej rygorystycznej formie (np. akt notarialny lub for-
ma pisemna z  podpisem notarialnie poświadczonym). Opisana 
wyżej forma elektroniczna polega na złożeniu oświadczenia woli 
w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym (vide art. 78 § 1 kodeksu cywilnego). Do zawarcia 
umowy w ten sposób, nie wystarczy zatem np. zgodna wymiana 
wiadomości e-mail.

Jak wynika z  art. 179b ustawy o  gospodarce nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami polega na od-
płatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez 
inne osoby umów: 1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; 
2) nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lo-
kalu; 3) najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części; 4) innych 
niż określone w pkt 1–w3, których przedmiotem są prawa do nieru-
chomości lub ich części. W kontekście powyższego można mieć 
wątpliwości, czy za pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 
można też uznać np. pośrednictwo w sprzedaży spółki będącej 
właścicielem nieruchomości. 

Począwszy od 1 stycznia 2014 r. działalność z  zakresu po-
średnictwa nieruchomościami przestała być działalnością 
regulowaną. Zniesiony został wymóg posiadania licencji zawo-
dowej pośrednika nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że 

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ma tzw. nazwany 
charakter. Ten rodzaj kontraktu został bowiem opisany przez ustawodawcę.
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Mowa tu w  szczególności o  doradztwie prawnym, geodezyj-
nym, dokonywaniu oględzin itd.

Z art. 181 ust. 3 i 3a ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi wynika, że pośrednik ma obowiązek zawarcia umowy ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
w  związku z  pośrednictwem w  obrocie nieruchomościami, zaś 
kopia dokumentu ubezpieczenia, (…) aktualnego na dzień zawar-
cia umowy o zarządzanie nieruchomością stanowi załącznik do tej 
umowy. Uchybienie powyższej formalności nie powoduje jednak 
jej nieważności. Jak stanowi art. 181 ust. 3b ustawy o  gospo-
darce nieruchomościami, jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomo-
ściami nie dopełnił obowiązków, o których mowa w ust. 3a, strona 
umowy pośrednictwa, po uprzednim wezwaniu w  formie pisemnej 
pośrednika w  obrocie nieruchomościami do przedłożenia kopii do-
kumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwa-
nia, ma prawo wypowiedzieć umowę pośrednictwa ze skutkiem 
natychmiastowym.

Z  uwagi na brak jednoznacznych wytycznych co do pozo-
stałej zawartości umowy pośrednictwa, w  powyższym zakre-
sie obowiązuje zasada swobody umów. Potwierdza to także 
Sąd Najwyższy w  wyroku z  29 kwietnia 2010 r., sygn. IV CSK 
464/09: strony umowy pośrednictwa w  obrocie nieruchomościa-
mi mogą swobodnie ułożyć swoje stosunki umowne, jedynie przy 
uwzględnieniu zasad wynikających z przepisów ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami, a  jeżeli przepisy te nie regulują określonych 
kwestii, to obowiązująca zasada swobody umów pozwala na dowol-
ne ich uregulowanie w umowie, w zgodzie jedynie z jej celem i wła-
ściwościami oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa 
i zasadami współżycia społecznego. 

Umowa pośrednictwa, jak każdy kontrakt, winna określać 
i  opisywać przynajmniej: strony umowy, przedmiot umowy, tj. 
prawa i obowiązki stron, okres obowiązywania umowy i zasady 
jej ewentualnego rozwiązywania, a także uregulowania dotyczą-
ce przetwarzania danych osobowych (obowiązki informacyj-
ne wymagane zgodnie z RODO). Typowymi klauzulami w tego 
rodzaju umowach są także zapisy o  wyłączności (lub jej bra-
ku) oraz wprowadzające sankcje odszkodowawcze na wypadek 
próby obejścia pośrednika, tj. zawarcia umowy sprzedaży np. 
z podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo. Co oczywi-
ste, w umowie winny także znaleźć się zapisy o wynagrodzeniu. 
Za zalecane uznać należy również klauzule przewidujące obo-
wiązek ewentualnego zwrotu kosztów pośrednika w przypadku 
zawarcia umowy z  jego pominięciem. W  zależności od ustaleń 
stron, obowiązek wypłaty wynagrodzenia może, lecz nie musi 
być uzależniony od uzyskania określonego rezultatu.

Jak sporządzić ważną i skuteczną klauzulę 
o wyłączności?
Do 1 stycznia 2014 r. kwestia prawa wyłączności pośrednika 
uregulowana była ustawowo. Zgodnie z  poprzednim brzmie-
niem art. 180 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
umowa pośrednictwa może być zawarta z zastrzeżeniem wyłączno-
ści na rzecz pośrednika w obrocie nieruchomościami lub podmiotu 
prowadzącego działalność, o której mowa w art. 179 ust. 3. Przepis 
art. 550 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Mimo uchyle-
nia w/w przepisu, na zasadzie swobody umów wciąż możliwym 
jest zastrzeganie prawa wyłączności. Z  perspektywy pośred-
nika nieruchomości, jest to szczególnie istotne, zwłaszcza gdy 
prowizja za sukces stanowić ma jedyne wynagrodzenie za re-
alizowaną usługę. W powyższym kontekście problematycznym 

bywa jedynie uregulowanie tej materii w umowach podpisywa-
nych z  konsumentami. Kontrakty zawierane z  tą uprzywilejo-
waną kategorią podmiotów, z  założenia obarczone są bowiem 
ryzykiem uznania ich w całości lub w części za nieważne, jeżeli 
ich treść zawierać będzie tzw. klauzule niedozwolone. Zgodnie 
z  art. 385[1] § 1 k.c., postanowienia umowy zawieranej z  konsu-
mentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują 
jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra-
żąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umow-
ne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia 
stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane 
w sposób jednoznaczny. 

Z  licznych wpisów ujętych w  rejestrze klauzul niedozwo-
lonych oraz decyzji prezesa UOKiK płynie konkluzja, że jako 
szczególnie dyskusyjne, jawią się te zapisy, które wyłączają pra-
wo konsumenta do sfinalizowania transakcji z samodzielnie zna-
lezionym kontrahentem (np. nabywcą/najemcą mieszkania). Za 
podobnie kontrowersyjne uznaje się klauzule, przewidujące na 
taką okoliczność roszczenie o  zapłatę kary umownej czy pro-
wizji na rzecz pośrednika. W  efekcie, mimo poniesionych na-
kładów i  wysiłku włożonego w  realizację umowy, pośrednik 
narażony jest na ryzyko nie otrzymania prowizji. Wydaje się, 
że częściowym remedium na taką okoliczność może być przy-
znanie pośrednikowi prawa do określonego wynagrodzenia, na-
leżnego w zamian za wykonanie odrębnie opisanych w umowie 
czynności (np. wykonanie fotografii, umieszczenie ogłoszenia 
w  danej bazie, zgromadzenie dokumentów itd.). Nie ma nato-
miast przeciwwskazań, by ubiegać się o  prowizję w  sytuacji, 
gdy konsument zawrze z  pominięciem pośrednika, transakcję 
z  kontrahentem przez niego wskazanym. Tak też wyrok Sądu 
Apelacyjnego w  Gdańsku z  30 kwietnia 2009 r., sygn. I  ACa 
249/09: uprawnienie do wynagrodzenia w  postaci prowizji, wyni-
kające z  umowy pośrednictwa w  sprzedaży nieruchomości zawar-
tej z  zastrzeżeniem wyłączności przewidziane jest dla przypadku 
każdej transakcji z kontrahentem skojarzonym ze zbywcą nierucho-
mości w wyniku starań pośrednika. Ciężar wykazania, że dochodzą-
cy wynagrodzenia faktycznie stworzył sprzedającemu sposobność 
do zawarcia umowy sprzedaży, spoczywa na pośredniku. Klauzula 
wyłączności, o której mowa w art. 180 ust. 3a ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami w zw. z art. 550 KC nie uprawnia natomiast 
do żądania prowizji, jeżeli w toku postępowania o zapłatę zostanie 
wykazane, że do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości do-
szło wskutek samodzielnych działań sprzedającego niezwiązanych 
z czynnościami pośrednika.
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EKSPERT RADZI

sposób dowiemy się, czy nie ciążą na niej długi właściciela lub np. 
wieloletnia umowa dzierżawy. Do obowiązków komornika należy 
poinformowanie o zobowiązaniach i obciążeniach wyszczególnio-
nych w  księdze wieczystej. Warto jednak uzyskać informacje też 
na własną rękę (w serwisie Elektroniczne Księgi Wieczyste: www.
ekw.ms.gov.pl), przede wszystkim z rozdziałów III i  IV tego doku-
mentu. Podczas przygotowań do licytacji trzeba jeszcze odpowie-
dzieć sobie na pytanie: czy w  nieruchomości zamieszkują lokatorzy, 
a jeśli tak, czy ich ewentualna eksmisja będzie łatwą do przeprowadze-
nia procedurą?

Dni otwarte
Dwa tygodnie poprzedzające termin przetargu to okres, w któ-
rym organizowane są tzw. dni otwarte. W tym czasie potencjalni 
nabywcy mogą obejrzeć nieruchomość i działkę, a także udać się 
do sądu, by zweryfikować akta postępowania egzekucyjnego do-
tyczące nieruchomości. Należy sprawdzić przede wszystkim pro-
tokół opisu i oszacowania nieruchomości. 

W dokumencie tym powinny zostać uwzględnione następujące 
informacje:
• oznaczenie nieruchomości, jej granice, a  w  miarę możno-

ści jej obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru 
dokumentów;

• budowle i  inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia 
gospodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak rów-
nież zapisy objęte zajęciem;

• stwierdzone prawa i obciążenia;
• umowy ubezpieczenia;
• osoby, w  których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej 

przynależności i pożytki;
• sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika;
• oszacowanie z podaniem jego podstaw;
• zgłoszone prawa do nieruchomości;
• pozostałe dane istotne dla oznaczenia lub oszacowania 

nieruchomości.

Zakup z licytacji — czy to dobre rozwiązanie?
Najważniejszymi zaletami zakupu nieruchomości z  licytacji ko-
morniczych są okazje cenowe oraz możliwość znalezienia lokalu 
w atrakcyjnej lokalizacji, gdzie trudno o oferty z rynku pierwot-
nego. Wadę stanowią problemy wynikające z  niedokładnego 
sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości czy z  konsekwen-
cji obowiązujących umów najmu. Odpowiedzi uczestników sondy 
przeprowadzonej wśród czytelników portalu KRN.pl pokazują, 
że mimo ryzyka decydujemy się na taką inwestycję. Na pytanie 
„Czy kupiłbyś nieruchomość z licytacji komorniczej?”, 53 proc. ankie-
towanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Przeciwnego zdania 
było 47 proc. respondentów. 

Joanna Kus

Uwaga na oszustów przy licytacjach 
komorniczych

D
o swoich nieuczciwych praktyk oszuści wykorzystują 
funkcję zamieszczania ogłoszeń na portalach komercyj-
nych. Pozory wiarygodności stwarzają, dzięki pozyskaniu 

rzeczywistych danych osób uprawnionych do pracy w zawodzie 
komornika. Aby nie paść ofiarą oszustwa, należy w pierwszej ko-
lejności zweryfikować otrzymane informacje, na oficjalnej stronie 
Krajowej Rady Komorniczej (komornik.pl). Ponadto każde ogło-
szenie o  licytacji powinno zostać opublikowane na stronie licy-
tacje.komornik.pl, co stanowi potwierdzenie jego prawdziwości. 
Przed przystąpieniem do przetargu należy również sprawdzić 
podany numer rachunku bankowego pod kątem zgodności z nu-
merem rachunku komornika lub sądu rejonowego. 

Krajowa Rada Komornicza ostrzega przed osobami, które podając się za 
komorników sądowych, publikują fałszywe informacje o licytacjach komorniczych. 
Co należy sprawdzić przed udziałem w licytacji?

Jak uniknąć problemów i zyskać?
Mimo łatwości, z  jaką w  ostatnim czasie można zamieszczać 
w sieci fałszywe ogłoszenia, licytacje komornicze nadal stanowią 
interesującą opcję na rynku inwestycyjnym. Zaletą tej formy in-
westowania są okazje cenowe wynikające z  konieczności szyb-
kiej sprzedaży nieruchomości przez zadłużonego właściciela. 
Na oszacowanie tego, ile można zyskać na takiej transakcji, po-
zwala analiza rynku nieruchomości w danym mieście, a szczegól-
nie w  dzielnicy, w  której znajduje się licytowana nieruchomość. 
Warto sprawdzić nie tylko aktualne średnie ceny metra kwadra-
towego, ale również preferencje nabywców, potencjał okolicznej 
infrastruktury, a także realizowane i planowane inwestycje miej-
skie w tej lokalizacji. 

Przed zgłoszeniem udziału w licytacji komorniczej, należy prze-
analizować księgę wieczystą licytowanej nieruchomości. W  ten 
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OKIEM POśREDNIKA

kilku lat do tej cichej rewolucji dołącza „internet wszystkiego”. 
Podłączone do sieci przedmioty, lodówki, pralki, żelazka, liczniki 
prądu, ubrania, samochody będą bezustannie analizować, śle-
dzić, przechwytywać wzorce zachowania, a w końcu decydować. 

Świetnie odnajdą się na rynku nieruchomości. Błyskawicznie 
zbiorą dane z wszelkich możliwych baz na całym świecie — o nie-
ruchomościach na sprzedaż czy wynajem, o właścicielu, o jego 
sytuacji finansowej, zawodowej i innych jego transakcjach, oko-
licy i możliwościach negocjacji ceny. Wszystko, co można sobie 
wyobrazić i czego wyobrazić sobie nie można. Terabajty danych, 
których sami latami nie bylibyśmy w stanie przetrawić. W kilka 
sekund. Natychmiast. Zakończeniem transakcji będzie jedna 
ustna komenda. Tak będzie wyglądało „spersonalizowane do-
radztwo przyszłości” na rynku nieruchomości. Trudne do wy-
obrażenia? Niemożliwe? Parafrazując Alberta Einsteina, gdzieś 
w świecie żyje ktoś lub coś, kto nie wie, że to „coś ” jest niemoż-
liwe. I stanie się to możliwe. 

 Powszechne prawo algorytmu 
Rewolucja technologiczna jest jak prawo ciążenia: zmiany są 
nieuchronne i  nienegocjowalne. Gdzie więc miejsce dla bro-
kera? Oferujemy bardzo potrzebną usługę ludziom podejmującym 
jedną z  najtrudniejszych decyzji w  życiu. Za to dostajemy prowi-
zję. Rozwiązujemy problemy, bierzemy odpowiedzialność na siebie. 
Żadne technologie tego nie zastąpią — argumentuje Oleksandr 
Berezovskyi z Nowodworski Estates. Rex Real Estate nadal za-
trudnia 22 agentów, którzy służą jako doradcy i  opiekunowie 
podczas całego procesu sprzedaży lub zakupu nieruchomości. 
Kiedy sprzedajesz cały swój dorobek lub kupujesz nieruchomość za 
oszczędności całego życia, to chcesz wiedzieć, że oprócz kompute-
ra w całym tym procesie jest ktoś, kto troszczy się o ciebie — uwa-
ża Ryan. 

Technologia na pewno zmieni rynek nieruchomości. Nieprofesjo-
nalni agenci nie będą potrzebni; zostaną najlepsi, wspomagani przez 
sztuczną inteligencję. Nic nie zastąpi jednak umiejętności sprzeda-
żowych, ogromu wiedzy i  możliwości kreowania wartości dodanej 
do zakupu lub sprzedaży mieszkania — uważa Berezovskyi. Chcąc 
w  przyszłości działać na tym rynku, biura nieruchomości już 
dziś muszą zacząć myśleć o przyszłości: jak odnajdą się w sieci 
3.0, w świecie algorytmów i sztucznej inteligencji; robotów i au-
tonomicznych pojazdów. Być może klasyczne biura nierucho-
mości znikną, a wyłonią się z nich po prostu startupy, zarabiające 
jednak na niższych prowizjach. To nieuniknione, bo w grę wcho-
dzą przecież miliardowe oszczędności.

Marcin Kijowski

Pośrednik kontra technologie

S
pokojnie, spokojnie — mówią z niezachwianą pewnością sie-
bie brokerzy. Na nas zawsze będzie popyt. Bo kto oprowadzi, 
sprawdzi księgi, status mieszkania, zapewni bezpieczeństwo 

całej transakcji? Dajemy to wszystko i  jeszcze więcej: budujemy re-
lacje i  zaufanie, tworzymy dobry klimat w  oparciu o  wiedzę i  do-
świadczenie — dodają. To optymistyczna wersja świata według 
brokerów u schyłku drugiej dekady XXI w. A jeśli maszyny po-
zwolą nam zaoszczędzić kilka procent, czy wtedy ludzie pozwo-
lą sobie na sentymenty? 

Robak szuka związku 
Czy tego chcemy, czy nie — „one” już tu są. Pojawiły się dobrych 
kilka lat temu i od tego czasu rosną w siłę. Cyfrowe „robaki” nie-
ustannie nas śledzą, analizują i podsuwają pod nos rozwiązania, 
np. reklamy, które ich zdaniem (jak to brzmi, prawda?) powinny 
nas zainteresować. Na podobnej zasadzie działa już Rex Real 
Estate, pierwsze na świecie biuro nieruchomości, które w dużej 
części zrezygnowało z usług brokerów. Na pocieszenie dodam: 
nie wszystkich. Firma powstała 5 lat temu w  Los Angeles. Na 
budowę systemu zebrała od inwestorów 25 mln dolarów i  ru-
szyła na podbój świata nieruchomości. 

Ten zaczyna się właśnie od reklamy. Pokazywane są one hi-
potetycznym klientom. Gdy pojawią się pierwsze kliknięcia, do 
pracy ruszają cyfrowe „robaki”. System wyszukuje podobień-
stwa między tymi osobami i  na podstawie tych danych loka-
lizowani są nowi klienci, którzy spełniają wzorce. Wybranym 
osobom prezentowane są reklamy w  mediach społecznościo-
wych i na stronach internetowych. 

Rex identyfikuje też potencjalnych nabywców i sprzedawców 
domów, zbierając dane od sprzedawców detalicznych i firm. Po-
szukiwane i analizowane są te informacje, które wykazują zmia-
ny w zachowaniach nabywców. 

Analizowane są tysiące danych, np. o porównywalnej sprzedaży 
mieszkań w okolicy, by określić, w jaki sposób wpływają na prawdo-
podobieństwo, że dom uda się sprzedać za określoną cenę w ciągu 
określonej liczby dni — mówi Jack Ryan, prezes i współzałożyciel 
Rex Real Estates. Firma pobiera tylko 2-procentową prowizję 
zamiast zwyczajowych w USA 5 proc., i od 2016 r. przeprowa-
dziła w ten sposób ponad 250 transakcji. 

żelazko w sieci, czyli doradztwo przyszłości 
To dzieje się dziś, jutro jawi nam się jak połączenie „Łowcy an-
droidów” z technologicznymi fantazjami „Czarnego lustra”. We-
dług specjalistów, sztuczna inteligencja i  roboty doprowadzą 
do likwidacji tysięcy zawodów, m.in. prawników, lekarzy, do-
radców finansowych, brokerów giełdowych i… pośredników 
nieruchomości. 

Możliwości sztucznej inteligencji rosną w  niewyobrażalnym 
tempie, choć na co dzień nie zdajemy sobie z  tego sprawy. Od 

śledzą, analizują, podsuwają reklamy, tworzą profile. Algorytmy 
opanowują wirtualną przestrzeń, wpływając na nasze decyzje 
i działania. Powoli wkraczają także na rynek domów i mieszkań.  
Czy w tym świecie będzie miejsce dla agentów nieruchomości?  
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STARE MIASTO,
UL. SZLAK
Komfortowe 2-pokojowe 
mieszkanie, 46 m2, 2017 r.
Cena: 705.000 zł

KONTAKT:   Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

PROKOCIM,
UL. GÓRNIKÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 53 m2, I p., 
zadbane, 2014 r.
Cena: 415.000 zł

KONTAKT:  Darek Kornaś 
 502-104-545

NOWA HUTA,
OS. TEATRALNE
Mieszkanie 2-pokojowe, 38 m2, 
komfortowe
Cena: 299.000 zł 

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

STARE MIASTO,
UL. KOCHANOWSKIEGO
Komfortowy 3-pokojowy  
apartament, 96 m2

Cena: 955.000 zł 

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

ZIELONKI,
UL. GALICYJSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 88 m2, 
funkcjonalne, 2007 r.
Cena: 549.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,
SIDZINA
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
p.u. 142 m2, działki 570 m2 

Cena: 680.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

DĘBNIKI, KOSTRZE
Domy w zabudowie bliźniaczej  
i szeregowej, pow. 153-173 m2

Ceny: od 690.000 zł

KONTAKT:   Joanna Makówka 
 688-880-156

ZABIERZÓW,
RZĄSKA
Osiedle domów wolnostojących  
i bliźniaków, pow. 121-136 m2,  
działki: 383-1191 m2

Ceny:  od 677.500 zł
KONTAKT:   Iwona Nagacz 

 688-880-184

KROWODRZA,
UL. LUBELSKA
Luksusowe 2-pokojowe 
mieszkanie, 36 m2, 2016 r.
Cena: 465.000 zł

KONTAKT:   Grzegorz Zębala 
 796-541-485
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GM. MICHAŁOWICE,
MASŁOMIĄCA
Dom wolnostojący, 232 m2, 
wyjątkowy
Cena:  1.266.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

BOREK FAŁĘCKI
UL. ZIOBROWSKIEGO
3-pokojowe mieszkanie  
z ogrodem, 55 m2, 2004 r.
Cena: 449.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

GM. WIELICZKA,
JANOWICE
Dom wolnostojący, 160 m2, 
stylowy
Cena: 940.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

DĘBNIKI,
UL. BARTLA
Mieszkanie 3-pokojowe,  
komfortowe, 60 m2

Cena: 412.000 zł

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Dwupoziomowe mieszkanie,  
3-pok., 2009 r.
Cena: 596.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

OSIEDLE OFICERSKIE
Dom wolnostojący, pow. 440 m2, 
po remoncie, działka 1200 m2

Cena: 2.850.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński                                   
 688-880-209 

BRACIA-SADURSCY.PL

KROWODRZA,
UL. LEA
Dom wolnostojący, pow. 270 m2, 
działka 350 m2 – ogrodzona, 
doskonała lokalizacja

KROWODRZA,
UL. POZNAŃSKA
Nowoczesny 3-pokojowy 
apartament, 79 m2, 2010 r.
Cena: 760.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski
                            510-087-993

GM. WIELICZKA,
SUŁKÓW
Dom w zabudowie szeregowej, 
155 m2, p.u 100 m2, przestronny
Cena: 660.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

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

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak
  518-706-518

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer
  518-706-583
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PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. GÓRNIKÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2, 
nowoczesne
Cena:  450.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

BOREK FAŁĘCKI,
UL. SZYLLINGA
Willa, 385 m2, wyjątkowa
Cena: 2.745.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka
                   501-227-010

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. OBRONNA
Dom wolnostojący, 270 m2,  
dz. 6,4 ar, wys. standard
Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

PODGÓRZE,
UL. PRZEWÓZ
Mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2, 
nowoczesne, 2009 r.
Cena: 449.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

STARE MIASTO,
UL. SUKIENNICZA
Apartament, 50 m2, luksusowy
Cena: 820.000 zł 

KONTAKT:  Karolina Raźna
                    503-031-022

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

KONTAKT:  Magdalena Barbacka 
 883-060-730 

BRACIA-SADURSCY.PL

WOLA JUSTOWSKA
Apartamenty 2, 4-pokojowe,  
pow. 38-143 m2, wysoki standard
Ceny: od 422.400 zł

GM. KRZESZOWICE,
TENCZYNEK
Dom wolnostojący, 200 m2, 
wyjątkowy
Cena: 990.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. PACHOŃSKIEGO
Lokal do wynajęcia, 760 m2

Cena: 30.000 zł/m-c

KONTAKT:  Rafał Duda 
 507-894-500

DĘBNIKI,
UL. ZAGRODZKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 103 m2, 
wysoki standard
Cena: 649.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195
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BRONOWICE,
UL. STAŃCZYKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 42,9 m2, 
2009 r., I p.
Cena: 419.000 zł

KONTAKT:   Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

WIELICZKA,
UL. ZBOŻOWA
Dom w zab. szeregowej, 120 m2, 
do wejścia, 2016 r.
Cena: 679.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

CZYŻYNY,
UL. NOWOHUCKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 74,8 m2, 
do wejścia, przestronne
Cena: 455.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

PODGÓRZE,
UL. ZABŁOCIE
Mieszkanie 1-pokojowe, 31,7 m2, 
wys. standard.
Cena: 405.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

CZYŻYNY,
OS. 2 PUŁKU LOTNICZEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 84 m2, 
dwupoziomowe, 2001 r.
Cena: 520.000 zł 

KONTAKT:  Jerzy Korzonek 
 578-795-576

ZABIERZÓW
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 129 m2, możliwość 
wykończenia pod klucz 
Ceny: od 520.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

TRĄBKI
Dom wolnostojący, p.u. 109 m2, 
stan deweloperski, działka 800 m2

Cena: 570.000 zł
 

TROJANOWICE,
UL. KRAKOWSKA
Dom wolnostojący, 298 m2,  
dz. 7,7 ar, 2014 r.
Cena: 990.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek
                    505-110-150

PRĄDNIK BIAŁY,
OS. MOZARTA
Mieszkanie 3-pokojowe, 77 m2, 
winda
Cena: 667.000 zł

KONTAKT:   Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

ŁAGIEWNIKI – BOREK 
FAŁĘCKI, PL. ŁAGIEWNICKI
Mieszkanie 4-pokojowe, 95 m2, 
balkon
Cena: 750.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

KONTAKT:  Jarosław Utnik                         
   688-880-152

KONTAKT:   Piotr Kudła                                              
 688-880-133
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3-pokojowe - 86 m2 
Kazimierz, ul. Dajwór
Nieruchomość zlokalizowana w centralnej 
części Kazimierza, na trzecim piętrze kamienicy. 
Mieszkanie składa się  z trzech oddzielnych 
sypialni, otwartej kuchni z jadalnią , balkonu 
francuskiego oraz  łazienki z WC. Utrzymywane 
w bardzo dobrym stanie.

Cena 799.000 zł  
Tel. 512 110 804

2-pokojowe – 51 m2  
Łagiewniki, ul. Cegielniana

Mieszkanie 2 pokojowe składające się  
z salonu, sypialni, osobnej kuchni, łazienki z WC. 
Nieruchomość zlokalizowana w eksklu-
zywnym budynku „Cegielniana Residence”. 
Mieszkanie znajduje się w idealnej lokalizacji  
pod inwestycję

Cena 398.000 zł 
Tel. 883 999 762

Dom wolnostojący  
 – ok. 236 m2, Siepraw
Budynek dwupiętrowy w pełni wyposażony, fizycznie 
i wieczystko-księgowo podzielony na 2mieszkania 
(82,30 m2 + 153,90  m2).  Usytuowany na działce 8,7 
a. Parter: salon, 2 sypialnie, kuchnia, pom. gospod., 
łazienka z WC. I piętro: salon z jadalnią oraz wyjściem 
na balkon i taras, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC. 
Kolejną kondygnację zajmują: 3 pokoje oraz łazienka 
z WC. Dodatkowo w budynku znajdują się 3 odrębne 
piwnice oraz przynależny garaż.

1-pokojowe – 36 m2 
Bronowice, ul. Rydla
Mieszkanie 1-pokojowe o powierzchni 36 m2, 
zlokalizowane na pierwszym pietrze w kame-
ralnym 3- piętrowym budynku. Nieruchomość 
składa się z: osobnej jasnej kuchni, pokoju, 
łazienki z WC,  przedpokoju, piwnicy.

Cena 289.000 zł
Tel. 12 307 21 24

3 -pokoje - 50 m2 
Dąbie, ul. Półkole
Przedpokój, trzy oddzielne pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, loggia. Mieszkanie w dobrym 
stanie technicznym. Blisko Bulwarów Wiśla-
nych. Wokół pełna infrastruktura.

Cena 355.000 zł do negocjacji
Tel. 531 992 777 

2-pokojowe - 65 m2 
Kazimierz, ul. Starowiślna
Nieruchomość składa się z dwóch osobnych 
pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. 
Do mieszkania przynależy piwnica. Świetna 
lokalizacja podnosi atrakcyjność mieszkania. 
Idealne pod inwestycję.

Cena 539.000 zł
Tel. 512 110 804

3-pokojowe - 49 m2 
Krowodrza, ul. Rusznikarska
Mieszkanie składa się z przedpokoju, salonu 
z aneksem kuchennym, dwóch niezależnych 
pokoi, łazienki, loggii oraz przynależnej piw-
nicy. Istnieje możliwość powrotu do stanu 
pierwotnego z oddzielną kuchnią. Ekspozycja 
południowo-wschodnia. Cicha i spokojna oko-
lica z dobrze rozwiniętą komunikacją miejską.                                                                

Cena 415.000 zł
Tel. 793 717 771

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

2-pokojowe – 39 m2 
Bronowice, ul. Rydla
Mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni  
39 m2. Nieruchomość składa się z: 2 osob-
nych pokoi, osobnej jasnej kuchni,  łazienki z 
WC, przedpokoju, balkonu oraz piwnicy. 
Doskonała lokalizacja pod względem 
komunikacyjnym. 

Cena 329.000 zł
Tel. 12 307 21 24

2 pokoje -  40,5 m2 
Grzegórzki, ul. Nullo
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
pokój, balkon, piwnica, Blok z windą, blisko 
komunikacji miejskiej. Mieszkanie po general-
nym remoncie.

Cena 329.000 zł do negocjacji 
Tel. 531 992 777

Cena 699.000 zł
Tel. 12 263 00 40
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
1-pokojowe - 24 m2 
Kozłówek, ul. Spółdzielców
Przedpokój z aneksem kuchennym, pokój, ła-
zienka z WC oraz piwnica. Mieszkanie w stanie 
dobrym, idealne pod wynajem lub dla starszej 
osoby. Zadbany blok z dwiema windami. Atrak-
cyjna lokalizacja, blisko komunikacji miejskiej. 
Woda i ogrzewanie MPEC.

Cena 179.000 zł
Tel. 534 533 332

1-pokojowe 
Kraków, Nowy Prokocim
Przedpokój, kwadratowa widna kuch-
nia, przestronny salon, łazienka z WC, 
loggia. Mieszkanie w stanie idealnym. 
Na tr zecim piętrze w niskim bloku.  

Cena 269.000 zł 
Tel. 600 176 207

3–pokojowe - 62 m2 
Stare Miasto, ul. Garbarska
Ustawne mieszkanie na trzecim piętrze plomby 
z lat 90’ stylizowanej na XX-wieczna kamienicę, 
ulokowanej w odległości 5 minut spacerem 
od Rynku Głównego. Nieruchomość składa 
się z trzech osobnych pokoi, odrębnej kuchni, 
łazienki z WC oraz przedpokoju. Duże możliwo-
ści aranżacyjne. Idealne mieszkanie dla rodziny 
lub pod wynajem dla studentów. Ogrzewanie 

Cena 585.000 zł
Tel. 600 638 099

3-pokojowe – 55 m2 
Prądnik Czerwony,  
ul. Łepkowskiego
Mieszkanie o powierzchni 55 m2. Składa się 
z trzech osobnych pokoi,  jasnej kuchni oraz 
balkonu. Klasyczny układ mieszkania pozwala 
na duże możliwości adaptacji do własnych 
potrzeb. w okolicy Park, szkoły, sklepy.

Cena 355.000 zł
Tel. 730 970 199 

Mieszkanie 64 m2 
Ruczaj, ul. Czerwone Maki
Trzy pokoje w tym salon z aneksem, łazienka 
oraz osobne WC. Dwa balkony, na jeden wyjście 
z salonu (południe), na drugi z pokoju (północ).

Cena 499.000 zł 
Tel. 692 505 666

2  pokoje – 51 m2 
Nowa Huta, os. Centrum C 
Mieszkanie znajdujące się na 2 piętrze w 
bloku z windą. Nieruchomość składa się z 
dwóch niezależnych pokoi, jasnej oddzielnej 
kuchni, łazienki i przedpokoju. Balkon francuski.  
Blok z cegły. Dwustronna ekspozycja.

Cena 289.000 zł
Tel. 12 359 39 25

2-pokojowe – 47 m2 
Azory, ul. Podkowińskiego
Mieszkanie o powierzchni 47 m2 znajduje się  
na 3 piętrze w bloku 4-piętrowym. W jego 
skład wchodzą 2 osobne pokoje, osobna jasna 
kuchnia, łazienka z prysznicem, schowek oraz 
loggia.  Atutem mieszkania jest cicha okolica  
i dobra komunikacja miejska. 

Cena 349.000 zł  
Tel. 791 759 999

4–pokojowe - 92 m2 
Stare Miasto, ul. Kolberga
 Awangardowy apartament na ostatnim piętrze 
międzywojennej kamienicy w centrum Starego 
Miasta. Składa się z dużego salonu z wyjściem 
na widokowy balkon z płd.-zach. ekspozycją, 3 
sypialni, kuchni, łazienki z WC, dodatkowego 
osobnego WC, pralni, garderoby oraz przed-
pokoju. W budynku wymieniono poszycie 
dachowe, a także planowane są prace mające 
na celu odrestaurowanie całego budynku.

Cena 699.000 zł
Tel. 600 638 099

6-pokojowe - 23 m2 
Czyżyny, os. Dywizjonu 303
Przedpokój, salon, 4 sypialnie, garderoba, 
gabinet, jasna i umeblowana kuchnia, dwie 
łazienki z wanną, kabiną prysznicową, balkon 
oraz loggia z południową ekspozycją, piwnica. 
Mieszkanie w bardzo dobrym stanie w kameral-
nym budynku z 2000 r. Możliwość dokupienia 
dwu-stanowiskowego garażu. Idealna propo-
zycja dla rodziny. 

Cena 695.000 zł
Tel. 535 221 232

3-pokojowe -  54,16 m2 
Bieżanów, ul. Aleksandry
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym,  
2 sypialnie, łazienka z WC, taras. Ogrodzone  
i strzeżone osiedle z 2016 roku. Cena zawiera 
komórę lokatorska oraz miejsce postojowe w 
garażu podziemnym.

Cena 439.000 zł 
Tel. 537 680 002

gazowe, przynależna piwnica. 



92 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 01/2019

rynek wtórny | prezentacja ofert

WWW.TECNOCASA.PL

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
2-pokojowe 
os. Oświecenia
Mieszkanie w nowym budynku z 2008 roku. 
W skład którego wchodzą: przedpokój, salon 
z przejściem do jasnej kuchni, sypialnia, ła-
zienka oraz zabudowana loggia. Mieszkanie  
w stanie idealnym w pełni wyposażone. Miejsce 
postojowe na zamkniętym terenie wspólnoty.

Cena 325.000 zł
Tel. 536 367 990

Budynek - 4 PIĘTRA  - 410 m2 
Mistrzejowice
Budynek o pow. 410 m2 składa się z 2-po-
ziomowego apartamentu (1 poziom: 2 salony, 
sypialnia,kuchnia ze spiżarnią, łazienka z WC, 
wielki taras; 2  poziom: 3 niezależne sypialnie, 
pokój kąpielowy, pom. gosp, balkon); 2  lokali: 
27 m2 oraz 73 m2 z niezależnymi wieściami na 
parterze; piwnice:  garaż, 5 pomieszczeń gosp., 
WC, hall. Bardzo dobry stan zewnętrzny, Duże  
możliwości adaptacyjne w lokalach.  

Cena 1.500.000 zł 

3-pokojowe - 71 m2  
Nowa Huta, os. Młodości 
Mieszkanie składające się z: I poziom – salon, 
oddzielna duża kuchnia, WC oraz przedpokój; 
II poziom: dwie sypialnie, łazienka, pomiesz-
czenie przynależne (suszarnia), przedpokój.  
Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 
13 m2. Blok znajduje się w środku osiedla. 
Dookoła mnóstwo zieleni.  

Cena 425.000 zł
Tel. 693 569 107 

2-pokojowe - 38,00 m2 
Płaszów - ul. Przewóz
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, komórka lokator-
ska. Mieszkanie na IV piętrze w nowoczesnym 
bloku z windą z 2011 roku. Stan mieszkania 
idealny. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci 
miejskiej.

Cena 360.000 zł
Tel. 570 023 690

3-pokojowe - 81 m2 
Płaszów - ul. Przewóz
Przedpokój,  kuchnia, 3 niezależne pokoje, 
łazienka, WC, dwa balkony, komórka loka-
torska. Przestronne mieszkanie położone na 
pierwszym piętrze. Stan idealny. Nierucho-
mość dostępna od zaraz. Możliwość zakupu 
z garażem. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci 
miejskiej. W nowoczesnym bloku z 2011 roku, 
osiedle ogrodzone i monitorowane. Blok z windą. 

Cena 575.000 zł
Tel. 570 023 690

2-pokojowe – 34 m² 
Żabiniec, ul. Żabiniec
Przedpokój, salon z aneksem kuchen-
nym, sypialnia, łazienka z WC, balkon.  
Pierwsze piętro. Przestronne pomieszczenia. 
Brak gazu w budynku.  Kameralny blok. 

Cena 280.000 zł
Tel. 696 496 500 

3-pokojowe – 85 m2 
Wola Justowska
Salon z aneksem, dwie sypialnie, łazien-
ka, duży  ogródek. Zamknięte osiedle 
przy Lesie Wolskim. Osobny garaż z 
komórką lokatorską  oddzielnie płatne.

Cena 795.000 zł 
Tel. 505 355 268

2 pokoje – 45,47 m2 
Prądnik Biały
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, duży balkon. 
Dostępne miejsca parkingowe. Słoneczne 
mieszkanie w stanie idealnym, położone 
na pierwszym piętrze. Budynek z 2014 r. 

Cena 339.000 zł 
Tel. 537 978 098

Działka - 8 arów 
Wola Justowska
Dz i a ł k a  w  ks z t a ł c i e  p ros toką t a  
z pozwoleniem na budowę i projek-
tem. Wszystkie media obok działki. 

Cena 699.000 zł 
Tel. 505 355 268

Tel. 504 138 977
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Mieszkanie nieumeblowane, ale meble mogą być kupione specjalnie 
dla Ciebie na koszt właściciela! Nowoczesny apartament, zaraz 
koło bulwarów Wiślanych, składa się z: salonu z aneksem, a w nim 
wysokiej klasy sprzęt AGD, sypialni, łazienki, balkonu. Do mieszka-
nia przynależy również komórka lokatorska. 

Umów się na spotkanie: Tomasz Olekszak
+48 575 106 123

 t.olekszak@nowodworskiestates.pl

Cena: 2100 PLN Powierzchnia: 49 m2

ul. Zabłocie Wynajem

Kraków, Podgórze / Płaszów

Mieszkanie w świetnej lokalizacji, zaledwie 3 minuty na pieszo 
od Ronda Grunwaldzkiego. Zlokalizowane na czwartym piętrze 
w nowoczesnym budynku z windą. Bardzo jasne i ciepłe! W pełni 
umeblowane oraz urządzone. Składa się z pokoju z aneksem 
kuchennym, holu oraz łazienki.

Umów się na spotkanie: Radosław Góral
+48 791 571 835

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Cena: 2100 PLN Powierzchnia: 33 m2

ul. Dworska Wynajem

Kraków, Podgórze / Dębniki

Przestronne mieszanie, składające się z: salonu z jadalnią 
i balkonem oraz 60’ TV, sypialni z podwójnym łóżkiem i szafą, 
drugiej sypialni z rozkładanym narożnikiem i balkonem, kuchni 
z wyposażeniem, łazienki, toalety, pom. gosp. z pralką. Miejsce 
postojowe w garażu podziemnym oraz komórka lokatorska.

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 2000 PLN Powierzchnia: 68 m2

ul. Klonowica Wynajem

Kraków, Podgórze / Wola Duchacka

Nowoczesny apartament, w składzie: jasny salon z kompletem 
wypoczynkowym, TV LCD i wyjściem na ogród, dwie sypialnie, 
wyposażona otwarta kuchnia, sypialnia, druga sypialnia z łóżkiem 
i wyjściem na ogród, wyposażona łazienka, dwa przedpokoje,  
60 m2 ogród z altaną, kompletem mebli oraz grillem gazowym.

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 2400 PLN Powierzchnia: 58 m2

ul. Federowicza Wynajem

Kraków, Ruczaj

Umów się na spotkanie:

Cena: 660 000 PLN Powierzchnia. 144 m2

ul. Zbożowa Sprzedaż

Wieliczka

Nowy dom, 300 m. od granicy Krakowa. Gotowy do zamieszkania, 
składa się z 3 sypialni (możliwość zorganizowania czwartej), dwóch 
łazienek, salonu z kuchnią i jadalnią, otwartej przestrzeni na pod-
daszu oraz pom. gosp. Dodatkowo w budynku dwa duże balkony 
oraz genialny, 15-metrowy taras z fontanną oraz huśtawką.

Radosław Góral
+48 791 571 835

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Sprzedaż      Wynajem      Zarządzanie      Home Staging      Finansowanie

www.nowodworskiestates.pl

3-pokojowe mieszkanie świeżo po remoncie, składa się z: salonu 
z aneksem, wyposażonej kuchni, dwóch sypialni, wyposażonej 
łazienki oraz przedpokoju. Mieszkanie zostało gruntownie 
wyremontowane: wymienione okna PVC, nowy parkiet drewniany, 
wymienione wszystkie instalacje oraz drzwi wejściowe.

Umów się na spotkanie: Adam Stawowy
+48 575 438 123

a.stawowy@nowodworskiestates.pl

Cena: 349 000 PLN Powierzchnia: 45 m2

ul. Łużycka Sprzedaż

Kraków, Podgórze / Podgórze Duchackie
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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. KARMELICKA

Na sprzedaż  
mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 82,3 m2

Cena 610.000 zł

KRAKÓW, 
UL. FRIEDLEINA

Na sprzedaż
mieszkanie 4-pokojowe 
o pow. 121,3 m2

KRAKÓW, 
UL. PACHOŃSKIEGO

Na wynajem  
mieszkanie 3-pokojowe 
o pow. 45 m2

KRAKÓW,
UL. LUDWINOWSKA

Na wynajem  
mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 70 m2 + basen  
+ sauna

Cena 759.000 zł

Cena 1500 zł/m-c Cena 2900 zł/m-c 

KRAKÓW,
UL. LUDWINOWSKA

Na wynajem
mieszkanie 1-pokojowe 
o pow. 33 m2 + basen  
+ sauna

Cena 1600 zł/m-c 

MOGIŁA 

Na sprzedaż dom  
z 4 pokojami  

o pow. 180 m2

Cena 1.450.000 zł 
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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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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, LEDNICA GÓRNA

Do sprzedania dom jednorodzin-
ny o pow. 130 m2 zlokalizowany 
na działce o pow. 7 ar. Wybu-
dowany w 2005 r. Dostępny  
od zaraz.

660.000 zł do negocjacji

SKAWINA

Do sprzedania dom  
o pow. 158 m2 zlokalizowany 
na działce o pow. 6 ar. Dom 
wybudowany w 2009 r. według 
projketu DOM W TAMARYSZK-
ACH 4..

650.000 zł

 Lucyna Pacułt 668-177-549

IWANOWICE DWORSKIE

Do sprzedania dom  
wolnostojący o pow. 195 m2 
zlokalizowany na działce  
o pow. 9 ar. Dom oddany  
do użytkowania w 2011 r.

648.000 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.

1.490.000 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).

595.000 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
ŚWINIARY

Do sprzedania dom jednorodzin-
ny o pow. 130 m2 położony  
na działce o pow. 22 ar.  
Wybudowany w 1979 r.

285.000 zł do negocjacji

RZESZOTARY

Do sprzedania dom  
o pow. 170 m2 zlokalizowany 
na działce o pow. 12 ar. Dobre 
połączenie komunikacyjne  
z centrum Krakowa.

759.000 zł do negocjacji

 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

KRAKÓW, PRĄDNIK CZERWONY

Do sprzedania dom w zabudowie 
szeregowej o pow. 115,4 m2 
zlokalizowany na działce  
o pow. 144 m2. Wybudowany  
w 2002 r, umeblowany, 
wykończony w wysokim stand-
ardzie.

698.000 zł

 Beata Warchoł 608-174-904



100 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 01/2019

rynek wtórny | prezentacja ofert

ul. Zwierzyniecka 22/2
31-105 Kraków

Tel: 12 378 98 24                                                                                                       
e-mail: biuro@annderson.pl    

Elegancki apartament w odnowionej 
kamienicy przy ul. Tarłowskiej. Idealna 
lokalizacja w cichej uliczce z doskonałą 
komunikacją w ścisłym centrum miasta. 

Mieszkanie składa się z przedpokoju, 
łazienki i dużego salonu z aneksem 

kuchennym.

Przestronne 2-pokojowe mieszkanie 
w doskonałej lokalizacji w okolicy ulicy 

Lipskiej. Dojazd do centrum miasta 
tramwajem 15 min., do Krakowskiej Aka-
demii A. Frycza-Modrzewskiego - 6 min. 

W skład mieszkania wchodzą: salon  
z aneksem kuchennym, sypialnia, łazien-

ka, przedpokój, balkon.

Oferta szczególnie dla osób ceniących 
sobie ciszę a jednocześnie bliskość  

do centrum miasta. Mieszkanie składa  
się z: 2 sypialni, salonu, kuchni jasnej, 

otwartej na salon, łazienki, przedpokoju.  
Z salonu wyjście na balkon - loggię  

o pow. ok. 8 m2.

Przyjemne 3-pokojowe mieszkanie  
na Os. Żabiniec. Spokojne i ciche osiedle 
blisko centrum miasta. Mieszkanie dwu-
poziomowe, składa się z przedpokoju, 

dużej kuchni z jadalnią i wyjściem  
na balkon, czterech pokoi, dwóch łazie-

nek (wanna oraz prysznic).

Mieszkanie przy ul. Mogilskiej. W skład 
mieszkania wchodzą: I poziom: 2 sypialnie 

(jedna z dużym zabudowanym balko-
nem), duża kuchnia z oknem, łazienka, 
oddzielne WC, przestronny przedpokój 
oraz przedsionek. II poziom: 2 sypialnie, 

łazienka z prysznicem, 2 schowki, 
przedpokój. 

Ciekawe 3-pokojowe mieszkanie  
na os. Cegielniana. Mieszkanie bardzo 
ustawne, posiada: 3 pokoje, osobną 

kuchnię, łazienkę z WC oraz dodatkowo 
osobne WC i przedpokój. Do mieszkania 

przynależy duży balkon od strony 
wschodniej i niewielka prostokątna 

piwnica.

Wygodne, jasne i ustawne mieszkanie 
3-pokojowe zlokalizowane na ul. Mazo-
wieckiej. Składa się się z: 3 oddzielnych 
pokoi połączonych z tarasem drzwiami 
balkonowymi, oddzielnej jasnej kuchni, 
łazienki, pomieszczenia gospodarczego  

i pomieszczenia na pralkę.

Mieszkanie zostało przystosowane  
do celów inwestycyjnych i zostało 

podzielone na dwa niezależne 
apartamenty o pow. 25 m2 i 21 m2. 

Każdy składa się z salonu z aneksem 
kuchennym oraz łazienki. Mieszkanie 

sprzedawane z pełnym wyposażeniem.

Piękny apartament na ul. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Mieszkanie składa się 
z: przedpokoju, łazienki z oknem, prze-
stronnego salonu z częścią kuchenną, 

jadalnianą i wypoczynkową oraz osobnej 
sypialni. Do mieszkania przylega balkon 

od strony północnej.

Mieszkanie 2-pokojowe po generalnym 
remoncie (wymienione instalacje, podło-
gi nowe wyposażenie), budynek wieloro-
dzinny z 2000 r., ul. Łokietka, w pobliżu 
ulicy Opolskiej. Mieszkanie składa się 
z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, 

łazienki i przedpokoju.

cena: 433 600 zł

cena: 339 000 zł

cena: 699 000 zł

cena: 520 000 zł

cena: 615 000 zł

cena: 399 000 zł

cena: 750 000 zł

cena: 599 900 zł

cena: 760 000 zł

cena: 255.000 zł

STARE MIASTO  
– 

PODGÓRZE 

WOLA JUSTOWSKA 

KROWODRZA 

GRZEGÓRZKI 

ŁAGIEWNIKI, BOREK FAŁĘCKI 

KROWODRZA 

KAZIMIERZ 

STARE MIASTO 

PRĄDNIK BIAŁY 

Pow. 43,36 m2

Pow. 43 m2

Pow. 73 m2

Pow. 108 m2

Pow. 91,46 m2

Pow. 58,42 m2

Pow. 69,7 m2

Pow. 43 m2

Pow. 59,19 m2

Pow. 29,99 m2

tel. 792-361-706

tel. 792-361-706

tel. 792-361-706

tel. 792-361-706

tel. 792-361-706

tel. 792-361-706

tel. 792-361-706

tel. 792-361-706

tel. 792-361-706

tel. 792-361-706

www.annderson.pl
www.zarzadca.org

ZARZĄDZANIE       |       POŚREDNICTWO       |       KREDYTY       |       INWESTYCJE
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OgłOszEnIA DRObnE

mieszkania – sprzedaŻ

kraków, ul. barska
25 m2, przytulne mieszkanie na drugim piętrze 
w kamienicy w dzielnicy stare dębniki. Świetna 
lokalizacja pod kątem inwestycyjnym. forma 
własności: mieszkanie spółdzielcze własnościo-
we (staromiejska spółdzielnia mieszkaniowa). 
jednopokojowe, okna wychodzące 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 kuchennym, 
łazienki z wc oraz dużego, zadaszonego balkonu 
w kształcie litery l. studio jest pięknie doświetlone 
za sprawą ekspozycji na dwie strony świata. Blok 
zadbany, teren ogrodzony, monitorowany wejście 
z podwójnym domofonem. przy bloku dostępne są 
miejsca parkingowe dla lokatorów i gości. istnieje 
możliwość dokupienia miejsca postojowego w ga-
rażu podziemnym w cenie 19.000 zł.

cena 249.000 zł
tel. 601 412 433

kraków, ul. bulwarowa
41 m2, własnościowe 2–pokojowe na planie kwa-
dratu. pokoje: salon 23,5, sypialnia 10,5, łazienka 
4 m2, przedpokój 3 m2. Ściany pomalowane, na 
podłogach panele. okna wychodzą na spokojny 
dziedziniec. mieszkanie z  oddzielną własnością 
i gruntem. Budynek ogrodzony, z zadbanym tere-
nem zielonym i placem zabaw dla dzieci. Bardzo 
zielona okolica, zalew nowohucki 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, ogrzewanie 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 medi-
cum uj w prokocimiu. w okolicy dużo sklepów. 

cena 280.000 zł
tel. 503 376 443

kraków, ul. meissnera
60 m2, dwustronne, z bardzo wygodnym i funkcjo-
nalnym rozkładem pomieszczeń. składa się z duże-
go 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 po-
wierzchni 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 pod-
łogach panele lub parkiet, w pozostałych pomiesz-
czeniach 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 zlokalizowany 
w centrum miasta, w nowej inwestycji apartamen-
ty 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 przestronne, w pełni umeblowane. istnieje 
możliwość 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 antywłama-
niowe, indywidualne opomiarowanie mediów, 
instalacja alarmowa, dwa balkony, komórka loka-
torska, ogród. mieszkanie umeblowane. 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 dzielnicy 
stare miasto, kazimierz. na strychu można za-
aranżować 3 pokoje, kuchnię w aneksie, łazienkę, 
korytarz. możliwość podniesienia ściany kolanko-

wej do pełnej wysokości (zapis w planie zagospo-
darowania). 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 
balustradami. przynależna piwnica o powierzchni 
ok. 2 m2. mieszkanie sprzedawane bez udziału 
w poddaszu. udział w gruncie.

cena 269.000 zł
tel. 601 492 181

kraków, ul. wincentego pola
24 m2, kawalerka w centrum krakowa. mieszkanie 
znajduje się na 1 piętrze, kameralnej kamienicy wy-
budowanej w 2016. jest jasne, ciche i dodatkowo 
wyposażone w duży zadaszony taras. mieszkanie 
składa się z w pełni wyposażonej kuchni ikea (płyta 
indukcyjna z okapem, piekarnik, lodówka z zamra-
żarką, pralka), łazienki z prysznicem wyposażonej 
w baterie łazienkowe firmy grohe, pokój z szafą 
paX i  sofą friheten. 5 minut do przystanków 
tramwajowych przy hali targowej i rondzie grze-
górzeckim. ogrzewanie oraz ciepła woda, własne, 
gazowe – piec dwuwfunkcyjny. idealne na najem 
krótkoterminowy.

cena 415.000 zł
tel. 667 072 203

domy – sprzedaŻ

fałkowice
200 m2, dom z 1998 r. położony na 19-arowej dział-
ce o powierzchni 200 m2, w okolicy gdowa (Beskid 
wyspowy). dojazd do krakowa ok. 25–30 minut 
bez korków. dom 3–poziomowy, 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 ocie-
pleniem, 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 meblami, barek, taras. 
ii poziom: hall, gabinet, salon z kominkiem, taras; 
iii poziom: 3 sypialnie, łazienka z wanną, 2 balkony. 
piwnice: kotłownia z piecem gazowym energo-
oszczędnym, dwufunkcyjnym, 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 wykończenia 
– możliwość zamontowania w salonie kominka 
z płaszczem wodnym (tradycyjny spalinowy), kuch-
nia połączona z salonem jako aneks kuchenny (do 
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wykończenia), pokój gościnny lub biuro. schody 
w salonie do pomieszczeń na i piętro, schody do 
garażu w  korytarzu prowadzącego do salonu. 
i piętro (poddasze): 3 pokoje połączone z 2 bal-
konami, łazienka z ogrzewaniem podłogowym, 
strych/pom. techniczne. na dachu istnieje także 
możliwość zamontowania paneli i  ogrzewania 
solarnego oraz fotowoltaicznego 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 wypo-
sażone są w klimatyzację. w części podpiwniczo-
nej znajdują się 2 obszerne pomieszczenia, w tym 
jedno ogrzewane, gdzie mieści się kotłownia. 
dwa niezależne, wysokie pomieszczenia stry-
chowe są wykorzystywane jako pomieszczenia 
gospodarcze. dom posiada 2 pomieszczenia 
garażowe, jedno na samochód osobowy i dru-
gie na przechowywanie narzędzi ogrodniczych 
łącznie z małym traktorkiem ogrodowym. roz-
legła 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 do drogi 
gminnej asfaltowej prowadzącej do słomigrodu. 
aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. 
możliwość podziału na dwie odrębne działki, obie 
z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej. 
atrakcyjna lokalizacja, 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 inwestycyjny o powierzchni 
6 ha z  gotową koncepcją zagospodarowania 
pod stadninę koni „hills of horses”. położony 
w malowniczej kotlinie u zbiegu dwóch potoków 
źródłowych rzeki sanki będącej południową 
granicą jury krakowsko-częstochowskiej. to 
znakomite miejsce na stadninę ale sprawdzą 
się też inne projekty, np.: dom seniora, ośrodek 

konferencyjno–szkoleniowy lub wypoczynkowy. 
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 zagospodarowania przestrzennego 
z  przeznaczeniem na: budownictwo jednoro-
dzinne, tereny rekreacji i  sportu z  możliwością 
zabudowy kubaturowej, tereny rekreacji i sportu 
bez możliwości zabudowy kubaturowej. teren 
przy wjeździe jest płaski, słabo zadrzewiony, na-
stępnie ok. 100 m dalej przecina go ciek wodny po 
którym brzozowymi zagajnikami lekko podnosi 
się w kierunku wschodnim. 

cena 900.000 zł
tel. 516 045 765

kleszczów
21 a, w całości budowlana, położona w malowni-
czej, spokojnej okolicy, wśród lasów i pól. wokół 
niska zabudowa jednorodzinna. w pobliżu przysta-
nek autobusowy, sklep, boisko, plac zabaw. dojazd 
drogą asfaltową– gminną. wymiary działki: około 
39 m szerokości 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. pękowickiej. 
działka położona jest w północnej części krakowa, 
tylko 6 km od rynku głównego (15  min. drogi 
samochodem do starego miasta). dobry dojazd do 
ulicy opolskiej umożliwia szybką komunikację za-
równo 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-kondygna-
cyjny budynek wielorodzinny o powierzchni pum 
około 615 m2 na ul. krętej (przecznica ul. siewnej). 
wszystkie media znajdują się obok działki. wy-
śmienita 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

kraków, ul. strzelnica
7,7 a, oferta dla inwestora indywidualnego lub 
małego dewelopera. działka płaska, prostokątna, 

21 m (front) ×37 m, częściowo ogrodzona. dosko-
nała lokalizacja w starej części woli justowskiej. 
media – prąd, woda, gaz, kanalizacja w drodze. 
w otoczeniu zadbana zabudowa jednorodzinna. 
Bardzo dobra komunikacja. dwie aktualne i pra-
womocne wz: 1. budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem, 2. budowa dwóch 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w za-
budowie bliźniaczej (po 2 samodzielne lokale 
w każdym) z garażem. w ramach wz na bliźniak 
opracowana została przez Biuro architektoniczne 
Bazukastudio koncepcja zabudowy umożliwia-
jąca wybudowanie 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 pozwolenie na budowę na 
domek jednorodzinny – dwulokalowy „dom w cy-
klamenach 3 (r2)” – na końcowym etapie. prąd, 
kanalizacja i woda obok w działce. gaz niedaleko 
w trakcie realizacji. obok działka zabudowana – 
domek jednorodzinny w końcowej fazie realizacji. 
dojazd asfaltowy. możliwość zamiany za miesz-
kanie 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 lodówką, zmywarką 
i pralką, łazienka z prysznicem, ogrzewanie miej-
skie. 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 pokoju 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 wyposażone. drzwi antywłamaniowe, możliwość 
montażu alarmu.

cena 2100 zł
tel. 607 864 646

kraków, ul. Garbarska
32 m2, 1-pokojowe mieszkanie w oficynie z anek-
sem kuchennym. w pełni wyposażone. kuchnia 
zabudowana, płyta kuchenna elektryczna, piekar-
nik. pralka, klimatyzacja, odkurzacz. umeblowanie: 
narożnik rozkładany (bardzo komfortowy), dodat-
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kowa 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 mieszkania 
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), 
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 aneksem kuchennym, dużym 
balkonem i przylegającą do mieszkania komórką 
lokatorską. wynajmie bezpośrednio 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  politechniki. 

2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka i wc. mieszka-
nie umeblowane, lodówka, pralka, wyposażona 
łazienka i kuchnia. w całym mieszkaniu zamonto-
wano parkiety. dostępny tani internet (dostęp do 
sieci osiedlowej). mieszkanie znajduje się w cichej 
okolicy – nie słychać przejeżdżających pojazdów, 
a  jednocześnie 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 rolni-
czego, niedaleko politechniki krakowskiej. pokój: 
wersalka, fotel rozkładany, szafa, stół, krzesła, 
co, telewizja kablowa, okna plastikowe. kuchnia: 
kuchenka 2-palnikowa elektryczna, zlewozmywak, 
szafki, lodówka, kuchenka mikrofalowa, terakota. 
łazienka: wc, pralka, kabina prysznicowa, umywal-
ka, flizy, terakota. 

cena 900 zł  
+ czynsz 240 zł + prąd

tel. 660 512 694

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ 
1 lutego 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
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przydatne adresy

�� Urząd Miasta Krakowa  
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4  
tel. 12-616-12-00 
www.krakow.pl | www.bip.krakow.pl 

�� wydział architektury i Urbanistyki  
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1  
tel. 12-616-80-37

�� Główny architekt Miasta  
31-072 Kraków, Wielopole 17 a  
tel. 12-616-8216

�� wydział Geodezji  
31-526 Kraków, ul. Grunwaldzka 8  
tel. 12-616-96-23 | www.geodezja.krakow.pl 

�� wydział Kształtowania Środowiska  
31-949 Kraków, os. Zgody 2 
tel. 12-616-88-93

�� wydział Mieszkalnictwa  
31-072 Kraków, ul. Wielopole 17 a  
tel. 12-616-82-42 | fax 12-616-82-43 

�� wydział Podatków i Opłat  
31-539 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10  
tel. 12-616-92-13

�� wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych  11  
tel. 12-616-19-22

�� Oddział Ochrony zabytków  
Miejski Konserwator zabytków  
31-002 Kraków, ul. Kanonicza  24  
tel. 12-431-25-45

�� Urząd Marszałkowski  województwa Małopolskiego  
30-017 Kraków, ul. Racławicka  56  
tel. 12- 630-33-04 | www.malopolska.pl 

URZĘDY

�� wydział Inwestycji  
31-072 Kraków, ul. Wielopole 17a  
tel. 12-616-84-14

�� Starostwo Powiatowe w Krakowie  
30-037 Kraków, al. Słowackiego 20  
tel. 12-634-42-66  
www.powiat.krakow.pl 

�� wydział architektury, Budownictwa, Inwestycji 
i remontów „aB”  
tel. 12-632-95-95 

�� wydział Geodezji, Kartografii, Katastru  
30-508 Kraków, ul. Przy Moście 1  
tel. 12-656-72-58

�� Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
30-037 Kraków, al. Słowackiego 20  
tel. 12-633-03-47 

�� Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Krakowie — Powiat Grodzki  
30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A  
tel. 12-616-56-40

�� Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej  
30-037 Kraków, ul. Przy Moście 1  
tel. 12-656-57-43

�� zarząd Infrastruktury Komunalnej i transportu 
w Krakowie  
31-586 Kraków, ul. Centralna 53  
tel. 12-616-70-00

�� zarząd Dróg wojewódzkich w Krakowie  
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56  
tel. 12-637-28-79 

INSTYTUCjE

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

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

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

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

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

�� Instytut analiz Monitor rynku 
Nieruchomości 
ul. Wybickiego 7c, 31-261 Kraków 
tel. 12 378 31 30 | www.mrn.pl






