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Szanowny Czytelniku

1 stycznia zmieniły się przepisy 
podatkowe, w tym regulacje dotyczące 
sprzedaży nieruchomości, która 
została uprzednio nabyta w spadku 
oraz sprzedaży nieruchomości 
nabytej w wyniku ustania wspólności 
majątkowej. Zmienił się także okres, 
podczas którego podatnik zwolniony jest 
od podatku dochodowego w sytuacji, 
gdy kwota uzyskana ze zbycia 
nieruchomości zostanie wydatkowana 
na własne cele mieszkaniowe.

Dwanaście inwestycji powalczy 
o statuetkę VI edycji Plebiscytu 
Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom. 
Czytelnicy dwutygodnika, a także portali 
KRN.pl i partnerskiego LoveKrakow.pl  
przez pół roku będą głosować na 
projekty deweloperskie realizowane 
w Krakowie i okolicach. Coraz więcej 
inwestycji powstaje poza granicami 
miasta, np. w Rząsce, Libertowie czy 
Niepołomicach, co świadczy o rosnącym 
wśród deweloperów zainteresowaniu 
działkami inwestycyjnymi w gminach 
ościennych.

16 i 17 lutego odbędzie się pierwsza 
w tym roku Krakowska Giełda Domów 
i Mieszkań organizowana przez 
Stowarzyszenie Budowniczych Domów 
i Mieszkań. Będzie można zapoznać 
się z aktualną ofertą deweloperów 
oraz otrzymać najnowszy numer 
dwutygodnika.

Zapraszam na stoisko KRN 
Krzysztof Maksiński
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Głosujemy w VI edycji 
plebiscytu Inwestycja Przyjazna 
Mieszkańcom

n
ajnowsze wydanie dwutygodnika otwiera tegorocz-
ną edycję plebiscytu Inwestycja Przyjazna Mieszkań-
com. W każdym numerze będą prezentowane projekty 

mieszkaniowe, które zostały nominowane do udziału w  za-
bawie. Konkurs ma charakter lokalny — wszystkie projekty 
uwzględnione w  zestawieniu są realizowane w  Krakowie lub 
okolicach. Głosować można z  dowolnego miejsca — poprzez 
stronę internetową www.plebiscyt.krn.pl. Przygotowaliśmy 
również specjalne kupony do głosowania, które będą druko-
wane w dwutygodniku i rozdawane podczas krakowskich tar-
gów mieszkaniowych. 

Plebiscyt Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom to przede wszyst-
kim zabawa, do której zapraszamy głównie, choć nie tylko, miesz-
kańców Krakowa i okolic. Jej celem z punktu widzenia dewelopera 
zgłaszającego inwestycję jest pomysłowe, oryginalne wsparcie pro-
mocji i sprzedaży. Dla nas, pracowników dwutygodnika „Krakowski 
Rynek Nieruchomości”, czyli organizatora Plebiscytu, najważniejsze 
jest dotarcie do jak największej liczby osób, które w najbliższym cza-
sie będą kupować mieszkania — mówił Dyrektor dwutygodnika 
Krzysztof Maksiński, podczas uroczystości rozstrzygnięcia V 
edycji w TAO Restaurant & Club.

Wszystkim edycjom plebiscytu przewodzi myśl, że ocena 
jakości osiedli mieszkaniowych powinna należeć do miesz-
kańców. W  ten sposób inicjatywa dwutygodnika wyróż-
nia się na tle typowych konkursów branżowych, w  których 

Głosowanie na najlepsze krakowskie inwestycje mieszkaniowe 
już rozpoczęte. Redakcja dwutygodnika „Krakowski Rynek 
Nieruchomości” po raz szósty organizuje plebiscyt Inwestycja 
Przyjazna Mieszkańcom. Laureata wyłonią obecni i przyszli 
klienci firm deweloperskich.

decydujący głos mają eksperci: architekci, deweloperzy czy 
urbaniści. 

Materiały budowlane, architektura, wygląd i  układ osiedla, 
metraże mieszkań, części wspólne, infrastruktura rekreacyj-
na, dostęp do miejsc parkingowych i komunikacji miejskiej — to 
jedne z wielu parametrów branych pod uwagę przez osoby po-
szukujące nieruchomości. Aby ułatwić czytelnikom porówna-
nie projektów deweloperskich, będą one prezentowane według 
ujednoliconego schematu.

W tym roku do udziału zgłoszono następujące inwestycje:
• Bogucianka 159 (DEVERO ROGAlA)
• Wzgórze Witkowickie (aWim WitkoWiCka)
• Brick House (PODSKAlE DEVElOPMENT)
• Panorama Prądnik (nokturn DeWeloper)
• Libertów Hill (DEVElO ROGAlA)
• Zielona Rząska (kr grupa DeWeloperSka)
• 3 Kolory (VIllA RUDNICKI)
• Willa Nokturn (nokturn DeWeloper)
• Majowa Park (DEVEKO ROGAlA)
• Nowa 5 Dzielnica (CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOlOGII)
• Bogucianka 158 i 160 (genuS grupa DeWeloperSka)
• Osiedle Symbioza (SOŁTYSOWSKA 1 ROGAlA DEVElOPMENT)

Głosowanie potrwa od 15 lutego do 22 sierpnia 2019 r. 
Ogłoszenie zwycięzcy i zdobywców kolejnych miejsc odbędzie 
się we wrześniu, podczas tradycyjnej gali wręczenia nagród. 

Inwestycje przyjazne mieszkańcom
Plebiscyt ma już za sobą kilkuletnią historię. Pierwszym tytułem 
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom” wyróżniono projekt Fajny 
Dom przygotowany przez firmę Mota Engil Real Estate i  Estia. 
W  kolejnej edycji konkursu głosujący wybrali Osiedle lawen-
dowa 3 w  Zielonkach, za realizację którego odpowiadała firma 
Maxus Developer. Podczas kolejnej odsłony plebiscytu czytelni-
cy dwutygodnika wyłonili trzy firmy. Pierwsze miejsce zdobyła 
Bunscha Park Sp. z o.o., za projekt osiedla Bunscha Park. Drugie 
i trzecie miejsca zajęły inwestycje, odpowiednio: Grzegórzki Park 
(inwestor: Inter-Bud Developer) oraz Wilga Park II (inwestor: 
WAKO). Zwycięzcą IV edycji, rozstrzygniętej w czerwcu 2017 r., 
została Wielicka Garden (Atal), II miejsce przyznano firmie Eko-
-Park za inwestycję Art City, a III miejsce — Cracovia Property za 
Osiedle Dobra Forma. 

W ubiegłym roku statuetkę „Inwestycja Przyjazna Mieszkań-
com” otrzymała firma Tętnowski Development za Osiedle Pa-
steura. Po podliczeniu liczby głosów, przyznano również II i  III 

plebiscyt dwutygodnika
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miejsca, które zajęły, odpowiednio: Zaczarowany Młyn (Dom-
-Bud M. Szaflarski), Panorama Prądnik (Nokturn Deweloper). 

Relacja z  uroczystego zakończenia VI edycji Plebiscytu In-
westycja Przyjazna Mieszkańcom zostanie opublikowana we 
wrześniu. 

Konkurs dla kreatywnych
Redakcja dwutygodnika zaprasza również do dodatkowej zaba-
wy. Oprócz oddania głosu, można zaproponować hasło reklamo-
we dla jednej, wybranej inwestycji deweloperskiej, uwzględnionej 
na liście projektów zgłoszonych do plebiscytu. Autora najbardziej 
trafnej i kreatywnej propozycji nagrodzimy tygodniowym poby-
tem dla dwóch osób w Kołobrzegu. Warto przypomnieć najlep-
sze hasło z V edycji plebiscytu — „Panorama Prądnik — Podłącz 
się do dobrej energii!”, które zaproponowała Andżelika leciejew-
ska. Autorka wsparła w ten sposób promocję inwestycji Panora-
ma Prądnik. 

Bardzo lubię podróżować z moją rodziną, ale po takich podróżach 
dobrze wrócić do swojego ukochanego domu. Wiemy, że wybór miej-
sca, w którym człowiek będzie mieszkać, jest niezwykle ważny, a za-
razem trudny. Dokonując tego wyboru, kierujemy się dobrą energią, 
którą się wyczuwa intuicyjnie — mówiła laureatka konkursu na naj-
lepsze hasło reklamowe dla inwestycji deweloperskiej.

W ubiegłym roku statuetkę „Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom” 

otrzymała firma Tętnowski Development za Osiedle Pasteura.
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Bogucianka 159
Lokalizacja: Kraków (Tyniec), ul. Bogucianka
Deweloper: Devero Rogala
www.bogucianka159.pl

Wzgórze Witkowickie 
Lokalizacja: kraków, ul. Witkowicka
Deweloper: aWim Witkowicka
www.wzgorzewitkowickie.pl

Brick House
Lokalizacja: Kraków, ul. Podskale
Deweloper: Podskale Development
www.modern-living.pl

Panorama Pradnik
Lokalizacja: Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
Deweloper: nokturn Deweloper
www.panoramapradnik.pl

organizator partner

Oddaj głos w plebiscycie

...i wyjedź  
na wczasy

na www.plebiscyt.krn.pl
2019
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Bogucianka 158 i 160
Lokalizacja: Kraków, Bogucianka 158 i 160
Deweloper: Genus Grupa Deweloperska
www.genus.pl

Zielona Rząska
Lokalizacja: Rząska (k. Krakowa)
Deweloper: KR Grupa Deweloperska
www.zielonarzaska.pl

Osiedle Symbioza
Lokalizacja: Kraków, ul.Sołtysowska
Deweloper: Sołtysowska 1 Rogala Development
www.osiedlesymbioza.pl

3 Kolory 
Lokalizacja: Kraków, ul. Taklińskiego
Deweloper: Villa Rudnicki Sp. z o.o.
www.villa-rudnicki.pl

Willa Nokturn
Lokalizacja: Kraków, ul. Mała Góra
Deweloper: nokturn Deweloper
www. nokturndeweloper.pl

Majowa Park
Lokalizacja: Niepołomice, ul. 3 Maja
Deweloper: Deveko Rogala
www.majowapark.pl

Libertów Hill
Lokalizacja: libertów , ul. Świętego Floriana
Deweloper: Develo Rogala
www.libertowhill.pl

Nowa 5 Dzielnica
Lokalizacja: Kraków, ul. Wrocławska
Deweloper: Centrum Nowoczesnych Technologii
www. nowa5dzielnica.pl

Logo w wersji 
miniaturkowej

BUDOWA ZNAKU

Logo w wersji 
podstawowej
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Mieszkańcy zapłacą 
za darmową 
komunikację?

Zarząd Transportu Publicznego proponuje 
zmiany w taryfie biletowej komunikacji 
miejskiej. Bilety czasowe będą droższe. 
Mniej zapłacą posiadacze tzw. biletów 
Mieszkańca. Czy zmiany zniechęcą 
krakowian do korzystania z MPK?

komentarz 
w sprawie

publicznego transportu zbiorowego w  Krakowie z  roku na rok ma-
leje. Obniżenie to jest kształtowane m.in. przez zwiększanie grona 
pasażerów uprawnionych do bezpłatnych przejazdów Komunikacją 
Miejską w Krakowie. 

Nowe ceny i nowe bilety czasowe
Z  propozycją uchwały w  sprawie pierwszych od kilku lat zmian 
w  taryfie biletowej radni zapoznają się podczas najbliższej sesji 
Rady Miasta. Diabeł tkwi w  szczegółach. Największy sprzeciw 
budzi likwidacja biletu okresowego na 1 linię oraz zmiana bile-
tu 20-minutowego na 15-minutowy (w tej samej cenie). Ponad-
to Zarząd Transportu Publicznego zaproponował podniesienie 
o 20 groszy ceny biletu jednorazowego 40-minutowego/jedno-
przejazdowego bez ulgi (który zostanie zastąpiony 30-minuto-
wym/jednoprzejazdowym). Zamiast 3,80 zł zapłacimy równe 
4 zł, co jak zapewnia magistrat, ułatwi nam... korzystanie z bile-
tomatów. Idąc tym tokiem myślenia, bilety w cenie 2 zł byłyby dla 
mieszkańców jeszcze łatwiejszym rozwiązaniem, ale na takie po-
mysły nie ma co liczyć. Zamiast tego za kilka lat może dojdziemy 
do okrągłej 5-złotówki. 

Tańsze bilety dla zameldowanych
Dobrze na zmianach wyjdą osoby posiadające Kartę Krakow-
ską. Ceny biletów sieciowych dla pasażerów z  tej grupy będą 
o 3 zł niższe — z 72 do 69 zł. Obniżka ma stanowić zachętę do 
regularnego korzystania z komunikacji miejskiej, a także i może 
przede wszystkim do wyrobienia Karty Krakowskiej, do której 
potrzebny jest meldunek na pobyt stały lub PIT potwierdzający 
rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. Władze miasta 
od lat próbują zwiększyć wpływy do budżetu z tytułu opłat po-
datkowych. Czas pokaże, czy zmiany w  taryfie biletowej będą 
skutecznym środkiem do tego celu. Jeśli radni zagłosują za 
przyjęciem uchwały, wejdzie ona w  życie 23 marca (nie wcze-
śniej niż po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Małopolskiego). 

Przeciwnicy projektu Zarządu Transportu Publiczne-
go nie zamierzają czekać do sesji. 8 lutego krakowskie Koło 
Partii Zieloni opublikowało w  internecie petycję przeciwko 
zmianom cen biletów MPK. Podpisy są zbierane drogą elek-
troniczną. Dokument zostanie skierowany do Rady Miasta 
krakowa.

Joanna Kus 

W
ybór mieszkania w  Krakowie to przede wszystkim 
lokalizacja, a  dobra lokalizacja to możliwie łatwe 
i  szybkie połączenie z  centrum miasta. Łatwe zna-

czy też jak najtańsze. Przesiadamy się do komunikacji miejskiej 
również dlatego, że chcemy zaoszczędzić. W dni, kiedy poziom 
smogu przekracza dopuszczalne normy, podróżujemy do pracy 
tramwajem lub autobusem także po to, żeby powietrze w mie-
ście było zdrowsze. Średnio przez 104 dni w roku (dane UMK 
za 2016 r.) wskaźnik pyłu zawieszonego PM10 jest na niebez-
piecznym poziomie. 

Zapowiedzianymi podwyżkami cen biletów władze Krakowa 
będą uzdrawiać — głównie budżet, który ucierpiał na darmowej 
komunikacji. Według informacji podanych przez krakowski magi-
strat tegoroczne wydatki na transport zbiorowy zaplanowano na 
poziomie 562 mln zł. Dla porównania 8 lat temu miasto wydało na 
ten sam cel 382 mln zł. Ponad połowę kosztów utrzymania komu-
nikacji miejskiej powinny pokryć przychody ze sprzedaży biletów. 
Matematycznie rzecz ujmując, podwyżki są nieuniknione. 

W  uzasadnieniu projektu uchwały czytamy: Jednakże po-
winno się zaznaczyć, że wskaźnik pokrycia kosztów w  systemie 
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Z krakowa

Metamorfoza parku Zakrzówek

p
ark Zakrzówek stanie się miejscem sprzyjającym uprawianiu 
różnego rodzaju aktywności fizycznych, zwłaszcza takich jak 
wspinaczka, jazda na rowerze, pływanie czy spacery. Na jego 

terenie powstaną m.in. kąpieliska, przestrzenie wspinaczkowe, tra-
sy rowerowe i ścieżka zdrowia. Zaplanowano również miejsca pik-
nikowe i wybieg dla psów. W parku powstaną także nowe budynki, 
przede wszystkim Centrum Sportów Wodnych i  Centrum Infor-
macji Ekologicznej. W pierwszym z nich zaplanowano m.in. base-
ny, natomiast w drugim będzie można poszerzyć swoją wiedzę na 
temat występującej w  okolicy przyrody. Zaplanowano również 
wystawę fotograficzną. Oba budynki będą niskie — jednopiętro-
we, mają dobrze komponować się z  otoczeniem, m.in. dzięki for-
mie i elewacji nawiązującym do tamtejszego krajobrazu. Komfort 
odwiedzającym zapewnią także lokale usługowe, np. restauracja, 
miejsce, gdzie można wypożyczyć sprzęt sportowy czy pawilony 
z obsługą parkingu i toaletami. Osoby przebywające w parku będą 
mogły podziwiać okolicę nie tylko spacerując czy jadąc na rowerze, 
ale i korzystając z tarasowych pomostów widokowych.

Architekci z doświadczeniem
Projekt wykonała Pracownia Projektowa F11 — firma, która działa na 
rynku od 10 lat. W swoim portfolio ma zarówno realizacje dla klien-
tów indywidualnych i  przedsiębiorców, jak i  budynki użyteczności 
publicznej (m.in. Podkarpackie Centrum Nauki, budynek sądu w So-
snowcu czy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku), a także 
parki i ogrody. Domeną pracowni są obiekty energooszczędne.

Inwestycja rozłożona na lata
Szacuje się, że inwestycja może kosztować nawet ok. 40 mln zł. 
Jej realizacja zostanie podzielona na 7 etapów rozłożonych na 

3  lata. Pierwszy etap obejmie zabezpieczenie skał kamienioło-
mu. Następnie powstanie plac zabaw i miejsce piknikowe, później 
budynek wejściowy na baseny i kąpieliska. Potem przyjdzie czas 
na realizację elementów małej architektury. Jednymi z większych 
wyzwań będą budowa Centrum Sportów Wodnych i przebudo-
wa fragmentu ul. Wyłom. Na sam koniec zostawiono otwarcie 
wybiegu dla psów. 

Mieszkańcy zaniepokojeni wycinką drzew
Aktualnie trwa przygotowanie terenu pod inwestycję, zwłasz-
cza wycinanie niektórych drzew i usuwanie śmieci. Prace zwią-
zane z  wycinką zaniepokoiły część mieszkańców Krakowa, 
jednak Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że zostaną one 
ograniczone do niezbędnego minimum. Usuwane są w szczegól-
ności gatunki inwazyjne niszczące cenne siedliska przyrodnicze takie 
jak orzech włoski, klon jesionolistny czy ekspansywna na tym sie-
dlisku śliwa ałycza o  obwodach oraz powierzchniach niewymaga-
jących uzyskania zezwoleń w  świetle Ustawy o  ochronie przyrody. 
Dzięki prowadzonym pracom możliwe jest również usunięcie zale-
gających śmieci (opony, gruz, plastikowe opakowania etc.), które po-
przerastane są korzeniami samosiewów (…). Ponadto informujemy, 
iż przedmiotowa wycinka prowadzona jest pod nadzorem przyrod-
niczym oraz dendrologicznym wg wymagań decyzji RDOŚ — czyta-
my w oświadczeniu ZZM. Dodatkowo, w siedzibie ZZM można 
obejrzeć makietę przedstawiającą docelowy kształt parku Za-
krzówek, a także uzyskać szczegółowe informacje na temat pro-
wadzonych tam prac. 

Zgodnie z  założeniami, park Zakrzówek ma być gotowy 
w 2022 r.

Anna Kapłańska

Ruszyła realizacja parku Zakrzówek. Powstał projekt, rozpoczęły się prace 
przygotowawcze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za 3 lata Kraków zyska 
miejsce nie tylko cenne przyrodniczo, ale i wyposażone w odpowiednią infrastrukturę.

źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
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prawo

Od tego roku zmiany w podatkach

1 
stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018.1509 t.j.), 
przyjęta ustawą z  dnia 23 października 2018 r. o  zmianie 

ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o  po-
datku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 
Nowe regulacje dotyczą w  szczególności odpłatnego zbycia 
nieruchomości, która została uprzednio nabyta w  spadku oraz 
odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w  wyniku ustania 
wspólności majątkowej. Znaczącą zmianą jest rów-
nież nowy termin, na podstawie którego zbywca jest 
zwolniony z podatku dochodowego i w którym podat-
nik musi wykorzystać uzyskane środki ze zbycia nie-
ruchomości na własne cele mieszkaniowe. Ponadto 
zmiany dotyczą także możliwości zaliczenia kosztów 
uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości 
nabytej w spadku.

Przed nowelizacją
Przed nowelizacją każde zbycie nieruchomości 
w  okresie 5 lat od nabycia nieruchomości wiązało 
się z  koniecznością zapłaty podatku dochodowego 
(zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych — od dochodu z  odpłatne-
go zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 
19 proc. i ta wysokość pozostała taka sama również 
po nowelizacji). Dotyczyło to również nieruchomości 
nabytej w spadku oraz nieruchomości nabytej w wy-
niku ustania wspólności majątkowej. W  przypadku 
nabycia nieruchomości w  spadku termin pięcioletni 

był liczony od momentu śmierci spadkodaw-
cy. Natomiast w sytuacji odpłatnego zbycia 
nieruchomości nabytej w  wyniku ustania 
wspólności majątkowej, ustawa nie określa-
ła wprost terminu, od którego zaczyna biec 
pięcioletni okres, w którym odpłatne zbycie 
nieruchomości wiązało się z  koniecznością 
zapłaty podatku dochodowego. Jednakże 
zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą, termin 
ten winien być liczony od momentu nabycia 
nieruchomości przez małżonków w  trakcie 
trwania małżeńskiej wspólności majątkowej. 

Powyższe regulacje dotyczące zbycia 
nieruchomości, obowiązujące przed no-
welizacją, przewidywały wyjątek. Osoba, 
która zbywała odpłatnie nieruchomość, 
a  następnie w  okresie 2 lat od zbycia, za 
uzyskane środki nabywała lokal na własne 
cele mieszkaniowe, zwolniona była od po-
datku dochodowego.

Po nowelizacji
Obecnie ustawodawca zdecydowanie złagodził przepisy po-
datkowe dotyczące odpłatnego zbycia nieruchomości przez 
spadkobierców. Ustawodawca zmienił moment rozpoczęcia 
biegu pięcioletniego okresu, po którym spadkobierca, zbywa-
jąc nieruchomość, jest zwolniony z  podatku dochodowego. 
Obecnie, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia nie-
ruchomości nabytej w  spadku termin pięcioletni liczy się od 

Wraz z początkiem roku zmieniły się przepisy podatkowe. Nowelizacja 
wprowadziła istotne zmiany w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego 
od osób fizycznych przy odpłatnym zbyciu nieruchomości.
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końca roku kalendarzowego, w  którym nastąpiło nabycie lub 
wybudowanie tej nieruchomości przez spadkodawcę, a nie od 
momentu śmierci spadkodawcy — co miało miejsce przed no-
welizacją. Jednocześnie zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi nabycia 
albo odpłatnego zbycia nieruchomości, nabycie albo odpłat-
ne zbycie nieruchomości, nabytej w drodze działu spadku, do 
wysokości przysługującego podatnikowi udziału w  spadku. 
Ustawodawca ostatecznie prze-
sądził w  ten sposób (przed no-
welizacją była to kwestia sporna), 
że okres pięcioletni nie jest liczo-
ny od momentu nabycia nierucho-
mości w  drodze działu spadku, 
chyba że w  wyniku działu spadku 
spadkobierca otrzymał więcej, niż 
pierwotnie miał otrzymać. Co po-
woduje, że okres pięcioletni, co do 
części przewyższającej pierwotny 
udział w spadku, będzie liczony od 
momentu działu spadku. 

Ponadto w przypadku odpłatne-
go zbycia nieruchomości nabytej na 
podstawie spadku, ustawodawca 
wprowadził nowelizacją możliwość 
zaliczenia do kosztów uzyskania 
przychodu udokumentowanych 
kosztów nabycia lub budowy nie-
ruchomości przez spadkodawcę. 
Zgodnie z  art. 22 ust. 6d ustawy 
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatne-
go zbycia nieruchomości nabytej w  spadku zalicza się również 
udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesio-
ne przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary 
spadkowe, w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub 
zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i  praw 
majątkowych nabytych przez podatnika. A  ponadto przez cię-
żary spadkowe rozumie się spłacone przez podatnika długi 
spadkowe, zaspokojone roszczenia o  zachowek oraz wykona-
ne zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podat-
nik spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub 
wykonał zapisy zwykłe i  polecenia po dokonaniu odpłatnego 
zbycia nieruchomości.

Ustawodawca zdecydował się doprecyzować kwestię obli-
czania pięcioletniego terminu w  przypadku odpłatnego zbycia 
nieruchomości nabytej w  drodze ustania wspólności majątko-
wej małżeńskiej. Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia 
nieruchomości nabytej w  wyniku ustania wspólności majątko-
wej małżeńskiej, nabytej do majątku wspólnego małżonków, 
okres pięcioletni liczy się od momentu, w którym nastąpiło jej 
nabycie przez małżonków do ich majątku wspólnego. Zatem 
ustawodawca, wprowadzając wyżej wymieniony przepis, za-
aprobował dotychczasową linię orzeczniczą.

Kolejna bardzo istotna zmiana na gruncie nowelizacji dotyczy 
okresu, w  trakcie którego zbywca nieruchomości może zostać 
zwolniony z podatku dochodowego — jeżeli spożytkuje uzyska-
ną kwotę ze zbycia nieruchomości na zakup nieruchomości na 
własne cele mieszkaniowe. Okres ten został wydłużony z 2 do 

3 lat. Należy jednak pamiętać, że nowy, dłuższy okres ma zasto-
sowanie jedynie do dochodu osiągniętego po 1 stycznia 2019 r. 
i  nie zostały wydłużone okresy dwuletnie, które rozpoczę-
ły swój bieg przed wejściem w  życie nowelizacji. Ustawodaw-
ca rozstrzygnął również kwestię sporną dotyczącą momentu 
nabycia nieruchomości. Obecnie w  celu skorzystania ze zwol-
nienia z  podatku dochodowego, konieczne jest definitywne 
nabycie nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, co ozna-

cza, że do skorzystania z  wyżej wymienionego zwolnienia nie 
wystarczy zawarcie umowy przedwstępnej w  okresie 3 lat od 
odpłatnego zbycia nieruchomości. Konieczne jest ostateczne 
nabycie nieruchomości.

Jak ocenić te zmiany?
Zmiany dokonane przez ustawodawcę należy ocenić pozy-
tywnie. Ułatwiają one zbycie nieruchomości osobom, któ-
re nie prowadzą związanej z  tym działalności gospodarczej. 
Zwłaszcza dotyczy to przypadków, kiedy nieruchomość jest 
przedmiotem spadku lub ustania wspólności majątkowej mał-
żeńskiej. W takich sytuacjach często nieruchomość nie jest już 
wykorzystywana przez nabywcę na własne cele mieszkaniowe 
(w  przypadku nieruchomości objętej spadkiem może być ona 
przedmiotem udziałów wielu osób), a jedynym racjonalnym roz-
wiązaniem jest jej zbycie. Wciąż należy mieć na uwadze okres 
pięcioletni, w  trakcie którego zbycie nieruchomości nabytej 
w spadku będzie równoznaczne z koniecznością uiszczenia po-
datku dochodowego, z tą różnicą, że obecnie moment rozpoczę-
cia biegu wyżej wymienionego okresu jest bardziej korzystny. 
Powyższe dotyczy również przypadku zbycia nieruchomości 
nabytej w  wyniku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. 
Pozytywnie należy również ocenić wydłużenie okresu do 3 lat 
dla zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy kwota 
uzyskana ze zbycia tej nieruchomości została wydatkowana na 
własne cele mieszkaniowe.

Kajetan Wałęga
aplikant adwokacki

Kancelaria Janowski Markiewicz
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ekspert radZi

Błędy, którymi deweloperzy niszczą 
swój wizerunek

WWW nie na pokaz
Z raportu Otodom na podstawie badań Kantar TNS ,,Badanie 
preferencji i  satysfakcji z  zakupu mieszkania na rynku pier-
wotnym” wynika, że w ciągu ostatnich lat w procesie poszu-
kiwania mieszkania na znaczeniu zyskały źródła internetowe. 
Głównym z  nich jest strona www dewelopera. Taki sposób 
poszukiwań w  2018 r. zadeklarowało 60 proc. responden-
tów. To wzrost o 15 proc. w stosunku do roku 2015. Pomimo 
tak imponujących wyników, wielu deweloperów wciąż traktu-
je swoje strony w sposób powierzchowny, a nawet niedbały, 
nie zwracając uwagi na to, że internet jest często miejscem, 
w którym klienci spotykają się z ich ofertą po raz pierwszy.

Wśród najczęściej spotykanych błędów pojawiają się: nie-
czytelny układ strony, brak intuicyjnych rozwiązań, zwłasz-
cza w  wyszukiwarce mieszkań oraz nieciekawe, sztampowe 
teksty. Równie często spotkać można nieatrakcyjne wizu-
alizacje, brak dziennika budowy, przestarzałe aktualizacje, 

urządzeniach mobilnych, które stanowią obecnie ponad połowę źró-
dła ruchu w internecie — dodaje. 

Strach przed Facebookiem
Jak podaje NapoleonCat, sukcesywnie wzrasta w  Polsce licz-
ba użytkowników Facebooka. W listopadzie 2018 r. takich osób 
było 16 780 000, a więc 44,1 proc. całej populacji. Porównując te 
dane z rokiem poprzednim, to aż o 160 000 więcej niż we wrze-
śniu 2018 r. Najliczniejszą grupą są osoby w  przedziale wieko-
wym od 25 do 34 lat.

Facebook to wciąż zdecydowanie najpopularniejszy serwis 
społecznościowy, którego możliwości wykorzystują zarówno 
użytkownicy prywatni, jak i firmy. Niestety wśród deweloperów 
w dalszym ciągu panuje powszechna niechęć do tego medium, ar-
gumentowana obawą przed negatywnymi komentarzami inter-
nautów na temat inwestycji bądź samego dewelopera.

Potencjał mediów społecznościowych jest ogromny. Dla dewe-
lopera to idealne miejsce na budowanie długofalowych relacji z  po-
tencjalnym klientem. To tutaj można zamieszczać aktualne zdjęcia 
inwestycji, informować o  postępach budowy, targach, promocjach, 
odpowiadać na pytania użytkowników, pokazywać okolicę inwestycji 
czy inne zalety osiedla — mówi Anna Gumowska. Jednak wielu de-
weloperów zaprzepaszcza tę szansę ze strachu przed hejtem. Bądźmy 
jednak realistami; jeśli niezadowolony klient chce wyrazić swoją opi-
nię, robi to przy pomocy Facebooka lub bez niego. Przyjmując atak 
w mediach społecznościowych, jesteśmy w o tyle komfortowej sytu-
acji, że możemy mieć nad nim kontrolę. Mamy szansę wyjaśnić sytu-
ację, pokazać swój profesjonalizm. Pomocna w tym przypadku może 

Atrakcyjna lokalizacja, nowoczesne i wysokiej klasy wykończenie, a do tego korzystna 
cena — brzmi doskonale. Zainteresowanych nie brakuje, a mimo to sprzedaż pozostaje 
nieefektywna. Wydaje się nieprawdopodobne? Niestety takie sytuacje się zdarzają, 
a wszystko przez kilka zaniedbań deweloperów.

niepoprawne oznaczenie lokalizacji, a nawet błąd w numerze te-
lefonu. 

Użytkownik, który nie może swobodnie poruszać się po stronie 
internetowej lub nie znajduje na niej interesujących go informacji, 
irytuje się i  opuszcza ją. Jeśli jest wystarczająco zmotywowany, po-
szuka inwestycji na portalach, ale tym sposobem tracimy możliwość 
bezpośredniego kontaktu z  potencjalnym klientem. Dlatego należy 
zbudować witrynę, która spełnia oczekiwania dzisiejszego odbiorcy. 
Sprawmy, żeby jego wzrok zatrzymał się na atrakcyjnej i wysokojako-
ściowej wizualizacji, ciekawym i zaskakującym contencie, aby przeczy-
tał ostatnią aktualność, zobaczył zdjęcia z postępu prac na budowie, 
a  tym samym poczuł, że ma do czynienia z  profesjonalną i  nowo-
czesną firmą — podkreśla Anna Gumowska, CEO w  Prime Time 
pr. Pamiętajmy również, że strona musi wyglądać równie dobrze na 
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okazać się agencja marketingowa, która będzie na bieżąco śledzić ta-
kie komentarze i reagować odpowiednio szybko — dodaje.

Obok zagorzałych przeciwników Facebooka, pojawia się jesz-
cze jedna grupa deweloperów, którzy wprawdzie zakładają kon-
to w serwisie, jednak później niczego tam nie publikują lub robią 
to sporadycznie. Takie zachowanie nie wzbudza w odbiorcach za-
ufania, a wręcz przeciwnie — nasuwa wątpliwości co do aktyw-
ności firmy.

Jeżeli deweloper zdecyduje się założyć fanpage na Facebooku, po-
trzebuje przemyślanej strategii działania. Kluczową sprawą jest od-
powiedź na pytania: kim są moi klienci, 
do jakiej grupy chcę trafić, jakie emocje 
będę przekazywał itd. Poza tym Face-
book musi ściśle wpisywać się w  ogólną 
komunikację marki, zarówno pod wzglę-
dem merytorycznym, jak i wizualnym — 
zwraca uwagę Anna Gumowska.

Traktowanie dziennikarzy jak 
wrogów
Wielu przedsiębiorców, w  tym rów-
nież deweloperów, obawia się nie 
tylko obecności w  mediach społecz-
nościowych, ale także w  mediach 
tradycyjnych. Uważają oni, że sko-
ro w  internecie czy prasie nie można 
znaleźć na ich temat żadnych informa-
cji, to taka sytuacja działa wyłącznie 
na ich korzyść. Nic bardziej mylnego. 
brak pozytywnych wzmianek na te-
mat danego dewelopera osłabia jego 
obraz jako profesjonalnego i godnego 
zaufania przedsiębiorcy. Klienci nie mają pewności, z kim mają do 
czynienia, a tym samym nie czują się pewnie, kupując u niego tak 
ważną rzecz, jaką jest mieszkanie.

Deweloper powinien współpracować z mediami, dbać o dobre rela-
cje z dziennikarzami, m.in. odpowiadać na ich pytania, dostarczać in-
formacji na temat rozpoczęcia budowy nowej inwestycji, jak również 
komentować aktualną sytuację w branży — mówi Anna Gumowska 
z Prime Time PR. Media relations są dodatkowymi działaniami pro-
mocyjnymi zarówno dla samych deweloperów, którzy zaczynają być 
postrzegani jako eksperci rynku nieruchomości, jak i konkretnych in-
westycji. Dzięki takim działaniom możliwe jest dotarcie do szerszego 
grona odbiorców, a tym samym zaistnienie w świadomości potencjal-
nych klientów — dodaje.

Nachalne reklamy
Jedną z najchętniej wykorzystywanych przez deweloperów form 
reklamy są banery. Niestety, z badania przeprowadzonego przez 
dom mediowy OMD wynika, że 94 proc. respondentów uważa je 
za irytujące. Z drugiej strony Bob Arnold z Google Media lab jest 
zdania, że banery mogą zwiększać świadomość marki i wpływać 
na chęć zakupu produktu, jednakże wymagają wdrożenia prze-
myślanej strategii.

Do najczęstszych błędów popełnianych przez deweloperów 
należy zamieszczanie nieprofesjonalnego zdjęcia inwestycji, ele-
mentów drażniących użytkownika, brak spójności z pozostałymi 
materiałami wizualnymi czy błędy natury merytorycznej np. zbyt 
długie hasła reklamowe, które w zestawieniu z wizualizacją two-
rzą chaos wizerunkowy.

Dobrze zaprojektowany baner powinien być prosty i czytelny, ma 
zachęcać do zapoznania się z ofertą dewelopera, a nie drażnić od-
biorcę. Zrozumienie potrzeb potencjalnego klienta to priorytet. Błę-
dem deweloperów jest chęć przekazania wszystkich informacji na 
jednym projekcie, przykładowo na temat funkcjonalnych układów 
mieszkań, dobrej lokalizacji czy zielonego otoczenia. Takie działa-
nia sprawiają, że inwestycja zaczyna się rozmywać, traci swoją wy-
jątkowość. Zastanówmy się nad jednym aspektem, który wyróżni 
dane osiedle (np. ekologia) i na tym oprzyjmy strategię komunikacji 
— zwraca uwagę Anna Gumowska.

Nieodpowiednia obsługa w biurze sprzedaży
Ostatnią prostą na drodze do zakupu mieszkania pozostaje biu-
ro sprzedaży dewelopera i bezpośredni kontakt ze sprzedawcą. 
To właśnie tutaj najczęściej pojawia się najtrudniejsza do pokona-
nia bariera. Jednym z najgorszych błędów, które bezdyskusyjnie 
nagatywnie wpływają na wizerunek dewelopera, jest brak wie-
dzy merytorycznej na temat sprzedawanych mieszkań, m.in. nie-
znajomość metraży, rozkładu pomieszczeń, użytych do budowy 
materiałów czy kwestii związanych z formalnym zakupem lokalu.

Skutecznie do zakupu mieszkania może zniechęcić również 
sam sposób rozmowy, brak zainteresowania albo wręcz przeciw-
nie, osaczenie klienta i „wciskanie” mu konkretnego lokalu na siłę, 
bez zbadania jego rzeczywistych preferencji.

Problem bierze się z  podejścia samych deweloperów do działów 
sprzedaży, gdzie liczy się tylko wynik, a  nie realna pomoc klientom. 
Rzadko się zdarza, że klient chce kupić konkretne mieszkanie czy dom. 
Pamiętajmy, że jest on przede wszystkim człowiekiem, który poszukując 
mieszkania, chce zaspokoić swoje potrzeby. Może to być np. potrzeba 
zapewnienia dachu nad głową dla swojej rodziny albo uniezależnienia 
się od teściów. Warto to wszystko wiedzieć — zwraca uwagę Jacek 
Mleczko z Habitat for Business. Pamiętajmy również o tym, że proces 
sprzedaży nie kończy się w momencie zakupu. Sposób, w jaki obsłuży-
my klienta, decyduje, czy będzie on zamieszczał obraźliwe komentarze 
w internecie, czy zostanie ambasadorem marki — dodaje.

Aleksandra Maśnica
PRIME TIME PR
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ekspert radZi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

Od dwóch lat prowadzę przedsiębiorstwo w branży 
budowlanej. W związku z prężnym rozwojem firmy i ciągle 
powiększającym się gronem pracowników poszukuję 
odpowiedniej oferty kredytowej na zakup czterech mieszkań 
(kawalerki, ok. 35 mkw., cena do 300 tys. zł) dla osób 
nowo zatrudnionych. Jaki rodzaj kredytu będzie dla mnie 
najbardziej odpowiedni? Jakie warunki muszę spełnić, aby 
uzyskać kredyt na zakup mieszkań? Moja działalność silnie 
reaguje na zmiany gospodarcze na rynku — wiąże się z tym 
trudność z utrzymaniem płynności finansowej. Czy branża, 
w której działam, będzie miała wpływ na decyzję banku? 
Jakie warunki powinna spełnić moja firma, abym uzyskał 
finansowanie na planowany zakup nieruchomości? Jakie 
dokumenty powinienem przygotować przed spotkaniem 
z ekspertem finansowym? 

W przypadku wnioskowania o kredyt przez osobę fizyczną pro-
wadzącą działalność gospodarczą, możemy rozpatrzyć dwa 
warianty — kredyt hipoteczny na osobę fizyczną w oparciu o do-
chody z działalności gospodarczej oraz kredyt firmowy.

Kredyt hipoteczny jest najtańszym i  zarazem najdłuższym, 
biorąc pod uwagę okres spłaty, rodzajem finansowania na rynku. 
Przy tego rodzaju produkcie bankowym klient może skorzystać 
nawet z 35-letniego okresu spłaty, przy stosunkowo niskich mie-
sięcznych ratach. Jednak kredyt hipoteczny na osobę fizyczną, 
która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, przy-
znawany jest w oparciu o dochody firmy. Zatem jeśli prowadzona 
przez klienta działalność gospodarcza generuje wysoki przychód 
i  zarazem wysokie koszty, wówczas właściciel nie będzie mógł 
z niego skorzystać. 

Inne formy kredytowania, typu kredyt gotówkowy czy firmo-
wy, zawsze będą droższym wariantem. Wiąże się to z  ich wyż-
szym oprocentowaniem oraz okresem finansowania, który jest 
znacznie krótszy. Zazwyczaj przy kredytach gotówkowych mó-
wimy o okresie spłaty do ok. 10 lat (w zależności od oferty banku). 
W przypadku kredytu firmowego, termin spłaty długu przypada 
na znacznie dłuższy czas — mowa nawet o 20 latach.

Kredyty firmowe mogą być przyznawane na podstawie osiąga-
nych przychodów. Jednak należy się liczyć z wyższymi kosztami 
obsługi takiego kredytu: wyższą prowizją, wyższym oprocento-
waniem oraz zazwyczaj wysokimi opłatami. Dodatkowo kredyty 
te cechują się krótszym okresem spłaty i tym samym wyższymi 
miesięcznymi ratami. 

W ocenie części banków branża budowlana charakteryzuje się 
podwyższonym ryzykiem i niechętnie kredytują ten rodzaj dzia-
łalności. Niemniej tego typu finansowanie jest realne. Jednak każ-
dy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Bank bierze pod uwagę przede wszystkim staż firmy — im dłuż-
szy, tym szansa na otrzymanie finansowania wzrasta. Ponadto, 

przed podjęciem decyzji o kredytowaniu, wskazane jest, aby zmi-
nimalizować koszty firmy — mowa o długofalowych planach.

Finansowanie w  przypadku zwiększonego ryzyka wynikają-
cego z prowadzonej działalności, może się również wiązać z ko-
niecznością wniesienia zwiększonego wkładu własnego. Przy 
kredycie hipotecznym na osobę fizyczną w  oparciu o  docho-
dy z działalności, mówimy o możliwości udzielenia finansowania 
już od 10 proc. wkładu własnego. Przy kredycie firmowym nato-
miast, wkład własny wyniesie zazwyczaj powyżej 20 proc.

Istnieje szereg warunków, które wpływają na otrzymanie po-
zytywnej decyzji kredytowej z  banku. Zawsze bierze się pod 
uwagę okres prowadzonej działalności. Wskazane jest, żeby fir-
ma funkcjonowała minimum 12 miesięcy, najlepiej przez pełny 
rok podatkowy — czyli od stycznia do grudnia. Jednak niektóre 
banki wymagają dłuższego, nawet 24-miesięcznego stażu. Firmy, 
które wnoszą wysokie zabezpieczenie w  postaci np. nierucho-
mości mieszkalnych, mogą uzyskać finansowanie na dowolny cel 
nawet poniżej 12 miesięcy. Warto mieć na uwadze, że tego typu 
finansowanie ma nieco inny charakter niż standardowe oferty — 
wówczas stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia 
wynosi np. 50 proc.

Przed spotkaniem z  ekspertem należy przygotować wyni-
ki finansowe za obecny i  poprzedni rok podatkowy oraz infor-
macje o  zobowiązaniach, zarówno osobistych, jak i  firmowych. 
Jeżeli PIT został rozliczony, również można przedstawić go eks-
pertowi finansowemu. Warto pamiętać o wszystkich dokumen-
tach potwierdzających przychód oraz dochód z prowadzonej 
działalności. 

Odpowiadając na pytania czytelników, eksperci POWER FINANCES wyjaśniają 
wszelkie zawiłości związane z zakupem nieruchomości. Co powinien wziąć pod 
uwagę właściciel firmy, planując inwestycję w mieszkania pracownicze?

Katarzyna Grzeszczyk 
Ekspert ds.  

Produktów Bankowych  
POWER FINANCES
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ZaprosZono nas

Dobrowolskiego 24 — mieszkania 
w spokojnym otoczeniu

m
ieszkanie w  dużym mieście wiąże się z  licznymi zaleta-
mi, takimi jak atrakcyjny rynek pracy, bliskość centrów 
handlowych, placówek edukacyjnych (w tym szkół wyż-

szych) czy punktów medycznych. Jednocześnie duża odległość 
od większych terenów zielonych, hałas czy ścisła zabudowa, 
bywają męczące. Rozwiązaniem może być zamieszkanie w  gra-
nicach miasta, ale dalej od centrum. W  takich miejscach można 
efektywnie odpocząć w  wolnym czasie, a  dzięki rozwiniętej ko-
munikacji miejskiej również codzienne dojazdy do pracy nie sta-
nowią większego problemu. Takie lokalizacje można znaleźć m.in. 
w krakowskiej dzielnicy Dębniki, gdzie powstaje inwestycja Do-
browolskiego 24, realizowana przez firmę PM Development.

Docelowo kameralne osiedle będzie składało się z 28 budyn-
ków — 2 domów jednorodzinnych i 26 obiektów dwulokalowych, 
w zabudowie szeregowej. Aktualnie trwa realizacja I etapu, w ra-
mach którego powstanie 1 dom jednorodzinny i  13 budynków, 
mieszczących po 2 mieszkania. lokale znajdujące się na parte-
rze będą miały powierzchnię ok. 60 mkw. Ich dodatkowy walor 
to przynależny ogródek o powierzchni wy-
noszącej od ok. 70 do ok. 160 mkw. Oso-
by, które wybiorą mieszkania usytuowane 
na górze, będą miały do dyspozycji prawie 
100 mkw., rozmieszczonych na 2 kondy-
gnacjach. Poddasze użytkowe można za-
aranżować zgodnie z własnymi potrzebami. 
Zamiast ogrodu mieszkańcy wyższych kon-
dygnacji zyskają przestronny balkon. Po-
szczególne budynki zostaną ustawione w 2 
szeregach, z których każdy będzie liczył po 
7 obiektów.

Budynki wyróżnia nowoczesna archi-
tektura, a jednocześnie dwuspadowy dach 
nawiązuje do tradycyjnego budownictwa, 
kojarzonego z  domową atmosferą. Sto-
nowana kolorystyka, duże okna i  szkla-
ne balustrady sprawiają, że inwestycja 
współgra wizualnie ze swoim otoczeniem. 

W obiektach zastosowano ogrzewanie gazowe — takie rozwiąza-
nie zapewni komfort przyszłym mieszkańcom, jednocześnie nie 
wpływając negatywnie na środowisko naturalne.

Kameralny charakter inwestycji ma sprzyjać nawiązywaniu 
relacji międzysąsiedzkich i budowaniu rodzinnej atmosfery. In-
westor zadbał również o to, by na teren osiedla nie dostały się 
osoby do tego nieupoważnione — inwestycja została ogrodzo-
na za pomocą paneli siatkowych. Na jej teren będzie można do-
stać się przez bramę wjazdową, sterowaną za pomocą pilota. 
Mieszkańcy inwestycji i ich goście nie będą mieli problemu z za-
parkowaniem w  dogodnym miejscu — do każdego mieszkania 
przynależy miejsce postojowe, znajdujące się przed budynkiem. 
Istnieje również możliwość dokupienia dodatkowego stanowi-
ska parkingowego.

Mieszkania można kupić za gotówkę lub sfinansować zakup 
z  pomocą banku. Inwestor współpracuje z  ekspertem kredyto-
wym, który pomoże potencjalnym klientom w kwestiach formal-
nych, związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego.

Realizacja inwestycji Dobrowolskiego 24 jest finansowana 
z  własnych środków inwestora, a  nie za pomocą kredytu ban-
kowego, co z punktu widzenia klientów stanowi bezpieczniejszą 
opcję. O  wiarygodności firmy świadczy również doświadczenie 
w  zakresie realizacji podobnych inwestycji, a  także przynależ-
ność do Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań.

Zgodnie z harmonogramem, I etap inwestycji Dobrowolskiego 
24 ma zostać zakończony w III kw. 2019 r. 

Anna Kapłańska

Spokojna okolica, bliskość terenów zielonych, miejsce parkingowe i własny ogród 
albo poddasze użytkowe — to wszystko oferuje firma PM Development, która 
w dzielnicy Dębniki realizuje nową inwestycję — Dobrowolskiego 24.
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W Katowicach o nowych wyzwaniach 
dla architektów

J
ednym z  tematów poruszonych w  czasie 4 Design Days 
(4DD), była potrzeba poszukiwania ekologicznych rozwią-
zań. Debacie inauguracyjnej towarzyszyło hasło „Archi-

tektura dla ludzi i  ziemi”. Architekci i  projektanci zauważyli, że 
w  obliczu kończących się zasobów naturalnych, zrównoważo-
ne budownictwo staje się koniecznością. Potrzebne jest także 
ograniczenie konsumpcji i budowanie w taki sposób, który sprzy-
ja modelowi obiegu zamkniętego i  ograniczaniu energii. Żyjemy 
na kredyt. Kończą się zasoby naturalne. Miedzi i cynku zabraknie już 
za ok. 20 lat. Ołowiu starczy na jeszcze mniej. Możemy i musimy się 
starać, mieć wiedzę i  przekonywać do budowania w  sposób zrów-
noważony — mówiła Ewa Kuryłowicz, architekt w  Kuryłowicz 
& Associates. 

Eksperci przyjrzeli się sytuacji w  Holandii — kraju, w  którym 
występuje bardzo gęste zaludnienie. Nie jest ono jednak trakto-
wane jak zagrożenie, ale szansa. W Holandii duży nacisk kładzie 
się na rozwój mobilności i  inteligentnych rozwiązań, a  także na 
inwestowanie w pojazdy elektryczne. Dlatego kraj ten może być 
przykładem dla innych państw, które zmagają się z  podobnymi 
problemami.

Nowe wyzwania dla architektów
Rozmawiano również o tym, jak zmienia się sposób postrzegania 
architekta i pełniona przez niego funkcja. Z pozycji wszechwiedzą-
cego modernistycznego demiurga, który mówił ludziom, jak mają żyć, 
gdzie mają mieszkać i pracować, wciela się w rolę oświeconego prze-
wodnika, który siądzie z ludźmi, porozmawia z nimi i  ich namówi na 
zmianę świadomości i przyzwyczajeń — tłumaczył Zbigniew Mać-
ków, współtwórca wrocławskiego Osiedla Nowe Żerniki. Ważne 
również, by projekty architektoniczne odpowiadały na potrzeby 

mieszkańców. Dlatego w czasie 4DD Tomasz Konior, właściciel, 
architekt, urbanista, założyciel Konior Studio zwrócił uwagę na 
to, że nie wystarczą same budynki — potrzebne jest także świa-
dome zaplanowanie otoczenia inwestycji i  części wspólnych, 
m.in. ulic, placów, parków czy punktów handlowo-usługowych. 
Agnieszka Kaczmarska, prezes SARP Katowice podkreśliła nato-
miast, że w dobie szybkich zmian warto projektować takie obiek-
ty, w  których możliwa będzie zmiana funkcji, dostosowana do 
aktualnych potrzeb i stylu życia. Jako przykład podała przestrze-
nie coworkingowe.

Spotkania z ekspertami
4DD zgromadziły ok. 300 wystawców. Uczestnicy mogli nie tyl-
ko obejrzeć stoiska targowe, ale również skorzystać z  darmo-
wych porad udzielanych przez projektantów wnętrz, a  także 
wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach. W programie prze-
widziano m.in. warsztaty dotyczące odnawiania mebli czy wła-
ściwego doboru kolorów we wnętrzu. Przydatnych informacji 
dostarczyły też wykłady ekspertów, wśród których coś dla siebie 
mogły  znaleźć zarówno osoby zawodowo zajmujące się rynkiem 
nieruchomości, jak i te, które szukają inspiracji do urządzenia wła-
snego mieszkania.

Organizatorzy pamiętali i o dzieciach. Przykładowo, na stoisku 
Dobrze Mieszkaj najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogli wziąć 
udział w konkursie plastycznym „Moja rodzina, mój dom”, a Ma-
raton Architektury — 4 kids dał szansę młodym rozmówcom, by 
powiedzieli, co myślą na temat architektury.

4 Design Days odbywają się cyklicznie od 2016 r. Ich organiza-
torem jest Grupa PTWP SA, wydawca mediów branżowych. Na 
swoim koncie ma również organizację innych prestiżowych wy-
darzeń, m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Anna Kapłańska

13 000 mkw. powierzchni ekspozycyjnej, 300 wystawców, 9000 gości biznesowych 
i 25 000 zwiedzających — tak w liczbach prezentowała się IV edycja 4 Design Days. 
Największe w tej części Europy wydarzenie dotyczące rynku nieruchomości, architektury, 
wnętrz i wzornictwa, odbyło się w dniach 24–27 stycznia w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym i Spodku w Katowicach.

fot.: materiały prasowe

fot.: materiały prasowe
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Perły z sieci

Islandzka Harpa 

Siedzibę Orkiestry Symfonicznej i Opery Islandzkiej 
oficjalnie otwarto w 2011 r. i od tego czasu
zachwyca swoim wyglądem ludzi na całym świecie, co 
zdają się potwierdzać liczne nagrody i wyróżnienia (m.in 
prestiżowa nagroda Miesa van der Rohe w 2013 r.). 
Budynek jest częścią projektu urbanistycznego 
dotyczącego rewitalizacji terenów portowych 
i nadbrzeża Reykjawiku. Projekt to owoc współpracy 
duńskiego studia Henning Larsen Architects 
i islandzkiego Batteríið Architects z duńskim artystą 
Olafurem Eliassonem. Element wyróżniający stanowi 
trójwymiarowa szklana fasada, przez którą przenikają 
promienie słoneczne, tworząc skomplikowaną grę 
świateł i cieni. Wieloboczne panele ze szlifowanego 
szkła odbijają i rozszczepiają światło, tworząc 
mieniące się kompozycje. Efekty świetlne zmieniają się 
w zależności od pory dnia i pogody, tworząc niezwykłą 
iluminację wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Stuttgart City Library  

Nowa biblioteka miejska w Stuttgarcie stanowi interesujący 
przykład nowoczesnej, minimalistycznej architektury. 
Budynek zaprojektowany przez południowokoreańskiego 
architekta Euna Young Yi zastąpił ówczesną bibliotekę, 
której powierzchnia okazała się niewystarczająca dla 
stale powiększającego się księgozbioru. Zaprezentowany 
projekt nowego gmachu jest niezwykle prosty i surowy. 
Zewnętrzna elewacja stanowi białą monolityczną bryłę, 
składającą się z 9 kondygnacji. Budynek został podzielony 
na 9 równych części na wzór kostki Rubika. W nocy 
poszczególne partie budynku są podświetlane na różne 
kolory. W przestrzennym wnętrzu również dominują 
biel i prostota. Pojedynczy, ogromny hol utrzymany jest 
w minimalistycznym stylu i niemal w całości wypełniony 
regałami z książkami. W bibliotece znajdują się również 
wydzielone miejsca do zabaw dla dzieci, kąciki do czytania 
i kawiarnia.

Wieżowiec Torre Agbar 

Budynek ten powstał w 2005 r. w dzielnicy Poblenou 
w Barcelonie i zdecydowanie wyróżnia się na tle 
panoramy miasta. Zaprojektowany został przez znanego 
francuskiego architekta Jeana Nouvela na zlecenie 
barcelońskich wodociągów Grupo Agbar. Artysta 
przyznaje, że w trakcie tworzenia projektu inspirację dla 
niego stanowiła znajdująca się nieopodal Barcelony góra 
Monsterrat. Biurowiec mierzy 144 m wysokości i liczy 
38 pięter o łącznej powierzchni 30 000 mkw. Konstrukcja 
powstała przy użyciu zbrojonego betonu, natomiast 
zewnętrzna fasada składa się z blisko 60 000 fragmentów 
jednobarwnego szkła. W nocy elewacja podświetlona jest 
przez 4 000 świateł LED, dzięki czemu wieżowiec zmienia 
swój wygląd w zależności od pory dnia. Obiekt należy do 
najbardziej znanych budynków w Barcelonie. Ze względu 
na swój kształt, bywa porównywany do wieżowca 
Gherkin, który znajduje się w Londynie.fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. flickr.com



Z kraju

Pomoc dla frankowiczów jest zbyt liberalna
W  opinii Związku Banków Polskich (ZBP) propozycja pomocy dla 
frankowiczów, z  jaką wyszedł prezydent, jest za bardzo liberalna. 
Jak zaznaczył wiceprezes ZBP Jerzy Bańka, wsparcie powinni otrzy-
mać jedynie ci kredytobiorcy, którzy nie radzą sobie ze spłatą kre-
dytu. Głównym zarzutem stawianym przez ZBP wobec ustawy jest 
rozdawanie cudzych pieniędzy. Chodzi o  znajdujący się w  projekcie 
przepis o  automatycznym umarzaniu dużych sum kredytów. Prezes 
ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz zwraca uwagę, że dokument w  zapro-
ponowanym przez prezydenta kształcie uprzywilejowuje frankowi-
czów. Tymczasem największe trudności z  regulowaniem zadłużenia 
mają kredytobiorcy posiadający rachunki w  złotówkach. Eksperci 
uważają, że takie rozwiązanie może zagrażać bezpieczeństwu i  sta-
bilności sektora bankowego. Skutkiem wprowadzenia propozycji by-
łoby obciążenie klientów banków podwyżkami cen usług bankowych. 
W  prezydenckim projekcie znalazły się propozycje zwiększenia moż-
liwości pomocy, w  tym wyższych kwot wsparcia przewidzianych dla 
osób w trudnej sytuacji finansowej czy wydłużenie okresu spłaty. 

Program Czyste Powietrze jest niezgodny 
z prawem 
Dopłaty, które mają być przydzielane w ramach programu Czyste 
Powietrze, są nielegalne. Polski Alarm Smogowy zwrócił się w  tej 
sprawie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wniosku-
jąc o nowelizację zasad, by były one zgodne z wymaganiami stawia-
nymi przez Unię Europejską. W dokumentach regulujących funkcjo-
nowanie programu zabrakło sprecyzowanych wymagań klasy ener-
getycznej dla kotłów węglowych i na biomasę. Błędy, jakie znajdują 
się w przepisach dotyczących programu, przyczynią się do tego, że 
wsparcie ze środków publicznych trafi na dofinansowanie kotłów, 
które nie powinny być objęte dotacjami. Lider Polskiego Alarmu 
Smogowego Andrzej Guła powiedział, że w  Polsce specjalizujemy 
się w  tworzeniu martwego prawa. Swoją opinię odniósł do braku 
weryfikacji przestrzegania norm urządzeń grzewczych dopuszczo-
nych do sprzedaży. Jego zdaniem rozporządzenie w tej kwestii nie 
jest przestrzegane, a Inspekcja Handlowa nie ma narzędzi umożli-
wiających kontrolę produktów dostępnych na rynku.

BIK prognozuje, jak będzie wyglądał rok 2019 
Rok 2018 zakończył się rekordem dekady, jeśli chodzi o sumę, na jaką banki udzie-
liły pomocy przy finansowaniu zakupu mieszkania. Największa od 10 lat kwo-
ta wynosząca 56,2 mld zł jest o ponad 20 proc. większa od wyniku odnotowane-
go w  ubiegłym roku. Eksperci Biura Informacji Kredytowej (BIK) prognozują, że 
w 2019 r. nastąpi wzrost wartości kredytów hipotecznych. Perspektywy na nad-
chodzące miesiące są dobre, co wynika z niskich stóp procentowych i korzystnej 
sytuacji ekonomiczno-gospodarczej. Kwota, na jaką udzielono kredytów mieszka-
niowych w 2018 r., stanowi trzeci tak wysoki wynik od czasów wielkich sukcesów 
z lat 2007 i 2008. Suma jest skutkiem wzrostu średniej kwoty, na jaką były zawie-
rane umowy kredytowe, nie zaś spektakularnym wzrostem liczby kredytobior-
ców. Środki, o przyznanie których wnioskowali klienci banków, wyniosły średnio 
247,2 tys. zł, czyli o ponad 15 proc. więcej niż rok temu. Czynnikiem, który w naj-
większej mierze zdeterminował wynik, są podwyżki cen nieruchomości. Prezes 
zarządu BIK Mariusz Cholewa prognozuje, że sytuację w  sektorze kredytów hi-
potecznych ukształtują zjawiska obserwowane na rynku nieruchomości. Zmniej-
szająca się pula działek pod zabudowę mieszkaniową i drożejące koszty budowy 
mieszkań wywrą wpływ na kwoty, jakimi będą zainteresowani kredytobiorcy. 
Oprócz tego zaostrza się polityka kredytowa.
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Z Krakowa

Kraków zaostrza lex deweloper 
Wydział Planowania Przestrzennego w  Krakowie przystosował 
ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji miesz-
kaniowych do własnych wytycznych. W efekcie w oparciu o lex de-
weloper zabudowa mieszkaniowa będzie mogła powstać, jeśli mini-
malna odległość od przystanku wynosi 250 m, a od szkoły podsta-
wowej, przedszkola i terenów rekreacyjnych 750 m. W porównaniu 
z  wymaganiami, jakie zostały określone w  ustawie, Kraków zwięk-
szył wartości o połowę. Krakowska uchwała zakłada również, że za-
budowa mieszkaniowa nie może liczyć więcej niż 7 kondygnacji. Je-
śli w  sąsiedztwie, tj. nie dalej niż 500 m od planowanej inwestycji, 
budynki przekraczają tę wysokość, deweloper może wybudować 
obiekty stanowiące maksymalnie połowę wysokości najwyższej są-
siadującej nieruchomości.

Novum, jakie wprowadziły władze Krakowa, jest wymóg doty-
czący terenu, na którym powstanie zabudowa mieszkaniowa — mu-
si gwarantować dostęp do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo inwestycja 
ma umożliwić zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, 
określonej w „Programie obsługi parkingowej dla Miasta Krakowa”.

Miasto wspiera termomodernizację
Do 29 marca br. krakowianie mieszkający w  domach jednorodzin-
nych mogą składać wnioski o termomodernizację. Do rozdyspono-
wania są 3 mln zł, a dotacja jest przewidziana dla gospodarstw, któ-
rych dochód nie przekracza 1320 zł netto miesięcznie w przypad-
ku rodzin oraz 1752,50 zł netto miesięcznie dla mieszkających sa-
modzielnie. Odpowiednie wymagania musi spełniać również sam 
budynek. Przede wszystkim dom ma mieć proekologiczny system 
ogrzewania, ponieważ musi kwalifikować się do Programu Ograni-
czania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Kwota, jaką wnioskodaw-
ca otrzyma, nie może być wyższa niż 100 proc. wydatków kwalifiko-
wanych ani przekroczyć sumy 50 tys. zł. Dodatkowo termomoder-
nizację należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami audytu energe-
tycznego bądź oceną energetyczną, a  przygotowanie dokumenta-
cji będzie obowiązkiem zainteresowanych wsparciem. Dokładnych 
informacji na temat termomodernizacji udziela Wydział ds. Jakości 
Powietrza.  Informacji można szukać także w Punktach Informacyj-
no-Doradczych Urzędu Miasta Krakowa.

Ruszyły konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Do 1 marca potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego re-
gulaminu Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zyskali szansę, by wypowie-
dzieć się m.in. na temat zasad przeprowadzania naboru projektów i głosowa-
nia. Swoje uwagi mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo 
elektronicznej. Szczegółowe informacje i harmonogram spotkań konsultacyj-
nych można znaleźć na stronach internetowych:  www.dialoguj.pl oraz www.
budzet.krakow.pl.

Zmiana regulaminu jest niezbędna ze względu na konieczność dostosowa-
nia go do przepisów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Po za-
kończeniu konsultacji, nad projektem nowego regulaminu będzie obradowała 
Rada Miasta Krakowa.

Zgodnie z  nowelizacją ustawy, środki przeznaczone na realizację zadań 
w ramach Budżetu Obywatelskiego, muszą stanowić minimum 0,5 proc. wy-
datków gminy, określonych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
Jak podaje Urząd Miasta Krakowa, w stolicy Małopolski kwota ta wynosi ok. 
30 mln zł. 1/3 tej sumy zostanie przeznaczona na sfinansowanie projektów 
dotyczących całego miasta, a za pozostałe 20 mln zł będą realizowane zada-
nia dzielnicowe.
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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 4,2936

chf 3,7680

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 ** –0,3080

libor chf –0,7054

libor eur *** –0,3429

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 213,57 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 342,32 zł

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 904,60 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 342,32 zł

•  Fundusz Pracy 70,05 zł

suma: 555,89 zł suma: 1316,97 zł

wyliczona w nBp cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                         159,12

tabela nr 26/A/NBP/2019 z dnia 6.02.2019

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

(dane na dzień 1.02.2019 [Euribor],  
30.01.2019 [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)

(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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 Wabi-sabi, czyli niedoskonałość jest cenna

g
dy gonią nas terminy — własne, ekipy remontowej, 
salonów meblarskich; w  katalogach nęcą reklamy 
i długie listy produktów, gdy codziennie musimy decy-

dować o wyposażeniu, kolorach, wzorach oraz mnóstwie in-
nych spraw i drobiazgów — czy urządzanie mieszkania może 
być jeszcze przyjemnością? Tak, jeśli pozwolimy sobie na 
niedoskonałość.

W dziedzinie projektowania wnętrz czerpiemy coraz wię-
cej z  kultury Dalekiego Wschodu, przeciwstawiając ją kon-
sumpcjonizmowi, koniecznej autoreklamie i  presji, które 
Europejczycy odczuwają coraz intensywniej. Receptą na po-
wszechny pęd jest według projektantów styl wabi-sabi. Trend 
ten, nawiązujący głównie do estetyki japońskiej, w 2018 r. za-
czął podbijać zarówno mieszkania, jak i powierzchnie biurowe. 

Prostota i piękno niedoskonałości
Wabi oznacza prostotę, sabi — piękno przemijania. Styl stano-
wi propozycję przede wszystkim dla osób zmęczonych nad-
miarem, który stał się monotonny i  nie pozostawia miejsca 
dla wyobraźni. Wabi-sabi będzie odpowiedni dla tych, którzy 

nie chcą, by ich mieszkanie wyglądało jak zrealizowana „punkt po 
punkcie” wizja z reklamy w katalogu wnętrz. Zamiast perfekcjo-
nizmu architekci proponują zatem autentyczność i  pokorę. Aby 
osiągnąć taki efekt, warto zacząć od minimalizmu. Mając w  za-
sięgu wzroku mniej mebli i  dekoracji, możemy skoncentrować 
się na pojedynczych elementach, dostrzegając w nich to, co mo-
głoby umknąć naszej uwadze wśród przepychu. Wabi-sabi poma-
ga stworzyć warunki do bycia uważnym — dostrzegania piękna 
w  niedoskonałej codzienności, poprzestawania na tym, co już 
mamy. Przykładowo, eksponując na ścianie jeden czy dwa obra-
zy, zamiast zapełniania nimi całej dostępnej przestrzeni, nie roz-
praszamy swojej uwagi, możemy skupić się na wartości każdego 
przedmiotu z osobna. 

Może to być przeniesiony na tę okazję jakiś specjalny przedmiot ar-
tystyczny i wówczas wszystko inne zostaje urządzone i dobrane tak, 
aby uwypuklić piękno głównego elementu. Nie sposób słuchać wielu 
utworów muzycznych naraz: prawdziwe zrozumienie piękna możliwe 
jest jedynie poprzez koncentrację na jakimś głównym motywie. Dla 
Japończyka, przyzwyczajonego do prostoty ornamentyki oraz czę-
stych zmian dekoracji, wnętrze zachodnie, stale wypełnione licznymi 
obrazami, posągami i bezwartościowymi rupieciami sprawia wrażenie 
wulgarnego pokazu bogactwa. 

Minimalistyczne podejście do wyposażenia wnętrz sprzyja 
kreatywności. To, co już mamy, można przekształcać i  adapto-
wać do nowych warunków, dostosowując otoczenie do naszego 
nastroju w danym okresie. Wolna przestrzeń pomoże zaspokoić 
potrzebę ciągłej zmiany elementów dekoracyjnych. 

Urządzanie mieszkania jak parzenie herbaty
Styl wabi-sabi ma swoje korzenie w  niespiesznej ceremo-
nii parzenia herbaty, która uczy bycia tu i  teraz. Z tego wzglę-
du w  projektowaniu wnętrz zauważalne są podobieństwa do 

aranżacje wnętrz
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sposobu budowania tradycyjnych dalekowschodnich pawilo-
nów herbacianych. 

Pawilon herbaciany (sukiya) nie jest niczym innym jak prostym 
domkiem, siedzibą wyobraźni. Jest to siedziba pustki pozbawiona 
wszelkich ozdób, prócz tych, które mają zaspokoić pewne estetyczne 
potrzeby chwili. Jest to siedziba niesymetryczności, gdyż poświęcono 
ją kultowi niedoskonałości — celowo pozostawiając pewne rzeczy nie-
dokończone, by mogła je dokończyć wyobraźnia.

Stare znaczy wartościowe
Autentyczne piękno polega na niedoskonałości, dlatego mile wi-
dziane są wszelkie oznaki starzenia się przedmiotów: meble z lek-
ko przetartą farbą, nieotynkowane do końca ściany, pogniecione 
tkaniny, tzw. przedmioty z duszą (zegary, regały z książkami, fo-
tografie) noszące ślady użytkowania. Wystrzegając się wrażenia 
sztuczności, w  nurcie wabi-sabi projektanci zalecają stosowanie 
naturalnych materiałów: drewna, wikliny, surowego kamienia, 
a nawet betonu. Wnętrze nie może być jednak zbyt surowe, żeby 
użytkownik czuł się w nim dobrze i komfortowo. Warto wprowa-
dzić do mieszkania motywy roślinne i kolory ziemi. Na tle niszcze-
jących przedmiotów, ciekawym, kontrastowym elementem będą 
żywe rośliny w dużych donicach. Dobrym wyborem jest oryginal-
na ceramika, zwłaszcza popękana lub posklejana z kawałków — 
przypominająca japońską technikę i filozofię kintsugi. Metoda ta 
polega na wypełnianiu pęknięć w starych, uszkodzonych misach, 

donicach czy wazach, za pomocą sproszkowanego złota i srebra. 
W ten sposób niedoskonałości, uszkodzenia (a w szerszym kon-
tekście filozoficznym ludzkie niepowodzenia, psychiczne i fizycz-
ne rany, zmarszczki i  inne oznaki upływu czasu) stają się piękne 
i wartościowe. 

Naturalne tkaniny i kolory ziemi
Ważną rolę odgrywają również tkaniny. Narzuty, koce, dywany 
powinny wyglądać naturalnie. Sięgajmy po len i  wełnę. W  kolo-
rystyce wnętrza ważna jest równowaga, Chociaż styl wabi-sabi 
najlepiej oddają brązy, zielenie, żółcie i neutralne szarości, można 
je zestawić z ciemniejszymi barwami, np. niebieskim, i pastelami. 
Gdzieniegdzie dodatki mogą mieć kolor rdzy, co dodatkowo pod-
kreśli kategorię sabi, która koncentruje się na pięknie przemijania. 
Podobne wrażenie naturalności i nieprzewidywalności uzyskamy 
dzięki złamaniu zasady symetrii. Meble można ustawić dowolnie, 
jednak tak, by jednocześnie uniknąć chaosu i  bałaganu — który 
może negatywnie wpływać na samopoczucie domowników.

Styl wabi-sabi zyskuje coraz więcej zwolenników zarówno 
wśród projektantów, jak i właścicieli mieszkań. Jego siłą jest au-
tentyzm, naturalność i  uwolnienie od presji spełniania wygóro-
wanych oczekiwań. 

Joanna Kus

* źródło cytatów: K. Okakura, Księga herbaty, wyd. Karakter, Kraków 2017.
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W lustrzanym odbiciu

Funkcja dekoracyjna
lustro w domu to nie tylko element praktyczny, kupowany 
ze względów funkcjonalnych, ale i ozdoba. Jego kształt, jak 
również forma i kolorystyka ramy nadają wnętrzu określo-
ny charakter. W nowoczesnych aranżacjach sprawdzają się 
zwłaszcza lustra w geometrycznych kształtach, często nie-
oprawione. Do wnętrz rustykalnych pasują proste, drew-
niane ramy. Jeśli pomalujemy je białą farbą, zyskamy piękny 
dodatek do pomieszczenia urządzonego w  stylu skandy-
nawskim, a ozdobione techniką decoupage spodobają się mi-
łośnikom wnętrz prowansalskich. Oryginalne, fantazyjne 
oprawy nadają całości niezwykły wygląd.

Korekta niedoskonałości
Odpowiednio dobrane lustro może nie tylko pełnić funk-
cję dodatku, ale stanowić element, dzięki któremu wnętrze 

t
rudno wyobrazić sobie łazienkę bez lustra nad umywal-
ką. To jednak nie jedyne miejsce, w którym taki dodatek 
może być przydatny. Jeśli na biurku, stoliku albo komo-

dzie postawimy lustro, najlepiej z  możliwością regulacji wyso-
kości i  kąta nachylenia, całość zamieni się w  stylową toaletkę. 
Inna opcja to powieszenie lustra nad biurkiem czy komodą. 
Taka kompozycja dobrze sprawdza się zwłaszcza w  łazience 
albo sypialni. Paniom, które lubią dobrze wyglądać, prawdopo-
dobnie spodoba się złożone z kilku części lustro, które pozwo-
li precyzyjnie wykonać nawet bardzo skomplikowaną fryzurę. 
Warto zadbać także o  to, by w  pobliżu toaletki wygospodaro-
wać miejsce do przechowywania kosmetyków. Szuflada, koszyk 
albo ozdobne pudełko pomogą zachować porządek. Ważną rolę 
odgrywa odpowiednie oświetlenie — oczywiście najlepsze jest 
światło słoneczne, ale jeśli w pobliżu nie ma okna, można zastą-
pić je lampą dającą białe światło, o  barwie jak najbardziej zbli-
żonej do naturalnego. Ciekawą opcję stanowią światełka lED 
umieszczone w ramie lustra.

W sypialni i korytarzu
W każdym mieszkaniu z pewnością przyda się przynajmniej jed-
no lustro na tyle duże, by można było przejrzeć się w  nim od 
stóp do głów. Pozostaje tylko pytanie, gdzie je umieścić. W nie-
wielkich mieszkaniach, w których każdy skrawek wolnej ściany 
jest na wagę złota, warto wykorzystać już zagospodarowaną 
powierzchnię. Przykłady to fronty szafy, przestrzeń pod wie-
szakiem czy drzwi przesuwne. Drzwi udające lustro mają jesz-
cze jedną zaletę — ich podstawowa funkcja nie rzuca się w oczy, 
co pozwala ukryć wejście do miejsc, gdzie nie chcemy wpusz-
czać gości, np. do garderoby, w  której niekoniecznie panuje 
porządek.

W mieszkaniach zaaranżowanych w przemyślany sposób, przedmioty 
użytkowe pełnią jednocześnie funkcję dekoracyjną. Jak dobrać lustro, 
by służyło domownikom i stanowiło ozdobę?
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nabierze zupełnie nowych cech. Z  jego pomocą zatuszujemy 
niedoskonałości pomieszczenia. Duże, szklane tafle optycznie 
powiększają wnętrze, w  którym się znajdują. Dlatego tak po-
pularne są wielkie lustra umieszczane w ciasnych korytarzach. 
Z jednej strony pozwalają skontrolować swój wygląd tuż przed 
wyjściem z domu, a z drugiej — sprawiają, że mieszkanie wydaje 
się bardziej przestronne. Warto pomyśleć o tym już w momen-
cie wyboru mebli, które umieścimy w korytarzu. Część modeli 
dostępnych w sklepach ma drzwi z gotowym lustrem. Takie roz-
wiązanie można również zaproponować podczas zamawiania 
mebli wykonywanych na wymiar. Inna opcja to zamontowanie 
lustra na gotowej szafie, co jednak wymaga nieco więcej zacho-
du, a może już nie wyglądać tak efektownie. Inna możliwość to 
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powieszenie lustra na ścianie albo wybór stojącego modelu. Je-
śli korytarz jest bardzo ciasny, ostatnie rozwiązanie może być 
jednak nieco ryzykowne, ze względu na możliwość potrącenia 
i rozbicia lustra. Ciekawy efekt osiągniemy również, umieszcza-
jąc dwa lustra na przeciwległych ścianach — wówczas odbijany 
obraz będzie powielał się w nieskończoność.

Doświetlenie ciemnych pomieszczeń
lustro odbija nie tylko obraz, ale i  światło. Jeśli wprowadzimy 
je do niedoświetlonego wnętrza i  ustawimy naprzeciwko okna 
albo w pobliżu lampy, w pokoju będzie jaśniej. Jeżeli chcemy tyl-
ko lepiej oświetlić pomieszczenie, a nie zależy nam na uzyskaniu 
dokładnego odbicia, możemy postawić na lustrzaną folię samo-
przylepną. Jest to stosunkowo tani materiał, który nadaje się za-
równo do przyklejenia na dużej powierzchni, takiej jak drzwi czy 
fragment szafy, jak i do wycięcia mniejszych fragmentów, będą-
cych elementami dekoracji. Obraz, który się w niej odbija, jest jed-
nak zamazany, dlatego takie rozwiązanie nie zastąpi tradycyjnego 
lustra.

Na co zwrócić uwagę?
Choć lustra stanowią ciekawą dekorację, mają też pewne man-
kamenty. Przede wszystkim widać na nich wszelkie zabrudzenia, 
co wiąże się z  koniecznością częstego czyszczenia. Warto mieć 
to na uwadze, wybierając powierzchnie, na których je umieścimy. 
Ze względu na kruchość materiału, z którego są wykonane, lustra 
nie powinny znajdować się również w takich miejscach, w których 
mogą być narażone na stłuczenie. Montując je, warto zwrócić 
uwagę również na to, czy żadne z nich nie zabiera domownikom 
poczucia prywatności. Nie jest dobrze, jeśli np. wnętrze któregoś 
z pokoi odbija się w lustrze umieszczonym w korytarzu. 

Estetyka i funkcjonalność
Odpowiednio dobrane lustro może odegrać ważną rolę w aran-
żacji mieszkania. Jest nie tylko funkcjonalnym przedmiotem, ale 
i elementem dekoracyjnym. Jeśli pasuje do charakteru pomiesz-
czenia, delikatnie podkreśla jego urok, stając się częścią spójnej 
kompozycji. Co więcej, pozwala skorygować pewne niedosko-
nałości wnętrza, takie jak problem z doświetleniem czy niewiel-
ka powierzchnia. Współcześnie rynek oferuje ogromną gamę 
możliwości, więc każdy może znaleźć taki model, który najlepiej 
odpowiada na jego potrzeby.

Anna Kapłańska
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Mieszkanie, które działa na zmysły

k
ierunek polegający na łączeniu wrażeń wzrokowych, 
słuchowych, zapachowych i  dotykowych wydaje się 
przeczyć teorii, że należy unikać sytuacji prowadzą-

cych do przestymulowania bodźcami. Codziennie jesteśmy 
atakowani czynnikami zmuszającymi do nadmiernego anga-
żowania zmysłów, co w  swojej łagodnej postaci powoduje 
zmęczenie organizmu i  rozdrażnienie. Z  drugiej strony po-
trzeba zmysłowego odbioru świata jest naturalna i  rozwija-
na przez całe życie. Dlaczego więc mielibyśmy tłumić naszą 
wrażliwość na otoczenie?

Po stronie synestezji wrażeń w designie będą wszelkie pro-
jekty skierowane do dzieci, zwłaszcza tych narażonych na ry-
zyko zaburzenia integracji sensorycznej. Pierwszy w  Polsce 
kompletny zestaw mebli multisensorycznych zaprojektował 
w 2009 r. Tomasz Augustyniak. Projekt opierał się na bada-
niach naukowych, w  których analizowano procesy poznaw-
cze u  dzieci. Meble miały stymulować jednocześnie wzrok, 
słuch i dotyk użytkowników. 

Mimo że podobno piękno znajduje się w oczach patrzącego, od 
współczesnego designu oczekuje się nie tylko wizualnych doświadczeń. 
Z takiego założenia wychodzą architekci zajmujący się projektowaniem 
synestetycznym — angażującym zmysły użytkowników.

Pobudzające kolory i zapachy
Podstawą są kolory. Pobudzająco działa na nas czerwień, dlatego 
jako akcent kolorystyczny sprawdza się w pokojach, w których chce-
my być aktywni: w sali do ćwiczeń, kuchni, domowym biurze. W od-
powiednich dawkach kolor czerwony stymuluje pracę umysłową, 
przyspiesza krążenie krwi, może być nawet pomocny w stanach lę-
kowych i zmęczeniu. W nadmiarze jednak szkodzi. Podobnie jak żół-
ty, który gdy jest go za dużo, zaczyna drażnić. Odpowiednio dobrany 
do wnętrza i osobowości domowników będzie ułatwiał koncentra-
cję, zmniejszał napięcie emocjonalne, rozbudzał pozytywną energię 
i kreatywność. Kolory zielony i niebieski wyciszają, dlatego zalecane 
są we wnętrzach przeznaczonych do relaksu, np. w łazience. 

Relaksująco lub pobudzająco, w zależności od potrzeb, zadzia-
łają też świece zapachowe i kadzidła, np. o zapachu owoców, kwia-
tów lub egzotycznego cedru bądź dotleniającego mózg palo santo. 
Dzięki starannie dobranym zapachom stworzymy w  mieszkaniu 
specjalne miejsce do aromaterapii. 

Relaksujący szum wody
Wrażenia słuchowe i dotykowe można wywołać, wprowadzając do 
pomieszczeń elementy świata natury, np. ozdobne przedmioty dzia-
łające na zasadzie klepsydry przesypującej piasek lub ziarna, czy 
fontanny pokojowe. Dźwięk przepływającej wody i możliwość zanu-
rzenia w niej dłoni pobudzi zmysły i zadziała relaksująco. Fontanny 
pokojowe składają się z niewielkiego zbiornika z pompką pompują-
cą wodę w obiegu zamkniętym. Najbardziej efektowne są modele, 
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Proste formy

Obecnie tam, gdzie projektant chce zaangażować wiele zmysłów 
odbiorcy, sprawdzają się proste formy. Można intrygować kolo-
rem, fakturą, dźwiękiem, a  nawet wydzielanym zapachem, ale 
konstrukcja rzeczy nie powinna być zbyt skomplikowana. Takie 
rozwiązanie ma uspokoić przeciwników projektowania syneste-
tycznego i  zmniejszyć ryzyko przestymulowania użytkowników 
bodźcami. 

Nowe projekty można znaleźć na targach wnętrz i  designu. 
Mają one jednak swoją, wciąż jeszcze wysoką cenę. Samodziel-
ne urządzenie mieszkania tak, by działało na zmysły, również jest 
możliwe, z pomocą łatwo dostępnych środków. 
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w których woda spływa kaskadowo, tak że wyraźnie słychać prze-
lewający się strumień. Dodatkowo fontanny mogą być wyposażone 
w różnokolorowe diody lED, które stymulują zmysł wzroku. 

Efekty świetlne
Technologia inteligentnego oświetlenia lED daje projektantom 
wiele możliwości w zakresie kreowania nastroju i przestrzeni z po-
mocą światła. Jej właściwości pozwalają na tworzenie rozbudowa-
nych systemów, współpracujących m. in. z czujnikami ruchu i ciepła. 
Tego rodzaju rozwiązania sprzyjają zaistnieniu kanału komunika-
cyjnego między przestrzenią wewnętrzną a zewnętrzną, co może 
stanowić podstawę elementów interaktywnych, wymagających 
zaangażowania od odbiorcy. Warto przypomnieć projekt Apertu-
re, czyli elewację składającą się z żarówek umieszczonych w okrą-
głych wgłębieniach, samoczynnie otwierających i zamykających się 
pod wpływem ruchu odbywającego się bezpośrednio przed nimi. 
Instalacja z interaktywnym trybem wyświetlania pozwalała obser-
watorowi na tworzenie nowych obrazów na powierzchni elewacji. 

Interesującym projektem był także Burble london — przy-
gotowany w  pracowni Haque Design + Research ltd., zrealizo-
wany w  Holland Park podczas londyńskiego Tygodnia Mody. 
Konstrukcja instalacji składała się z  tysiąca połączonych ze sobą 
różnokolorowych, unoszących się w  powietrzu świecących balo-
nów, poruszanych przez użytkowników w dowolną stronę. Można 
było dotknąć jej struktury, wprawić ją w ruch, a następnie przeko-
nać się, jakie skutki wywoła to działanie. Dzięki elastycznym wła-
ściwościom stelażu, z balonów Burble london powstawały różne 
kształty. Mogły też swobodnie unosić się w powietrzu nad głowami 
przechodniów, tworząc oryginalne zadaszenie. 

Nieprzypadkowe dekoracje
W warunkach domowych, dotyk, wzrok i słuch będą także delikat-
nie stymulowane przez wszelkie wiszące dekoracje, takie jak szkla-
ne dzwonki, kurtyny dekoracyjne na drzwi i  tzw. łapacze snów, 
wykonane z kolorowych koralików, piór i muszelek. 

Karolina Naramek
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„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom” 

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 34–37



34 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 03/2019

rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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

3 Dąbska Street III etap (ul. Dąbska/ Lema) II kw. 2021 34–98 8800–10 000 Dasta Invest 47

4 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) bud. 5 – III/ IV kw. 2019, bud. 6 
(przedsprzedaż) –  IV kw. 2020/I kw. 2021

90–134,  
30–98

od 9300,  
8500–12 000 Inter-Bud Developer 39

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

6 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/
Podgórska)

bud. A – I/ II kw. 2019, 
bud. D – IV kw. 2020 30–230 9500–13 500,  

9800–17 000 Inter-Bud Developer 40

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

9 Al. 29 Listopada/ul. Meiera bud. B – październik 2019 38–52 6420–6950 Dom-Bud M. Szaflarski 49, 59

10 Białe Piaski (ul. Piaskowa) IV kw. 2019 71–148 6500–7000 Realimpex Inwestycje 66 

11 Bronowice Residence VI (ul. Chełmońskiego) III kw. 2020 47–115 6900–7300 ATAL 65

12 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa)
etap I – zrealizowany,  
etap II – zrealizowany,  
etap III – I kw. 2019

49–77 6899–7599 Imperial Capital 52

13 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) luty 2020 32–78 7000–8000 Tętnowski Development 64

14 Panorama Prądnik (ul . Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 6,57

15 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) zrealizowana 37–71 6668–7508 WAKO 62

16 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka) I etap – II kw. 2019,  
II etap – I kw. 2020 53–93 od 6800 AWIM IV okładka, 

6, 46

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.

7 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 52–94 b.d. Tętnowski Development 64

8 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska) zrealizowana 27–95 od 8200 Centrum Nowoczesnych Technologii 7

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

Linie autobusowe: 32

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

1 29Aleja (ul. Prandoty/al. 29 Listopada) I kw. 2020 27–98 od 7800 Grupa BUMA I okładka

2 Żmujdzka (ul. Żmujdzka) IV kw. 2019 26–104 6400–8500 ACATOM 44

stare miasto  Średnia cena: 11 764 zł/mkw. 

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

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

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

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

25 Imperial Green Park Villa  
(ul.  Truszkowskiego)  IV kw.  2019 44–97 6399–7249 Imperial Capital

26 Mieszkaj w Mieście  
(ul. Katowicka)

Naukowców (A,B,C) – zrealizowany,  
Wizjonerów (D) – zrealizowany,  
Wizjonerów (E) – II kw. 2019,  
Kompozytorów (F,G) – II kw. 2020,  
Aktorów (H) – II kw. 2021

27–111 od 6550 Henniger Investment 3

27 Osiedle Jurajskie (ul. Wierzyńskiego) bud. 16 A zrealizowany, bud. 33 w trakcie realizacji 44–106 od 5630 SM Grodzka 67

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.
 17 Cieślewskiego 7A (ul. Cieślewskiego) III kw. 2019 38–67 6400–7700 Firma JANEX 55

18 Czerwonego Prądnika 8 (ul. Czerwonego Prądnika 8) IV kw. 2019 23–86 7000–8400 ACATOM 45

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

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

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

21 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 42–50 od 6300 Krakoin 67

22 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 33–97 6900–7800 WAKO 62

23 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.
30 Willa Nokturn (ul. Mała Góra) b.d. 28–65 b.d. Nokturn Deweloper 7

31 Mała Góra 8B i 8C (ul. Mała Góra) zrealizowana 64–70 5500–6100 Proins 60

32 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 45–69 5900–6600 Proins 60

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

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.

28 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27–180 od 9396 Core Development 51

29 Starowolska Residence (ul. Starowolska) zrealizowana 178 8427 JARMEX 68
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

45 3 Kolory (ul. Taklińskiego) czerwiec 2020 50–92 od 4200 Villa Rudnicki 7

swoszowice   Średnia cena: 5516 zł/mkw. 

Przedszkola: 14 Szkoły podstawowe: 6 Lekarze rodzinni: 2 Linie autobusowe: 19

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

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

50 Brick House (ul. Podskale) II kw. 2020 27–170 10 500–13 500 Podskale Development 6

51 Osiedle Nowy Przewóz 5.0 (ul. Przewóz) zrealizowana 30–89 b.d. INSTAL KRAKÓW 63

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.

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

47 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 61

48 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 41–71 od 6300 Krakoin 67

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

34 Dobrowolskiego 24   
(ul. Antoniego Dobrowolskiego 24) III kw. 2019 62–99, 166 od 4848 Paweł Mleko  

PM-DEVELOPMENT 58

35 Kobierzyńska 59    IV kw. 2019 34–76 8450–8700 MWM Development 48

36 Bogucianka (ul. Bogucianka) I kw. 2019 149–156 4550–4600 GENUS Grupa Deweloperska 7

37 Bogucianka 159  
(Kraków/Tyniec ul. Bogucianka) III kw. 2019 143–157 b.d. Devero Rogala 6

38 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 34–66 od 7190 EXCON 50

39 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I etap – marzec 2019,  
II etap – II kw. 2020

41–90,  
29–70

5700–6000,  
5900–6500 Proins 60

40 Mate3ny (ul. Rydlówka) III kw. 2020 28–106 od 8000 Grupa BUMA I okładka

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

42 Osiedle Europejskie  
(ul. Czerwone Maki 45 A, 45 B, 49 A)

etap Kopenhaga – zrealizowany, 
etap Reykjavik – III kw. 2019 39–92 b.d. Novo Maar 69

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

44 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39–56 7200–8200 Grupa Deweloperska Start 61
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

52 Osiedle Estella (os. Dywizjonu 303) I kw. 2020 r.     17–73 od 6500 FRAX-BUD DEVELOPER 53

53 Osiedle Symbioza (ul. Soltysowska) III kw. 2019 34–67 5900–6505 Sołtysowska 1 Rogala Development 7

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

czyżyny    Średnia cena: 6425 zł/mkw. 

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

bieńczyce   Średnia cena: 6275 zł/mkw. 

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

56 ul. Okulickiego–Fatimska (ul. Fatimska) IV kw. 2020 24–106 5200–6850 HSD Inwestycje 56

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.

54 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja)

bud. 4 (przedsprzedaż)  
– III/ IV kw. 2020,  
bud. 5 (przedsprzedaż)  
– III kw. 2020

27–103,  
25–66

7100–9100,  
6400–7500 Inter-Bud Developer 38

55 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 52–59 6900–7250 Grupa Deweloperska Start 61

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.

57 Libertów Hill (Libertów, ul. Świętego Floriana) III kw. 2020 49–104 b.d. Develo Rogala 7

58 Majowa Park (Niepołomice, ul. 3 Maja) III kw. 2019 101 4820–4900 Deveko Rogala 7

59 Osiedle Klonowe 15  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka) IV kw. 2019 55 4563–4900 Savan Investments 54

60 Osiedle pod Pomnikiem (Wieliczka) II kw. 2019 129–139 od 3845 Quercus 68

61 Zielona Rząska (Rząska k.Krakowa) III kw. 2020 121–135 b.d. KR Grupa Deweloperska 7

62 Słoneczna Rezydencja (Zakopane, ul. Bogdańskiego) III kw. 2019 45 od 10 900 Confisio 43
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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

	 1	 	 II	 	 31,48	 251	840	zł

	 2	 	 III	 	 47,93	 325	924	zł

	 3	 	 VII	 	 51,01	 351	969	zł

 4	 	 II	 	 65,92	 441	664	zł

nazwa inwestycji Piasta Towers bud. 4 i 5

adres os.	Boh.	Września	84	C	i	D

miasto Kraków

cena za mkw. od	6600	do	9300	zł

termin oddania bud. 4 – IV kw. 2020 r. 

 bud. 5  – III/IV  kw.  2020  r.

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras tak

ogródek	 nie

miejsce parkingowe (cena) 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     IV                           73,72                     663 480 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	 	 VIII	 	 32,31	 403	875	zł

	 2	 	 II	 	 52,38	 		548	990	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	 	 VIII	 	 32,31	 403	875	zł

	 2	 	 II	 	 52,38	 		548	990	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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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.

42 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 03/2019



 n	 43

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

9

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Słoneczna Rezydencja

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

www.confisio.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 	 I		 	 44,63	 	571	264	zł	netto		

nazwa inwestycji	 Słoneczna	Rezydencja

adres ul.	Bogdańskiego	6E

miasto	 Zakopane

cena za mkw. od	10	900	zł	netto

termin oddania	 III	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 3	nadziemne	+	garaż	podziemny

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) 35	000	zł

komórka lokatorska (cena) 10	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

ACATOM SP. Z O.O. SP.K
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Żmujdzka 23, Kraków 
tel. 12 222 31 06 | e-mail: zmujdzka@acatom.pl| www.zmujdzka.pl

nazwa inwestycji	 Żmujdzka

adres ul.	Żmujdzka	23	

miasto	 Kraków

cena za mkw. 6400–8500	zł

termin oddania	 IV	kw.	2019	r.

liczba kondygnacji 4

balkon	 tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 19	500	zł

komórka lokatorska (cena) 10	000	-	20	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Przedsięwzięcie	 deweloperskie	 Żmujdzka	 to	 budynek	 wielo-
rodzinny	 realizowany	w	doskonałej	 lokalizacji	 z	 dobrym	dojaz-
dem	 do	 centrum	miasta.	 Niewątpliwym	 atutem	 inwestycji  jest	
również	bliskość	kompleksu	biurowego	Opolska	Business	Park.	
Niska	zabudowa	oraz	zieleń	w	sąsiedztwie	dają	poczucie	prze-
strzeni	a	pobliskie	sklepy	oraz	punkty	usługowe	odpowiadają	na	
potrzeby	codziennego	życia.

Na	 inwestycję	 składają	 się	 33	 lokale	 mieszkalne	 oraz	 2	 lokale	
usługowe.	Mieszkania	zostały	zróżnicowane	pod	względem	po-
wierzchni	jak	i	układu	funkcjonalnego.	Oferta	obejmuje	zarówno	
lokale	1	-	pokojowe	o	niewielkim	metrażu	około	27	m2 –	dosko-
nałe	 jako	pierwsze	mieszkanie	 lub	 inwestycja	pod	wynajem,	 jak	
i	większe	mieszkania	2,	3,	4	 -	pokojowe.	Mieszkania	dwupozio-
mowe	 zlokalizowane	 na	 II	 p.	 pozwalają	 na	 elastyczną	 aranża-
cję,	 dostosowaną	 do	 indywidualnych	 potrzeb	 kupującego.	 Na	
parterze do	 lokali	mieszkalnych	przylegają	ogródki.	Dla	zmoto-
ryzowanych	 mieszkańców	 zaprojektowano	 naziemne	 miejsca	
parkingowe.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 II	 28,01	 232	483	zł

	 2	 I	 39,49	 315	525	zł

	 3	 I	 61,51	 433	646	zł

	 3	 II	 68,79	 467	772	zł

	 4	 I	 84,29	 590	030	zł
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Czerwonego Prądnika 8

 ACATOM Sp. z o.o. Sp.k
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Czerwonego Prądnika 8, Kraków  
tel 12 222 00 13 | mieszkania@acatom.pl | www.acatom.pl

nazwa inwestycji	 Czerwonego	Prądnika	8

adres ul.	Czerwonego	Prądnika	8

miasto	 Kraków

cena za mkw. 7100–8	300	zł

termin oddania	 IV	kw.	2019	r.

liczba kondygnacji 7

balkon	 tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 35	000	zł

komórka lokatorska (cena) 3500		zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Inwestycja	usytuowana	jest	w jednej	z najbardziej	atrakcyjnych	
części	Krakowa	—	na	osiedlu	Olsza,	w odległości	ok.	3	km	od	kra-
kowskiego	Rynku	Głównego,	nieopodal	jednej	z głównych	arterii	
—	Aleja	29	Listopada.

Zdaniem	mieszkańców,	osiedle	to	jest	jedno	z bardziej	bezpiecz-
nych	 miejsc	 w	 Krakowie.	 Pełno	 w  niej	 przyjaznych	 mieszkań-
com	terenów	zielonych,	a wkrótce	powstanie	jeszcze	nowy	park:	
Nowe	Bulwary	Białuchy,	co	dodatkowo	wpłynie	na	atrakcyjność	
lokalizacji.	Czerwonego Prądnika 8	 —	 to	 inwestycja,	 na	 którą	
składają	się	93	mieszkania	oraz	3	lokale	usługowe.	Nowoczesny	
6-piętrowy	budynek	obejmuje	 lokale	mieszkalne	o powierzchni	
od	23	do	86 m2.	Parter	stanowią	 lokale	usługowe	z ekspozycją	
od	strony	ulicy	oraz	mieszkania	z ogródkami	(o powierzchni	od	
około	30	nawet	do	158 m2).	Budynek	posiada	dwie	klatki	scho-
dowe	wyposażone	w nowoczesne	windy,	a dwupoziomowy	ga-
raż	podziemny	zapewnia	mieszkańcom	miejsca	parkingowe	dla	
samochodów. liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 II	 26,94	 223	602	zł

	 2	 I	 42,94	 332 785	zł

	 3	 I	 55,87	 405 057	zł

	 3	 II	 60,05	 441 367	zł

	 4	 III	 86,66	 636 951	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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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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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	 	 II	 	 57,02	 481	819	zł

 3	 	 III	 	 57,02	 484	670	zł

	 3	 	 IV	 	 57,02	 490	372	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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Głowackiego

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 parter 41,96 8500 zł/m2

 3 II 66,33 8600 zł/m2

 5 parter 99,00 7900 zł/m2

 2 IV 42,58 8900 zł/m2

 3 IV 53,31 9000 zł/m2

nazwa inwestycji Głowackiego

adres ul. Bartosza Głowackiego

miasto Kraków

cena za mkw. 7900–9950 zł

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

liczba kondygnacji 6 nadziemnych, 1 podziemna

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/m2

komórka lokatorska (cena) 3400 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

Bazując na naszym doświadczeniu w segmencie premium  
oddajemy do użytku 80 apartamentów o powierzchniach  
od 27 do 180 m2. Przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać  
z zalet wyjątkowej lokalizacji - Rudawa i Błonia są na wyciągnię-
cie ręki, a położenie na końcu małoruchliwej ulicy jest gwaran-
tem 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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Osiedle Estella

FRAX-BUD DEVELOPER
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Na Zakolu Wisły 12A/LU1, Kraków  
tel. 570 570 700 | biuro@fraxbud.pl | www.fraxbud.pl

nazwa inwestycji Osiedle Estella

adres os. Dywizjonu 303 bud. 20 i 20 A

miasto Kraków

cena za mkw. od 6500 zł

termin oddania I kw. 2020 r.        

liczba kondygnacji 8 nadziemnych, 1 podziemna

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 20	000	zł	-	50	000	zł

komórka lokatorska (cena) 4000	zł	/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Osiedle Estella to	inwestycja	zlokalizowana	w	dzielnicy	Czyży-
ny	przy	 rogu	ul.	 Stella	 Sawickiego	 i	 ul.	Włodarczyka.	W	dwóch	
budynkach	 łącznie	znajduje	się	112	mieszkań	 -	2	 i	3-pokojowe	 
o	 zróżnicowanej	 powierzchni	 od	 27	 do	 73	 m².	 Dodatkowo	 
w	ofercie	 posiadamy	 70	 lokali	 użytkowych	 z	 funkcją	mieszkal-
ną	1-pokojowe	o	metrażu	17-28	m2.	Na	parterze	znajdują	się	lo-
kale	 usługowe	o	powierzchni	69-104	m2. Nowoczesny projekt 
uwzględnia	2	parkingi	podziemne,	naziemne	miejsca	postojowe,	
estetyczną	zieleń	w	częściach	wspólnych	i	łatwo	dostępne	loka-
le	usługowe	na	parterze.	Wybierając	mieszkanie	od	firmy	FRAX
-BUD	zyskujesz	nie	tylko	dobrą	lokalizację,	ale	również	wygodę	
trudną	 do	 przecenienia.	 Dojazd	 do	 centrum	 Krakowa	 zajmuje	
zaledwie	15	minut.	Dużym	plusem	jest	dostępność	komunikacji	
miejskiej.	W	pobliżu	osiedla	znajdują	się	przystanki	autobusowe	
obsługujące	ponad	15	 linii	miejskich	 i	 aglomeracyjnych.	Miesz-
kanie	w	tętniącej	życiem	dzielnicy	to	nie	tylko	wygoda,	ale	także	
ogromna	oszczędność	czasu. liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 III	 17,63	 156	907	zł

 1 I 22,15 182	738	zł

 2 II 38,13 299	321	zł

 3 IV 46,65 359	205	zł

	 3	 VII	 73,15	 497	420	zł
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Osiedle Klonowe 15

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

nazwa inwestycji Osiedle Klonowe 15

adres, miasto Wieliczka, ul. Topolowa

adres, miasto Kraków, ul. Bogucicka

cena za mkw. od 4563 do 4900  zł

termin oddania IV 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 zlokalizowane jest na południowo-wschod-
nich obrzeżach Krakowa (150 m od granicy miasta) przy ulicy 
Zbożowej w Wieliczce. Szybki dojazd zapewnia droga krajowa 
E4 oraz autostrada A4 z dwoma pobliskimi węzłami – dotarcie 
do obwodnicy zajmuje poniżej 5 minut. Najbliższa okolica obfi-
tuje w przedszkola, szkoły, sklepy, obiekty rekreacyjne i sporto-
we oraz gabinety medyczne — wszystko w promieniu zaledwie 
kilku kilometrów.

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

Integralną częścią osiedla jest urokliwy, kameralny park kie-
szonkowy, którego dominantą są pięćdziesięcioletnie dęby.  Na 
terenie ogrodzonego osiedla znajdują się również okwiecone 
alejki, ławeczki, wiata grillowa i plac zabaw dla dzieci.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 I  54,99 249 500 zł

 3 parter (z ogródkiem)  55,17 269 500 zł
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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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Okulickiego – Fatimska

nazwa inwestycji Okulickiego – Fatimska

adres ul. Fatimska

miasto Kraków

cena za mkw. 6200–6250 zł

termin oddania IV kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 23 000 zł

komórka lokatorska (cena) 3 000 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Umowy rezerwacyjne – opłata rezerwacyjna 2000 zł.

Umowy deweloperskie od końca II kwartału 2018 r.

Zakończenie budowy do końca IV kwartału 2020 r.

Pozwolenie na użytkowanie do końca IV kwartału 2020 r.

Miejsce postojowe w hali garażowej - 23 000 zł - zakup

obligatoryjny.

Komórka lokatorska - 3 000 zł/m2

Ogrzewanie, ciepła woda - C.O., wspólna kotłownia gazowa.

Grunt – własność.

Teren osiedla ogrodzony.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 5 I 114,48 595 296 zł

 4 I 87,05 470 070 zł

 4 II 73,18 409 808 zł

 4 II 66,90 374 640 zł

 2 II 44,02 270 723 zł

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

57Krakowski Rynek NieruchomościnNr 03/2019

Panorama Prądnik

https://www.krn.pl/inwestycja/panorama-pradnik,2652


 n58

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.

58 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 03/2019

https://www.krn.pl/inwestycja/dobrowolskiego-24,2738


59Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 03/2019

rynek pierwotny



 n60

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

®

30 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

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 - ETAP 2

KRAKÓW | NOWY BIEŻANÓW, 
UL. MAŁA GÓRA 8 B i 8 C

l dostępne metraże mieszkań: 
   od 45 m2 do 69 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań: 
   od 29 m2 do 70 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   od 64 m2 do 70 m2  (3 i 4-pokojowe)

l podziemne miejsca garażowe

l teren monitorowany

GOTOWE DO ODBIORU

IV KWARTAŁ 2019

II KWARTAŁ 2020

KRAKÓW | KLINY | UL. BPA A. MAŁYSIAKA / 
UL. KOMUNY PARYSKIEJ - ETAP 1
l dostępne metraże mieszkań: 
   od 41 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

MARZEC 2019
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Kopiec Krakusa Wawel
Biurowiec K1

Kościół Mariacki

Zakon Kamedułów

Gotowe
mieszkania

z miejscem postojowym

w garażu podziemnym 

i komórką lokatorską w cenie!

Panorama Krakowa widoczna 

z ostatnich kondygnacji

Osiedla Nowy Przewóz 5.0

Etap III

Wiarygodny Deweloper . pl
tel. 12 414 39 33, 12 414 12 11
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Gotowe mieszkania 
w kameralnym budynku  
ul. Wierzyńskiego 16A

Budynek nr 3  
(ul. Wierzyńskiego 33)
W TRAKCIE REALIZACJI
ZAKOŃCZENIE MARZEC 2019

ceny od 5630 zł/m2

inwestycje@smgrodzka.pl
sprzedaz@smgrodzka.krakow.pl

Sprzedaż nowych mieszkań:
t e l e f o n :  1 2  6 3 7  9 7  6 7
biuro: ul. Szablowskiego 6 
www.smgrodzka.krakow.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grodzka”
Krakowski Mieszkaniowy Deweloper Roku – laureat 

Złotego Sokoła
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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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TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

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

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.
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swoje nawyki zakupowe, a  ry-
nek nieruchomości zareaguje na 
zmieniające się otoczenie praw-
ne, politycy przywrócą w  tym 
zakresie stan pierwotny i – wzo-
rem Węgrów, u  których zakaz 
handlu w  niedziele utrzymał 
się nieco ponad rok — wycofa-
ją się z  rządowych obostrzeń 
w handlu.

Współpracującym ze mną in-
westorom zawsze sugeruję, by 
nie uzależniali zakupu nierucho-
mości komercyjnych od progra-
mu aktualnie rządzącej partii, 
a  od miarodajnych wskaźników 
biznesowych. Rynek nierucho-
mości nie jest bowiem branżą 
FMCG, gdzie towarami handlu-
je się nawet z godziny na godzi-
nę. Nie każdy lokal na osiedlu 
był, jest i  będzie źródłem in-
tratnego i  powtarzalnego do-
chodu, zwłaszcza dla laika, zaś 

nietrafiony zakup może rodzić dla inwestora długotrwałe kon-
sekwencje natury finansowej. Kupno lokali użytkowych w  ce-
lach inwestycyjnych niezmiennie i  bez względu na zawirowania 
polityczne pozostaje pomysłem uzasadnionym ekonomicznie, 
pozwalającym osiągać pokaźne dochody pasywne, ale przed zło-
żeniem wizyty w kancelarii notarialnej trzeba wziąć pod rozwagę 
szereg wymiernych czynników, których kategorycznie nie należy 
bagatelizować.

O ile dla większości inwestorów oczywistym jest wzięcie pod 
uwagę szeroko rozumianej lokalizacji, wielkości osiedla czy stan-
dardu i metrażu lokalu oraz ekspozycji witryny i liczby miejsc par-
kingowych przed budynkiem, o tyle już znacznie mniejszy odsetek 
pamięta o przeanalizowaniu planu rozbudowy osiedla, planu za-
gospodarowania albo warunków zabudowy okolicznych gruntów, 
o weryfikacji osiedlowych szlaków komunikacyjnych, a wreszcie 
o rzetelnej analizie otoczenia konkurencyjnego i prawnego.

Trzeba mieć świadomość, że arkusz kalkulacyjny obrazujący 
stopę zwrotu z inwestycji powinien uwzględniać wiele czynników, 
również tych, które mogą wystąpić w perspektywie kolejnych 2, 
5 czy 10 lat. Nieruchomości komercyjne należy umiejętnie selek-
cjonować, tak aby w razie nagłej potrzeby istniała możliwość ich 
szybkiego spieniężenia, również pod wpływem zmieniających się 
— niekoniecznie w sposób korzystny — regulacji prawnych.

Ostatnimi czasy na rynku obrotu nieruchomościami sporo dywaguje się na temat wpływu 
rozszerzenia zakresu zakazu handlu w niedziele na potencjalny wzrost zainteresowania 
inwestorów zakupem lokali użytkowych na dużych osiedlach mieszkaniowych.

W zakaz handlu kup lokal użytkowy.  
Czy to ma sens? 

biurowce

W
 branży istnieje domniemanie, że Polacy coraz chęt-
niej będą zaopatrywać się w  podstawowe produkty 
ogólnospożywcze w  małych sklepach zlokalizowa-

nych w bezpośrednim sąsiedztwie. Wpłynie to z kolei na więk-
szą podaż lokali użytkowych ze strony deweloperów, a  co za 
tym idzie wzrost liczby transakcji, których przedmiotem będą 
właśnie takie nieruchomości. Część ekspertów przewiduje, że 
w  dłuższej perspektywie obowiązujące regulacje prawne za-
owocują wzmożonym zainteresowaniem inwestorów osie-
dlowymi powierzchniami komercyjnymi, za które w  zamyśle 
najemcy zapłacą więcej i  chętniej, dostrzegając przestrzeń do 
rozwoju własnych biznesów.

W mojej ocenie w tym założeniu tkwią dwa podstawowe błę-
dy: przekonanie, że zakaz handlu w niedziele utrzyma się na oko-
liczność tegorocznych lub kolejnych wyborów parlamentarnych, 
oraz przypuszczenie, że świadomość inwestorów w  tym zakre-
sie jest niska. Należy bowiem mieć na uwadze fakt, że większość 
sondaży wskazuje, iż Polacy w dużej mierze traktują zakaz handlu 
w niedziele jako ograniczenie swobód konsumenckich. Nie zapo-
minajmy również, że niedziele niehandlowe stanowią wypadkową 
projektu rządowego, nie obywatelskiego, co nie przysparza obec-
nym regulacjom prawnym popularności wśród części wyborców. 
Może się zatem okazać, że nim Polacy na dobre przemodelują 
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Niestety, tylko jeden, może dwa lokale na osiedlu mogą być 
najmowane przez popularną sieć sklepów z  płazem w  nazwie, 
co nie znaczy, że ich mądry i świadomy zakup w celach inwesty-
cyjnych nie ma sensu. Pamiętajmy bowiem, że właściciel lokalu 
użytkowego jest bardziej uprzywilejowany względem najem-
cy niż w  przypadku lokalu mieszkalnego, może skuteczniej eg-
zekwować swoje należności oraz dysponuje łatwiejszą drogą 
do eksmisji niewypłacalnego najemcy, gdyż ma do czynienia 
z firmą, a nie osobą fizyczną zabezpieczoną ustawą o ochronie 
praw lokatorów. To duży atut, zwłaszcza w zestawieniu z wyż-
szą nawet o 2–3 proc. rentownością inwestycji w komercję oraz 
bardziej prawdopodobnym znalezieniem najemcy długotermi-
nowego, gwarantującego ciągłość najmu. I  jakże cenny spokój 
psychiczny właściciela.

Czy istnieje korelacja pomiędzy rosnącą liczbą niedziel, 
w  których obowiązuje zakaz handlu, a  zasadnością kupowania 
osiedlowych lokali użytkowych? W  mojej ocenie w  dłuższym 
horyzoncie czasowym, a  tylko w  takim należy rozważać za-
kup nieruchomości, zostanie zachowany status quo. Docelowo 
rynek zaadaptuje się do wszystkiego, również do zakazu han-
dlu w niedziele, o ile ten w ogóle zostanie utrzymany. Niemniej, 
wbrew obiegowym opiniom, nie sądzę, żeby kilkaset niehandlo-
wych godzin w roku, w godny odnotowania sposób przyczyniło 
się do szczególnie dynamicznej zmiany popytu na lokale komer-
cyjne. Badania i  sondaże już kilka miesięcy po wprowadzeniu 
zakazu handlu w wybrane niedziele wykazywały, że Polacy po-
woli, ale sukcesywnie — głównie pod wpływem napastliwych 

kampanii marketingowych realizowanych przez sieci dyskonto-
we — zmieniają swoje nawyki, coraz częściej robiąc duże zakupy 
w piątki lub soboty.

W  skali makro zakup osiedlowego lokalu użytkowego jest 
i  prawdopodobnie będzie równie opłacalny jak przed dwoma, 
trzema laty, przy czym kwestią kluczową okazuje się to, kto, co 
i z jakim nastawieniem kupuje oraz komu i na jakich zasadach za-
mierza wynajmować. Bieżące regulacje prawne są niepodważal-
nie istotne z  perspektywy wszystkich stron transakcji, niemniej 
na rentowność długoletniej inwestycji wpływa wiele rozłożonych 
w czasie czynników. W mojej ocenie jest jeszcze zbyt wcześnie, 
żeby ocenić gospodarcze skutki zakazu handlu w  niedziele, ale 
na ten moment, o jakimś szczególnie wzmożonym zainteresowa-
niu powierzchniami komercyjnymi na osiedlach, czytam głównie 
w prasie branżowej.

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

Jakub Rabiega
Specjalista do spraw 

sprzedaży i wynajmu 
nieruchomości,  

Nowodworski Estates

 n	 73Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 03/2019



74 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 03/2019

oferty komercyjne

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 -



76 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 03/2019

oferty komercyjne

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 139,21 m2

cena 6369 zł/m2 / 886 620 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

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 —

https://www.e-biurowce.pl/pl/lokale/Krak%C3%B3w/18029/al-29-listopada-lokal-na-sprzedaz-17-69-mkw
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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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 275,00 m2

cena 39 zł/m2 netto

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2 netto

min. okres najmu 3 lata

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

preferowane branże biuro

największy atut aranżacja – układ gabinetowy

inne dostępne lokale — 

 BIUROWIEC ul. Christo Botewa 14

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

WYNAJEM

metraż III piętro  do 851 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 IV do 556 m2 

                  www.chb14.com 

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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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)

Lokal biurowy  -  100 m2  do wynajęcia 

Kraków, ul. Krowoderska 

tel. 666 055 054

W YNA JEM

Lokal biurowy klasy B o powierzchni 100 m2, zlokalizowany w centrum  

miasta w odnowionej kamienicy na pierwszym piętrze.  

Lokal jest podzielony na 3 indywidualne gabinety które są w pełni  

umeblowane (biurka, fotele, stoły). Recepcja wraz z wysokim blatem  

i metalowymi szafami. Przestronny korytarz połączony z dużą, swobodną  

poczekalnią w której jest zorganizowany kącik dla dzieci.  

W lokalu znajduje się świeżo odnowiona łazienka oraz schowek/ kotłownia  

i kuchnia zaopatrzona w sprzęty AGD.  

Oferta najmu obejmuje również udostępnienie piwnicy.  

Istnieje możliwość podłączenia sieci internetowej oraz telefonicznej.  

Biuro posiada system alarmowy. 

Cena 3500zł netto + opłaty

OKAZJA
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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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EKSPERT RADZI

powinno być jak najbardziej neutralne, by trafić w gusta jak naj-
większej liczby oglądających.

3. Wykonaj niezbędne naprawy
Zakup mieszkania to poważna inwestycja związana z  wysokim 
kosztem, dlatego osoby rozważające taką transakcję z  pewno-
ścią będą chciały sprawdzić, czy wszystko działa. Warto zatem 
zadbać o usunięcie drobnych usterek, zwłaszcza tych, które ne-
gatywnie wpływają na estetykę mieszkania albo utrudniają co-
dzienne funkcjonowanie. 

4. Pomyśl o innych zmysłach
Odbieramy świat wszystkimi zmysłami, nie tylko wzrokiem. 
Przed prezentacją warto przewietrzyć mieszkanie i zadbać o to, 
by rozmowa przebiegała w spokojnej atmosferze. Niektórzy spe-
cjaliści zajmujący się home stagingiem radzą, by dodatkowo po-
starać się o delikatną muzykę w tle i wprowadzić do mieszkania 
przyjemny zapach kojarzący się ze świeżością lub wprowadzają-
cy ciepły, domowy klimat.

5. Nie staraj się oszczędzić za wszelką cenę
Przygotowanie mieszkania do sprzedaży jest możliwe już za kilka-
dziesiąt złotych. Czasem warto dodatkowo wymienić zasłony czy 
pomalować ściany. Niekiedy konieczny jest jednak większy wy-
datek, ale warto pamiętać, że home staging to inwestycja — dzięki 
kosztom poniesionym na odświeżenie mieszkania, możemy sprze-
dać nieruchomość szybciej i  za wyższą sumę. Dlatego nie warto 
oszczędzać za wszelką cenę, ale zgodzić się na pewne koszty, któ-
re zwrócą się z nawiązką po sfinalizowaniu transakcji. Ważne jed-
nak, aby zachować odpowiednią równowagę między poniesionymi 
wydatkami a przewidywanym zyskiem. W razie wątpliwości najle-
piej skonsultować się ze specjalistą posiadającym doświadczenie 
w przygotowywaniu nieruchomości do sprzedaży.

Anna Kapłańska

5 kroków do szybszej sprzedaży 

o
dczucia, jakie nasza nieruchomość wywoła w poten-
cjalnym kliencie, mogą sprawić, że transakcja prze-
biegnie pomyślnie albo w  ogóle do niej nie dojdzie. 

Często z  pozoru drobne elementy mają istotne znaczenie. 
Jak sprawić, by osoba oglądająca mieszkanie zaczęła poważ-
nie myśleć o jego zakupie? Przedstawiamy najbardziej popu-
larne reguły home stagingu.

1. Zadbaj o przestrzeń
Pierwszym i  najprostszym krokiem do sprzedaży mieszka-
nia jest jego posprzątanie. Nie chodzi tu tylko o  starcie ku-
rzu i  umycie brudnych sprzętów, ale i  usunięcie zbędnych 
przedmiotów. Dzięki temu mieszkanie będzie czyste i schlud-
ne, a  jednocześnie podkreślimy jego powierzchnię. Innym 
sposobem na optyczne powiększenie pomieszczenia, jest 

W relacjach międzyludzkich pierwsze wrażenie ma duże znaczenie. 
Równie ważne jest w procesie sprzedaży mieszkania.

wprowadzenie do niego światła, najlepiej naturalnego. Pomoc-
ne będzie zatem umycie okien i zrezygnowanie z ciężkich zasłon. 
Najlepiej, by prezentacja nieruchomości odbywała się w  ciągu 
dnia, o takiej porze, w której mieszkanie jest najlepiej oświetlone.

2. Usuń to, co ma wartość sentymentalną
Przygotowując mieszkanie do sprzedaży, warto usunąć nie tyl-
ko przedmioty, które są zbędne, ale i te kojarzące się z dotych-
czasowymi właścicielami. Zdjęcia z  wakacji, pamiątki czy inne 
rzeczy mające wartość sentymentalną mogą wywołać w kupu-
jącym wrażenie, że nie ma dla niego miejsca w tym mieszkaniu. 
Poczuje się jak gość w domu obcej osoby, zamiast wyobrazić so-
bie, że jest u  siebie. Problematyczne mogą być także nietypo-
we elementy wystroju, kojarzące się z  zainteresowaniami czy 
stylem życia poprzednich mieszkańców. Choć dla nich mogą 
być powodem do dumy, niekoniecznie przypadną do gustu po-
tencjalnym klientom, dlatego najlepiej je schować. Wnętrze 
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z  wyegzekwowaniem odszkodowania. W  Centralnym Rejestrze 
Pośredników i  Zarządców Nieruchomości PFRN znajdują się 
również informacje dotyczące tego zagadnienia.

Opinia klientów
Dobrym pomysłem jest także skontaktowanie się z osobami, któ-
re wcześniej korzystały z pomocy danego pośrednika nierucho-
mości. Wielu dobrych agentów bazuje na opinii klientów, którzy  
rekomendują ich swoim znajomym. Jeżeli nikt, kogo znamy, nie 
kupował ani nie sprzedawał ostatnio mieszkania z  pomocą po-
średnika, pozostają opinie w internecie. Można również poprosić 
samego agenta o kontakt do jego poprzednich klientów. Oczywi-
ście ze względu na RODO agent nie może przekazać nam takich 
danych bez wiedzy i  zgody zainteresowanych osób. Niektórzy 
klienci jednak zgadzają się zarekomendować pośrednika, z które-
go usług są zadowoleni.

Jeśli agent, to tylko sprawdzony

D
awniej, aby zostać agentem nieruchomości, należało zdać 
egzamin i uzyskać licencję, potwierdzającą prawo do wy-
konywania zawodu. Po zmianie przepisów, która nastąpi-

ła w  2014 r., usługi pośrednictwa może świadczyć praktycznie 
każdy. Niestety spowodowało to obniżenie standardu pracy 
wśród przedstawicieli tego zawodu. Na rynku działają więc rów-
nież osoby, które nie dysponują niezbędnymi umiejętnościami 
czy doświadczeniem, a konsekwencje ich błędów ponoszą klien-
ci, którzy im zaufali. Dlatego ważne, by przed podpisaniem umo-
wy z pośrednikiem nieruchomości upewnić się, że jest to osoba 
uczciwa i kompetentna.

Zamiast dawnej licencji
Obniżenie standardu usług świadczonych przez pośredników, 
godzi nie tylko w interesy osób, które z nich korzystają. Zła opinia 
rozczarowanych klientów jest krzywdząca dla profesjonalnych 
agentów. W  celu poprawy jakości pracy i  ochrony bezpieczeń-
stwa klientów, powstają oddolne inicjatywy, pomagające zwe-
ryfikować kompetencje osób wykonujących ten zawód. Jedną 
z  nich jest utworzenie Centralnego Rejestru Pośredników i  Za-
rządców Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomo-
ści. Widnieją w nim dane osób posiadających licencję Pośrednika 
w Obrocie Nieruchomościami, przyznawaną przez PFRN. Przed 
podpisaniem umowy z agentem warto więc sprawdzić, czy jego 
nazwisko znajduje się w rejestrze.

Konieczne ubezpieczenie
Koniecznie należy także upewnić się, że agent posiada ubezpie-
czenie od odpowiedzialności cywilnej. W  innym przypadku, je-
żeli poniesiemy szkodę z powodu jego błędu, nawet jeśli sprawa 
trafi do sądu, który przyzna nam rację, możemy mieć problem 

Korzystając z usług agenta nieruchomości, możemy liczyć na to, że sprzedaż lub zakup 
mieszkania odbędzie się sprawnie, a ekspert pomoże nam wypełnić wszelkie formalności. 
Jednocześnie jednak powierzamy obcej osobie losy jednej z największych życiowych 
transakcji. Dlatego nie bez znaczenia jest to, z kim podpiszemy umowę pośrednictwa.

Nie kupuj kota w worku
Pamiętajmy również, że profesjonalni pośrednicy nierucho-
mości pobierają wynagrodzenie za swoje usługi dopiero po 
sfinalizowaniu transakcji. Jego wysokość i  okoliczności za-
płaty określa umowa. Wciąż zdarzają się jednak osoby, które 
podają się za agentów nieruchomości, ale ich praca sprowa-
dza się tylko i wyłącznie do przekazania adresu nieruchomo-
ści, za co od razu żądają zapłaty. Często nie wiadomo nawet, 
czy oferta wciąż jest aktualna. Poza tym profesjonalny agent 
powinien zweryfikować, czy treść oferty jest zgodna z  rze-
czywistością, a przede wszystkim sprawdzić stan prawny nie-
ruchomości. Osoby, które domagają się wynagrodzenia, choć 
nie wykonały jeszcze żadnej pracy, należy omijać szerokim 
łukiem.

Anna Kapłańska
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GRZEGÓRZKI,
UL. GRZEGÓRZECKA
Piękne i komfortowe mieszkanie,  
44 m2, klimatyzacja, 2008 r.
Cena: 677.000 zł

KONTAKT:   Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

SALWATOR,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Nowoczesne mieszkanie, 
4-pokojowe, 83 m2, 2008 r.
Cena: 800.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

PODGÓRZE,
ZABŁOCIE
Mieszkanie 2-pokojowe, 46 m2, 
funkcjonalne, 2017 r.
Cena: 582.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

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

Cena: 850.000 zł 

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

GM. ZABIERZÓW,
BOLECHOWICE
Dom wolnostojacy, 200 m2, 
nowoczesny, 2014 r.
Cena: 1.545.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

MODLNICA
Domy wolnostojące, 5-pokojowe, 
pow. 132 m2, stan surowy 
zamknięty 

Cena: 410.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

DĘBNIKI,
UL. KOMUNY PARYSKIEJ
Mieszkanie 3-pokojowe,  
pow. 75 m2, do wejścia, 2017 r., 
wysoki standard wykończenia
Cena: 549.500 zł
KONTAKT:   Marek Popiela 

 688-880-195

WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE
Mieszkania 5-pokojowe, dwupoziom., 
pow.  99 m2, inwestycja z pozwoleniem 
na użytkowanie.
Cena:  520.000 zł

KONTAKT:   Iwona Nagacz 
 688-880-184

KURDWANÓW,
UL. BOCHENKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 49 m2, 
przestronne, 2015 r.
Cena: 396.000 zł

KONTAKT:   Dariusz Kornaś 
 502-104-545
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STARE MIASTO,
UL. KREMEROWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 58 m2,  
p.u 49 m2, dwupoziomowe
Cena:  650.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

STARE MIASTO,
UL. STASZICA
Klimatyczny apartament, 4-pok., 
137 m2, taras o pow. 16 m2

Cena: 1.498.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

STARE MIASTO,
UL. BLICH
Mieszkanie 3-pokojowe, 54 m2 , 
nowocześnie urządzone
Cena: 560.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

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

WOLA DUCHACKA,
UL. PAŃSKA
Luksusowy 5-pokojowy apartament, 
136 m2, dwa tarasy
Cena: 1.254.600 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

STRUMIANY
Domy w zab. bliźniaczej  
i wolnostojącej, pow. 162-198 m2, 
działki 293-679 m2

Ceny: od 539.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła                                
 688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,
RUCZAJ
Mieszkania 3, 4-pokojowe,  
pow. 58-91 m2, atrakcyjna lokalizacja
Ceny: od 399.000 zł

PROKOCIM,
UL. GÓRNIKÓW
Komfortowe 3-pokojowe 
mieszkanie, 78 m2, dwa tarasy
Cena: 930.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski
                            510-087-993

ZWIERZYNIEC,
UL. SŁONECZNIKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 67 m2, 
przestronne
Cena: 650.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

PODGÓRZE,
UL. HELTMANA
Przestronne 3-pokojowe 
mieszkanie, 65 m2, 2007 r.
Cena: 575.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156

KONTAKT:  Katarzyna Słaby
  500-715-217
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BRONOWICE MAŁE,
UL. KOŁOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, 
nowoczesne
Cena:  590.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

GM. KRZESZOWICE,
TENCZYNEK
Dom wolnostojący, 200 m2,  
p.u 180 m2, wyjątkowy
Cena: 1.280.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor
                   500-557-819

WIELICZKA,
KOKOTÓW
Dom w zab. bliźniaczej, 220 m2, 
taras, dz. 500 m2

Cena: 497.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

KROWODRZA,
UL. NOWOWIEJSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 62 m2,  
do wejścia., I p.
Cena: 530.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

STARE MIASTO,
UL. SUKIENNICZA
Apartament 2-pokojowy, 50 m2, 
luksusowy
Cena: 820.000 zł 

KONTAKT:  Karolina Raźna
                    503-031-022

DĘBNIKI,
SIDZINA
Domy w zab. bliźniaczej,  
powierzchnia całkowita 155 m2, 
działki od 425-485 m2 
Cena: 690.000 zł
KONTAKT:  Małgorzata Brożek 

 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

PRĄDNIK BIAŁY
Obiekt 3-lokalowy na cele 
mieszkaniowe/użytkowe,  
pow. 364 m2

Cena: 1.800.000 zł

ZABIERZÓW,
UL. ZACISZE
Dom wolnostojący, 175 m2, 
komfortowy
Cena: 1.170.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. WYSŁOUCHÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 65 m2, 
komfortowe
Cena: 465.000 zł

KONTAKT:  Dima Hrycyszyn 
 796-483-018

GM. GDÓW,
PODOLANY
Dom wolnostojący, 200 m2, 
elegancki
Cena: 685.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209
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DĘBNIKI,
UL. LUBOSTROŃ
Mieszkanie 4-pokojowe, 135 m2, 
dwupoziomowe, 2010 r.
Cena: 699.000 zł

KONTAKT:   Piotr Dziadzio 
 515-234-864

BRONOWICE,
UL. KATOWICKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 65,8 m2, 
dwupoziomowe, taras
Cena: 649.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

ŁOBZÓW,
UL. MAZOWIECKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 74 m2,  
po remoncie, 2001 r.
Cena: 786.500 zł

KONTAKT:  Jerzy Korzonek 
 578-795-576

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

KONTAKT:  Jerzy Korzonek 
 578-795-576

DĘBNIKI,
UL. KOMUNY PARYSKIEJ
Mieszkanie 3-pokojowe, 60,4 m2, 
balkon, wys. standard
Cena: 478.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

PODGÓRZE DUCHACKIE
Dom 6-pokojowy, wolnostojący, 
pow. 641 m2, wysoki standard, 
działka 1400 m2

Cena: 1.990.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

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

PODGÓRZE,
UL. ZABŁOCIE
Mieszkanie 1-pokojowe, 31,71 m2, 
do wejścia, studio, 2015 r.
Cena: 389.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska
                    505-083-150

LIBERTÓW,
UL. BARTNICKA
Dom wolnostojący, 289 m2,  
dz. 9 ar, 2005 r.
Cena: 1.990.000 zł

KONTAKT:   Elżbieta Rudek 
 505-110-150

KURDWANÓW,
UL. HALSZKI
Mieszkanie 2-pokojowe,  
45 m2, II p.
Cena: 345.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak                    
   518-706-518

KONTAKT:   Magdalena Barbacka                                   
 883-060-730
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3-pokojowe - 86 m2 
Kazimierz,  ul. Dajwór 
Apartament w którego skład wchodzą : trzy 
osobne pokoje, otwarta kuchnia z jadalnią 
oraz balkonem , łazienka  z WC. Dodatkowo 
przynależy miejsce postojowe w garażu 
podziemnym.

Cena 799.000 zł  
Tel. 512 110 804

3-pokojowe - 59,5 m2 
Niepołomice
Gotowe do wejście mieszkanie, składające 
się z salonu z otwartą kuchnią i przestronnym 
balkonem, dwóch sypialni, dużej łazienki z 
WC, przedpokoju oraz strychu. Ogrodzony 
budynek z bramą na pilota, w podwórku 
miejsca parkingowe dla mieszkańców. 
Ogrzewanie gazowe piecem dwufunkcyjnym.

Cena 369.000 zł 
Tel. 513 084 377

3-pokojowe - 60 m2 
Łobzów, ul. Mazowiecka 
Trzy pokoje, osobna jasna kuchnia, łazienka 
z oknem, WC, balkon, piwnica. Miejsce po-
stojowe za szlabanem. Mieszkanie w pobliżu 
Młynówki Królewskiej.

2-pokojowe – 56 m2 
Ruczaj, ul. Ruczaj
Mieszkanie 2 pokojowe składające się  
z salonu,sypialni, osobnej kuchni,łazienki z WC, 
balkonu oraz ogrodu zimowego.Nieruchomość 
zlokalizowana  budynku z cegły z  2009 
roku. Mieszkanie znajduje się w zielonej i cichej 
okolicy.Zakup mieszkania jest obligatoryjny z 
zakupem miejsca postojowego oraz komórki 
lokatorskiej.

Cena 415.000 zł
Tel. 883 999 762

2-pokojowe - 39 m2 
Bronowice, ul. Rydla
Nieruchomość o powierzchni 39 m2 składa się 
z: przedpokoju,osobnej jasnej  kuchni, 2 sypial-
ni, łazienki z WC oraz balkonu. Do mieszkania 
przynależy piwnica.

Cena 329.000 zł
Tel. 12 307 21 24

3-pokojowe - 67 m2 
Stare Miasto, ul. Daszyńskiego

Przestronne mieszkanie składające się z : 
trzech osobnych pokoi, oddzielnej, dużej i 
jasnej kuchni, przedpokoju, łazienki oraz osob-
nego WC. Do mieszkania przynależy piwnica.

Cena 529.000 zł
Tel. 512 110 804

5-pokojowe - 169 m2 
Olsza
Dwupoziomowy apar tament, komórka lo-
katorska, dwa garaże. Budynek z 2003 roku, 
ogrodzony, z windą. Mieszkanie o funkcjo-
nalnym rozkładzie pomieszczeń wykończone 
materiałami wysokiej jakości. W okolicy 
rozwinięta infrastruktura handlowo - usługowa.                                                                

Cena 990.000 zł
Tel. 12 412 00 72

4-pokojowe – 108 m2 
Kraków, al. Słowackiego

Przestronne czteropokojowe mieszkanie o 
powierzchni 108 m2, osobna jasna kuchnia, 
WC, łazienka, 2 balkony, piwnica (7 m2). 
Bardzo dobra lokalizacja, okolice Nowego 
Kleparza. Świetnie rozbudowany węzeł 
komunikacyjny. 

Cena 750.000 zł
Tel. 512 110 802

3-pokojowe – 59 m2 
Krowodrza, ul. Krowoderskich Zuchów

Apartament w nowoczesnym, monitoro-
wanym, chronionym budynku Torre Verona. 
Mieszkanie składa się z przedpokoju, salonu 
z aneksem kuchennym, dwóch niezależnych 
pokoi, łazienki oraz tarasu. Możliwość 
dokupienia miejsca postojowego z komórką 
lokatorską. W okolicy doskonale rozwinięta 
infrastruktura i komunikacja miejska. 

Cena 540.000 zł
Tel. 793 717 771

1-pokojowe – 40,43 m2 
Grzegórzki, ul. Nullo
Przedpokój, sypialnia, jasna kuchnia, łazienka 
z WC, balkon oraz przynależna piwnica. Miesz-
kanie po generalnym remoncie do własnej 
aranżacji, na drugim piętrze w budynku z windą. 
Wokół pełna infrastruktura.

Cena 329.000 zł do negocjacji 
Tel. 531 992 777

Cena 475.000 zł
Tel. 512 110 802
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
2-pokojowe - 45 m2 
Kozłówek, ul. Okólna
Przedpokój, dwa niezależne pokoje, łazienka 
z WC, jasna kuchnia, loggia oraz piwnica. 
Jasne mieszkanie w stanie dobrym, idealne 
dla rodziny lub pod wynajem. Funkcjonalny 
układ pomieszczeń, podwójna ekspozycja. 
Woda i ogrzewanie MPEC.

Cena 265.000 zł
Tel. 534 533 332

2-pokojowe - 90 m2 
Śródmieście, ul. Brodowicza

Przedpokój, 2 duże pokoje, kuchnia, pomiesz-
czenie gospodarcze, łazienka z WC, balkon. 
Do mieszkania przynależy garaż oraz ogród. 
Mieszkanie znajduje się na parterze w domu.  
Mieszkanie w idealnym stanie. Doskonałe 
połączenie MPK z każdą częścią Krakowa. 

Cena 750.000 zł 
Tel. 604 683 680

2-pokojowe - 52,11 m2 
Wola Duchacka Zachód
2 pokoje, salon z aneksem kuchennym, gar-
deroba, łazienka z WC,  przedpokój. Do lokalu 
przynależy ogród (50 m2). Mieszkanie urządzo-
ne w wysokim standardzie. Budynek z 2009 r.

Cena 439.000 zł
Tel. 537 496 677

3 -pokojowe - 73 m2 
Czyżyny, os. Dywizjonu 303
Przedpokój, salon, 2 sypialnie, jasna i ume-
blowana kuchnia, łazienka z wanną z opcją 
prysznica, osobna toaleta, balkon oraz taras z 
zachodnią ekspozycją, piwnica. Mieszkanie w 
bardzo dobrym stanie w kameralnym budynku 
z 2004 r. Możliwość kupna miejsca postojowe-
go w garażu podziemnym. Idealna propozycja 
dla rodziny.

Cena 480.000 zł
Tel. 535 221 232

3 -pokojowe - 65 m2 
Ruczaj, ul. Czerwone Maki
Ostatnie piętro apar tamentowca na Os. 
Europejskim. Mieszkanie składa się z 
dwóch oddzielnych sypialni, salonu, kuchni, 
przedpokoju, łazienki, osobnego WC oraz 
dwóch balkonów. Ogrzewanie centralne. 
Teren ogrodzony i monitorowany. Nieru-
chomość jest pod stałą opieką firmy ochro-
niarskiej. Do dyspozycji winda w budynku.  
 
Cena 
Tel. 12 311 33 33

4-pokojowe - 93 m2 
Stare Miasto, ul. Kolberga 
Awangardowe mieszkanie na ostatnim piętrze 
międzywojennej kamienicy. Składa się z salonu 
z widokowym balkonem, trzech sypialni, kuchni, 
łazienki, dwóch WC, pralni i garderoby. Ogrzewa-
nie gazowe. W kamienicy wymieniono poszycie 
dachowe, a także uchwalona została decyzja  
o remoncie elewacji budynku.

Cena 699.000 zł
Tel. 600 638 099

3-pokojowe - 91 m2 
Bronowice Wielkie,  
ul. Radzikowskiego
Dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 
91 m2. Dwie osobne sypialnie, duży salon, 
osobna kuchnia, toaleta oraz łazienka. Miesz-
kanie zlokalizowane na 3/4 piętrze. Osiedle 
zamknięte, ok budowy 1999. Możliwości 
dokupienia garażu.  

Cena 560.000 zł  
Tel. 730 029 199

2-pokojowe - 42,68 m2 
Kraków, Nowy Prokocim
Przedpokój, osobna jasna kuchnia, przestron-
ny salon, sypialnia, łazienka z WC, loggia. 
Mieszkanie w stanie idealnym. Nowoczesny, 
ogrodzony blok z windą.

Cena 340.000 zł
Tel. 600 176 207

1-pokojowe – 25 m2 
Bieńczyce, os. Jagiellońskie
Jeden pokój, łazienka, aneks kuchenny , przed-
pokój, piwnica, balkonik  francuski. Mieszkania 
do remontu na trzecim piętrze w niskim bloku. 
Okna  nowe plastikowe. Bardzo dobra infra-
struktura osiedla. Do niewielkiej  negocjacji.

Cena 149.000 zł
Tel. 792 707 776

1-pokojowe - 24,23 m2 
Bieżanów, ul. Aleksandry
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
łazienka z WC, taras. Mieszkanie na parterze. 
Blok ogrodzony i strzeżony z 2016 roku. Cena 
zawiera komórę lokatorska.

Cena 215.000 zł 
Tel. 537 680 002
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
3-pokojowe -  59,95 m2 
Bieżanów,  ul. Aleksandry

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

Cena 345.000 zł
Tel. 537 680 002

2-pokojowe - 45,11m2 
Płaszów - ul. Wielicka

Przedpokój, oddzielna kuchnia, 2 pokoje, łazienka z WC, balkon, piwnica. Dwustronna eks-
pozycja. Centralne ogrzewanie. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura. Blisko tramwaju.

Cena 285.000 zł 
Tel. 570 578 980

Działka – 1100 m2 
Książniczki, Gmina Michałowice

Działka budowlana objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Kształt działki zbliżony do prostokąta 22 m 
na 50 m. Odległość do centrum Krakowa 13 km.

Cena 166.000 zł
Tel. 536 367 990

4-pokojowe - 75 m2 
Mistrzejowice, Os. Mistrzejowice Nowe

Mieszkanie zlokalizowane na drugim piętrze w dziesięciopiętrowym bloku. Nie-
ruchomość składające się z: czterech pokoi, oddzielnej jasnej kuchni z oknem 
(nowoczesna zabudowie) łazienki, oddzielnego  WC oraz przedpokoju. Z salonu 
wyjście na balkon. Do mieszkania przynależy piwnica. Spokojna okolica, dobry 
dojazd do centrum (do przystanku 1 min). Pod blokiem dużo miejsc parkingowych. 

Cena 499.000 zł
Tel. 504 143 011

3-pokojowe - 68 m2 
Nowa Huta, os. Szkolne

Dwa pokoje, salon z aneksem kuchennym, łazienka z WC, przedpokój,
garderoba i piwnica. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie.
Nieruchomość znajduje się na drugim piętrze i jest idealna dla rodziny.
Z okien rozpościera się widok na zieleń. Kameralny blok w okolicy Zalewu
Nowohuckiego. 

Cena 363.000 zł
Tel. 693 569 250
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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

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. SOLSKIEGO

Na sprzedaż  

mieszkanie 3-pokojowe 

KRAKÓW,
UL. LUDWINOWSKA

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

MOGIŁA 

Na sprzedaż dom  
z 4 pokojami  

KRAKÓW,
UL. STAŃCZYKA

Na sprzedaż  
mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 51 m2

 
  

KRAKÓW,
UL. BOBRZYŃSKIEGO 

Na wynajem  
mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 50 m2

Cena 610.000 zł Cena 759.000 zł 

Cena 1500 zł/ m-c 

Cena 1600 zł/ m-c 

Cena 440.000 zł 

Cena 1.450.000 zł 

Cena 1600 zł/ m-c Cena 459.000 zł 



93Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 03/2019

rynek wtórny | prezentacja ofert

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, 46 m2, 1 piętro, winda, balkon 
22 m2, miejsce postojowe. Istnieje 
opcja zakupu dwóch miejsc.

65 m2, 3 pokoje, oddzielna kuchnia, 
garderoba, loggia.

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.

4300 m2, prostokątna, WZiZT  
na 5 domów wolnostojących. 

Apartament na sprzedaż

136 m2, 6 pokoi, Stan deweloperski, 
Termin oddania – IV kwartał 2019 r.

44 m2, 2 pokoje, 5 piętro, taras 25 m2.
Nowoczesna aranżacja.

135 m2, 4 pokoje, 3 piętro, balkon, 
miejsce postojowe w garażu pod-
ziemnym.

Wola Justowska,  
ul. Morelowa 
Mieszkanie na sprzedaż 

Górka Narodowa, 
ul. Belwederczyków
Mieszkanie na sprzedaż

Czyżyny, 
os. 2 Pułku Lotniczego 
Mieszkanie na sprzedaż

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

Krowodrza,  
ul. Kazimierza Wielkiego
Apartament na wynajem

Cena: 1 090 000 zł Cena: 385 000 zł  
Miejsce postojowe: 35 000 zł 

Cena: 449 000 zł

Cena: 1 200 000 zł

Cena: 399 000 zł

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

Cena: 540 000 zł – bez garażu
Cena: 590 000 zł – z garażem

Cena: 2 300 zł

Cena: 4 990 zł 
Miejsce postojowe: 250 zł  
(opcjonalnie) 

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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SWOSZOWICE, CENTRUM

Do sprzedania działka budowla-
na o pow. 1512 m2. Działka ma 
kształt nieregularnego prostokąta 
o wymiarach 50 x 30 m. Dojazd 
drogą o długości 20 m, na 
zasadzie służebności opłaconej 
bezterminowo dla właścicieli  
i ich prawnych następców.

399.000 zł do negocjacji

SKAWINA – OKOLICA

Do sprzedania dom o pow. 
158 m2, usytuowany na działce 
wielkości 6 ar. Budynek parterowy 
z poddaszem użytkowym, z ga-
rażem w bryle. Dom wybudowany 
w 2009 r. wg projektu DOM  
W TAMARYSZKACH 4.

650.000 zł

SKAWINA

Do sprzedania nowoczesna 
rezydencja zlokalizowana na 
działce wielkości 10 ar, w urokli-
wym oraz zacisznym miejscu. 
Budynek o dwóch pełnych kon-
dygnacjach, z garażem w bryle.  
W trakcie realizacji.

1.490.000 zł do negocjacji

 Lucyna Pacułt 668-177-549

ŚWINNA PORĘBA, ZAGÓRZE

Do sprzedania działka inwestycy-
jna, położona w bezpośrednim 
sąsiedztwie zalewu Świnna 
Poręba. Działka ma pow. niecałe 
59 ar, szer. ok. 40 m, długość  
ok. 146 m. Położona jest w ter-
enach oznaczonych symbolem 
UT tj. tereny zabudowy rekreacji 
zbiorowej. 

920.000  zł do negocjacji

 Elżbieta Saracen 606-963-601

KRAKÓW, PRĄDNIK CZERWONY

Do sprzedania dom w zabudowie 
szeregowej z 2002 r. o pow. całk. 
115,4 m2, usytuowany na działce 
wielkości 144 m2. Nieruchomość 
w pełni umeblowana i wyposażo-
na, wykończona w wysokim 
standardzie.

698.000 zł

ZIELONKI, GARLICZKA

Do sprzedania dom o pow. ok. 
200 m2, zlokalizowany na działce 
o pow. 12 ar. Na posesji znajduje 
się budynek gospodarczy (garaż) 
o pow. ok 72 m2. Wybudowany 
w 2005 r. na potrzeby własne  
z najlepszych materiałów.

770.000 zł do negocjacji

LISZKI, RĄCZNA

Do sprzedania dom o pow. całk. 
172 m2, usytuowany na ładnej 
działce wielkości 21 ar. Posesja 
zlokalizowana jest w spokojnej 
okolicy w otoczeniu domów 
jednorodzinnych.

859.000 zł do negocjacji
SKAWINA – OKOLICA

Inwestycja domów wolno stoją-
cych w okolicy Skawiny. Budynki  
o pow. 106 m2, stan deweloper-
ski, zlokalizowane na widokowej 
działce wielkości 8 ar. Kupujący 
zwolniony z prowizji biura!

415.000 zł do negocjacji

MICHAŁOWICE

Do sprzedania dom wolnosto-
jący o pow. 200 m2 usytuowany 
na zagospodarowanej działce 
wielkości 8 ar. Zamieszkały od 
2012 r., sprzedawany z całym 
wyposażeniem.

760.000 zł

Beata Warchoł 608-174-904

Beata Warchoł 608-174-904 Beata Warchoł 608-174-904

 Elżbieta Saracen 606-963-601

Lucyna Pacułt 668-177-549 

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

JERZMANOWICE

“Osiedle Jurajskie” składać się 
będzie z pięciu domów wolnostoją-
cych (projekt indywidualny)  
o pow. uż. 175 m2, położonych 
na działkach od 7,9 ar. do 8,94 ar. 
Domy są w trakcie budowy.  
Przewidywany termin ukończenia  
II kw. 2019 r.

700.000 zł

 Elżbieta Saracen 606-963-601
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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.

Mieszkanie usytuowane jest na 2 piętrze 
budynku z 2007 r. (osiedle Magnolia) 
i składa się z dwóch nieprzechodnich 

pokoi (25 m2, 13 m2), oddzielnej kuchni 
(11 m2), łazienki (4 m2), korytarza (5 m2) 
oraz balkonu. Mieszkanie urządzone  

w wysokim standardzie.  
Osiedle ogrodzone, monitorowane.

Mieszkanie 2-pokojowe na 3. p. w bloku. 
Lokal składa się z: 2 pokoi, jasnej kuchni, 

łazienki, przedpokoju oraz balkonu  
6 m2. Mieszkanie w atrakcyjnej cenie,  
do odświeżenia i własnej aranżacji,  

idealne dla rodziny. Bezpłatny parking 
przed budynkiem.

Apartament trzypokojowy, który ze względu 
na lokalizację i układ, mieszkanie idealnie 
pasuje pod najem krótkoterminowy jak i 

dla zamieszkania osobistego. Apartament 
o pow. 70 m2 ma trzy niezależne pokoje. 

Każdy z pokoi posiada swój aneks kuchen-
ny i łazienkę. Mieszkanie wyposażone  
i umeblowane w wysokim standardzie.

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 o pow. 53,46 m2  
z przynależnym ogródkiem  

o pow. 35,4 m2 składa się z: salonu z 
aneksem kuchennym (20,24 m2), sypialni 
(11,10 m2), sypialni (11,35 m2), łazienki 

(4,22 m2), hallu (6,55 m2). Całość 
wykończona w wysokim standardzie 

z dbałością o każdy szczegół.
.

Piękny apartament na ul. Marszałka  
Józefa Piłsudskiego. Mieszkanie składa 
się z: przedpokoju, łazienki z oknem, 

przestronnego salonu z częścią kuchen-
ną, 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: 489 000 zł

cena: 330 000 zł

cena: 799 000 zł

cena: 750 000 zł

cena: 459 000 zł

cena: 760 000 zł

cena: 255.000 zł

STARE MIASTO  
– 

PODGÓRZE 

WOLA JUSTOWSKA 

PRĄDNIK BIAŁY

CZYŻYNY

STARE MIASTO

KROWODRZA 

CZYŻYNY

STARE MIASTO 

PRĄDNIK BIAŁY 

Pow. 43,36 m2

Pow. 43 m2

Pow. 73 m2

Pow. 61,26 m2

Pow. 50,9 m2

Pow. 70 m2

Pow. 69,7 m2

Pow. 53,46 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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Ekskluzywny 2-pokojowy apartament w nowym budynku. Plusem 
lokalizacji jest sąsiedztwo Zakrzówka. Mieszkanie składa się 
z sypialni, łazienki, holu oraz salonu z aneksem kuchennym z bez-
pośrednim wyjściem do ogródka. Mieszkanie w pełni wyposażone 
oraz umeblowane, możliwość zamontowania klimatyzacji.

Umów się na spotkanie: Łukasz Zborowski
 +48 731 070 320

 l.zborowski@nowodworskiestates.pl

Cena: 2050 PLN Powierzchnia: 52 m2

ul. Odrzańska Wynajem

Kraków, Podgórze / Łagiewniki-Borek Fałęcki

Apartament w sąsiedztwie O3 Business Campus, w skład którego 
wchodzą: salon (z rozkładaną sofą i stołem jadalnym dla 4 osób) 
z aneksem kuchennym (w pełni wyposażonym), przedpokój, duża 
łazienka z wanną, sypialnia z łożem małżeńskim, dużą szafą, piękny 
taras oraz balkon.

Umów się na spotkanie: Marcin Gajowiak
+48 575 326 123

m.gajowiak@nowodworskiestates.pl

Cena: 2100 PLN Powierzchnia: 57 m2

ul. Meiera Wynajem

Kraków, Krowodrza

2-pokojowy apartament, w skład którego wchodzą: salon 
(z rozkładaną sofą i stołem jadalnym dla 4 osób) z aneksem 
kuchennym (w pełni wyposażonym), przedpokój, duża łazienka 
z prysznicem, sypialnia z łożem małżeńskim, dużą szafą oraz 
kącikiem biurowym. Opcja serwisu sprzątającego (od 100zł).

Umów się na spotkanie: Marcin Gajowiak
+48 575 326 123

m.gajowiak@nowodworskiestates.pl

Cena: 2000 PLN Powierzchnia: 55 m2

ul. Meiera Wynajem

Kraków, Krowodrza

Komfortowe 2-pokojowe mieszkanie na strzeżonym osiedlu 
z ochroną 24-godz. Funkcjonalny rozkład, kuchnia wyposażona 
we wszystkie sprzęty AGD. W łazience prysznic, dodatkowo 
oddzielna toaleta. Z salonu wyjście na balkon.Klimatyzacja, garaż 
podziemny (250zł/m-c) oraz komórka lokatorska (150zł/m-c).

Umów się na spotkanie: Wojciech Stożek
 +48 694 012 226

wojciech@nowodworskiestates.pl

Cena: 2500 PLN Powierzchnia: 63 m2

ul. Bajeczna Wynajem

Kraków, Śródmieście / Grzegórzki

Umów się na spotkanie:

Cena: 545 000 PLN Powierzchnia. 55 m2

ul. Rydlówka Sprzedaż

Kraków, Podgórze

Nowoczesne mieszkanie na 2 piętrze w bloku z 2009 r. Zadbany 
budynek, ogrodzone otoczenie wraz z parkingiem. Mieszkanie skła-
da się z salonu otwartego na kuchnię wraz z wyjściem na balkon, 
sypialni, łazienki oraz przedpokoju i garderoby. Zabudowa kuchenna 
z nowoczesnym sprzętem AGD. 2 miejsca parkingowe w cenie.

Radosław Góral
+48 791 571 835

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Sprzedaż      Wynajem      Zarządzanie      Home Staging      Finansowanie

www.nowodworskiestates.pl

Mieszkanie w pobliżu Kampusu UJ, w innowacyjnym osiedlu, 
z dostępem do sklepów i punktów usługowych. Blok z 2010 r., lokal 
na 4 piętrze, składa się z salonu z aneksem kuchennym w pełni 
wyposażonym, sypialni, pokoju oraz łazienki. Wykończenie i ume-
blowanie w wysokim standardzie. W sypialni podwójne łóżko.

Umów się na spotkanie: Łukasz Zborowski
+48 731 070 320

l.zborowski@nowodworskiestates.pl

Cena: 525 000 PLN Powierzchnia: 64 m2

al. Przemiarki Sprzedaż

Kraków, Podgórze / Dębniki
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ogłoszenia drobne i prywatne

OgłOszEnIA DRObnE

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

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

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

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

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

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

Garderoba zabudowana. Schody dębowe, szerokie.

SPRZEDAM MIESZKANIE - Kraków, ul.Radzikowskiego

       Cena 650.000 zł                       Tel. 665 100 313

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 funk-
cjonalnym rozkładem pomieszczeń. składa się 
z  dużego przedpokoju, trzech niezależnych 
pokoi: 10 m2, 11 m2 oraz 21 m2 z  bardzo dużą 
loggią (szerokość pokoju), jasnej kuchni, łazienki 
i oddzielnego wc. ponadto do mieszkania przyna-
leży piwnica o powierzchni ok. 2 m2. ekspozycja: 
północny zachód, południowy wschód. standard: 
bardzo dobry. mieszkanie jest wyposażone 
w  nowe sprzęty agd (lodówka, pralka i  zmy-
warka). w  pokojach na podłogach panele lub 
parkiet, w  pozostałych pomieszczeniach 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 zlokali-
zowany w  centrum miasta, w  nowej inwestycji 

apartamenty noVum. znajduje się na parterze 
nowoczesnego budynku. składa się z przestron-
nego 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



101Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 03/2019

ogłoszenia drobne i prywatne

kraków, ul. wincentego pola
24 m2, kawalerka w centrum krakowa. mieszkanie 
znajduje się na 1 piętrze, kameralnej kamienicy 
wybudowanej w 2016. jest jasne, ciche i dodatko-
wo wyposażone w duży zadaszony taras. mieszka-
nie składa się z w pełni wyposażonej kuchni ikea 
(płyta indukcyjna z okapem, piekarnik, lodówka 
z zamrażarką, pralka), łazienki z prysznicem wy-
posażonej w  baterie łazienkowe firmy grohe, 
pokój z  szafą paX i  sofą friheten. 5 minut do 
przystanków tramwajowych przy hali targowej 
i rondzie grzegórzeckim. 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 
działce o powierzchni 200 m2, w okolicy gdowa 
(Beskid wyspowy). dojazd do krakowa ok. 25–30 
minut bez korków. dom 3–poziomowy, podpiw-
niczony, 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 ele-
wacja z ociepleniem, 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 energooszczędnym, dwu-
funkcyjnym, kondensacyjnym, pomieszczenie 
gospodarcze, salka gimnastyczna ze sprzętem 
sportowym i lustrami na całej ścianie. 

cena 750.000 zł
tel. 607 594 503

kraków, mydlniki
151 m2, dom w stanie deweloperskim. parter: ła-
zienki (do wykończenia), salon (do wykończenia 
– możliwość zamontowania w salonie kominka 
z  płaszczem wodnym (tradycyjny spalinowy), 
kuchnia połączona z salonem jako aneks kuchen-
ny (do 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 połą-
czone z  2 balkonami, 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 bal-
kony. dwie sypialnie na piętrze wyposażone są 
w klimatyzację. w części podpiwniczonej znajdują 
się 2 obszerne pomieszczenia, w tym jedno ogrze-
wane, gdzie mieści się kotłownia. dwa niezależne, 
wysokie pomieszczenia strychowe są wykorzy-
stywane jako pomieszczenia gospodarcze. dom 
posiada 2 pomieszczenia garażowe, jedno na 
samochód osobowy i drugie na przechowywanie 
narzędzi ogrodniczych łącznie z małym traktor-
kiem ogrodowym. rozległa działka pozwala ew. 
na dogodną budowę dodatkowego garażu. 

cena 1.200.000 zł
tel. 694 601 354

działki – sprzedaŻ

bodzanów
25 a, pusta, w  całości budowlana, wymiary 
ok.  100  ×  25 m. dłuższym bokiem przylega 
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 
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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 południo-
wym. 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. 
znakomite miejsce na stadninę ale sprawdzą 
się też inne projekty, np.: dom seniora, ośrodek 
konferencyjno–szkoleniowy lub wypoczynkowy. 
dojazd nie stanowi problemu – 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, 
następnie ok. 100 m dalej przecina go ciek wod-
ny, 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  ma-
lowniczej, spokojnej okolicy, wśród lasów i pól. 
wokół niska zabudowa jednorodzinna. w  po-
bliżu przystanek 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 kra-
kowa, tylko 6 km od rynku głównego (15 min. 
drogi samochodem do starego miasta). dobry 
dojazd do ulicy opolskiej umożliwia szybką 
komunikację zarówno z  centrum miasta jak 
i  z  trasami wylotowymi. w  pobliżu placówki 
handlowe, żłobki, przedszkola, szkoły podsta-
wowe, gimnazja, szkoły średnie, banki, apteki, 
niedaleko linia tramwajowa. cicha i  spokojna 
okolica. widok – pusta, niezabudowana. zło-
żone 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-kondy-
gnacyjny budynek wielorodzinny o powierzchni 
pum około 615 m2 na ul. krętej (przecznica 
ul. siewnej). wszystkie media znajdują się obok 
działki. wyśmienita lokalizacja z  bardzo dobrą 
komunikacją miejską, w planach szybki tramwaj, 
100 m obok supermarket lidl. działkę sprze-
daje 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, prostokąt-
na, 21 m (front) ×37 m, częściowo ogrodzona. 
doskonała lokalizacja w  starej części woli ju-
stowskiej. media – prąd, woda, gaz, kanalizacja 
w  drodze. w  otoczeniu zadbana zabudowa 
jednorodzinna. Bardzo dobra komunikacja. dwie 
aktualne i prawomocne wz: 1. budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z  garażem, 
2. budowa dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w  zabudowie bliźniaczej (po 
2 samodzielne lokale w  każdym) z  garażem. 

w  ramach wz na bliźniak opracowana została 
przez Biuro architektoniczne Bazukastudio kon-
cepcja zabudowy umożliwiająca 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 – dwu-
lokalowy „dom w  cyklamenach 3 (r2)” – na 
końcowym etapie. prąd, kanalizacja i  woda 
obok w  działce. gaz niedaleko w  trakcie re-
alizacji. 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 kawa-
lerka. meble w  aneksie kuchennym z  lodówką, 
zmywarką i pralką, łazienka z prysznicem, ogrze-
wanie miejskie. mieszkanie ciepłe i słoneczne. do 
mieszkania przynależy piwnica. 

cena 1500 zł + opłaty
tel. 506 103 066

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

cena 2100 zł
tel. 607 864 646

     
                         

SPRZEDAŻ / WYNAJEM
Na sprzedaż lub wynajem piękny 2-pokojowy apartament o pow. 67 m2 na w okolicy  

Bulwarów Wiślanych. Apartament składa się z: kuchni, jadalni, łazienki, garderoby. Zloka-
lizowany na drugim piętrze w międzywojennej kamienicy. Mieszkanie po generalnym remoncie,  

umeblowane i wyposażone, ogrzewanie gazowe, odrębna księga wieczysta.

Cena: 740.000 zł sprzedaż   lub    2400 zł wynajem

TEL .  6 0 2  3 8 3  1 4 5

     
                         K R A K Ó W ,  S T A R E  M I A S T O  ul. Retoryka
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kraków, ul. Garbarska
32 m2, 1-pokojowe mieszkanie w  oficynie 
z  aneksem kuchennym. w  pełni wyposażone. 
kuchnia zabudowana, płyta kuchenna elektrycz-
na, piekarnik.  pralka, klimatyzacja, odkurzacz. 
umeblowanie: narożnik rozkładany (bardzo 
komfortowy), dodatkowa sofa, szafy, komoda, 
mniejsze szafki. opłaty administracyjne: 138 zł + 
woda (licznik) + prąd (licznik). 

cena 1500 zł
tel. 730 945 250

kraków, ul. lilli wenedy
51 m2, pokój dzienny z  aneksem kuchennym, 
2 sypialnie, przedpokój, łazienka. do 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 wyposaże-
niu umeblowanej kuchni znajduje się kuchenka 
gazowa z piekarnikiem, lodówka, mikrofalówka 
oraz pralka. łazienka wyposażona jest w wannę 
z prysznicem. lokalizacja jest doskonale skomuni-
kowana 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 (sieć osie-
dlowa). mieszkanie 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: ku-
chenka 2-palnikowa elektryczna, zlewozmywak, 
szafki, lodówka, kuchenka mikrofalowa, terakota. 
łazienka: wc, pralka, kabina prysznicowa, umy-
walka, flizy, terakota. 

cena 900 zł  
+ czynsz 240 zł + prąd

tel. 660 512 694

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ 
1 marca 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






