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Szanowny Czytelniku

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r., 

prawo  użytkowania wieczystego 

gruntów zostało przekształcone we 

własność z początkiem bieżącego 

roku. Jakie organy samorządowe są 

zobligowane do wydania odpowiednich 

zaświadczeń stanowiących podstawę do 

wpisu prawa własności gruntu do księgi 

wieczystej, jakie obowiązują terminy 

i warunki wydania tych zaświadczeń? 

Ile zapłacimy po przekształceniu i na 

jakie bonifikaty możemy liczyć, płacąc 

„z góry”? Zapraszam do lektury artykułu 

„Użytkowanie wieczyste a własność: 

nowe prawa i obowiązki”.

Zachęcam też do poznania ciekawego 

człowieka, który na własne potrzeby 

zbudował z paneli fotowoltaicznych 

mikroelektrownię, udowadniając, że 

także w naszym kraju możliwe jest 

nowoczesne i proekologiczne myślenie 

o energii. Zwłaszcza, jeśli w ostatnich 

latach coraz więcej energii, z której 

korzystamy, np. w postaci węgla 

energetycznego, pochodzi z importu.

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński
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Znajdziesz nas także na

Plebiscyt 2019

eDyCJa Vi

wybierz zwycięzcę Vi edycji

zwycięzcy poprzednich edycji

Głos w plebiscycie „inwestycja przyjazna Mieszkańcom”
można oddawać na trzy sposoby:

za pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.krn.pl

na kuponach drukowanych w „Krakowskim Rynku 
Nieruchomości” (od nr 04 do nr 15/2019)

na specjalnych kuponach rozdawanych podczas 
targów mieszkaniowych

Nr/Nazwa inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Imię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. kontaktowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres korespondencyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Akceptuję regulamin plebiscytu (dostępny na stronie www.plebiscyt.krn.pl)

Chcę wziąć udział w konkursie „Hasło reklamowe inwestycji przyjaznej mieszkańcom”,

w którym główną nagrodą jest tygodniowy pobyt dla 2 osób w Sand Hotel **** w Kołobrzegu

Hasło reklamowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wyniki plebiscytu oraz relacja z gali wręczenia statuetki zostaną opublikowane we wrześniowym numerze „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”.

KUPON

(patrz str. 6–9)

Dodatkowo wszystkie osoby głosujące mają
szanse na wygranie tygodniowego pobytu
dla dwóch osób w Sand Hotelu**** w Kołobrzegu.
Wystarczy, że oddając głos, zaproponują hasło
reklamowe dla wybranej przez siebie inwestycji.

EDYCJA I
inwestycja: Fajny Dom  
deweloper: Mota Engil Real Estate i Estia

EDYCJA III
inwestycja: Bunscha Park 
deweloper: Bunscha Park

EDYCJA IV
inwestycja: Wielicka Garden 
deweloper: atal

EDYCJA II
inwestycja: Osiedle Lawendowa 3 
deweloper: Osiedle Lawendowa 3

EDYCJA V
inwestycja: Osiedle Pasteura 
deweloper: Tętnowski Development

2019
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bogucianka 159
Lokalizacja: Kraków (Tyniec), ul. Bogucianka
Deweloper: Devero Rogala Sp. z o.o. Sp. K.
www.bogucianka159.pl

wzgórze witkowickie 
Lokalizacja: kraków, ul. Witkowicka
Deweloper: aWim Witkowicka Sp. z o.o. Sp. k.
www.wzgorzewitkowickie.pl

brick house
Lokalizacja: Kraków, ul. Podskale
Deweloper: Modern Living Sp. z o.o.
www.modern-living.pl

panorama prądnik
Lokalizacja: Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
Deweloper: Deweloper Nokturn Sp. z o.o. Sp. k.
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 2 Sp. z o.o. 
Centrum Sp. k. 
www.genus.pl

zielona rząska
Lokalizacja: Rząska (k. Krakowa)
Deweloper: KR Grupa Deweloperska Sp. z o.o. Sp. K.
www.zielonarzaska.pl

osiedle Symbioza
Lokalizacja: Kraków, ul.Sołtysowska
Deweloper: Sołtysowska 1 Rogala Development Sp. z o.o. Sp. K.
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: Deweloper Nokturn Sp. z o.o. Sp. k.
www. nokturndeweloper.pl

Majowa park
Lokalizacja: Niepołomice, ul. 3 Maja
Deweloper: Deveko Rogala Sp. z o.o. Sp. K.
www.majowapark.pl

Libertów hill
Lokalizacja: Libertów , ul. Świętego Floriana
Deweloper: Develo Rogala Sp. z o.o. Sp. K.
www.libertowhill.pl

nowa 5 dzielnica
Lokalizacja: Kraków, ul. Wrocławska
Deweloper: Centrum Nowoczesnych Technologii SA
www. nowa5dzielnica.pl

Logo w wersji 
miniaturkowej

BUDOWA ZNAKU

Logo w wersji 
podstawowej
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Wzgórze Witkowickie

Biuro sprzedaży:
tel. 12 412 98 40, 12 417 26 56
e-mail: awim@awim.krakow.pl
www.wzgorzewitkowickie.pl

Wzgórze Witkowickie
Adres:  
ul. Witkowicka, kraków

Deweloper: 

8 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 04/2019



Regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie www.plebiscyt.krn.pl/regulamin

 n	

Głosować można:
• za pośrednictwem strony internetowej  

www.plebiscyt.krn.pl
• na kuponach drukowanych  

w „Krakowskim Rynku Nieruchomości”  
(od nr 04 do nr 15/2019)

• na specjalnych kuponach rozdawanych 
podczas targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

o
siedle Wzgórze Witkowickie to kompleks podmiejskich 
willi złożony z 16 budynków w tym 3 domów 
wolnostojących oraz 13 domów w zabudowie 

bliźniaczej z mieszkaniami jedno i dwupoziomowymi. Każdy 
dom ma ogród, a mieszkania mają dostęp do tarasu lub 
przestronnego ogródka. Komfort parkowania zapewnią 
podwójne garaże przynależne do domów oraz pojedyncze do 
mieszkań. Doskonałym uzupełnieniem są dodatkowe miejsca 
postojowe na terenie osiedla. Również w trosce o komfort 

1. pokój . . . . . . . . . . . . 8,48 m2

2. sypialnia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  9,39 m2

3. jadalnia +p. dzienny . 13,13 m2

4. łazienka . . . . . . . . . . 4,82 m2

1. jadalnia +p. dzienny . 21,91 m2

2. aneks kuchenny  . . . . 6,76 m2

3. pokój . . . . . . . . . . . 10,06 m2

4. łazienka . . . . . . . . . . 5,90 m2

i bezpieczeństwo mieszkańców teren osiedla będzie grodzony 
wraz z dużym placem zabaw dla dzieci. Osiedle położone 
jest w północnej części Krakowa w dzielnicy Prądnik Biały, 
na południowym stoku wzgórza u zbiegu ulic Witkowickiej 
i Urodzajnej. Położone w tętniącej zielenią okolicy w sąsiedztwie 
terenów rekreacyjnych m in. Parku Leśnego Witkowice, który  
stwarza doskonałą możliwość aktywności fizycznej począwszy 
od wypraw rowerowych, wycieczek pieszych lub po prostu 
wyjścia na spacer z pupilem. 

2
2

6

6

7

7

8

8

5

5

3 3

4 4

1

5. komunikacja . . . . . . . 6,52 m2

6. aneks kuchenny  . . . . 6,11 m2

7. garaż . . . . . . . . . . . 15,19 m2

8. przedsionek . . . . . . . 4,45 m2

5. komunikacja . . . . . . . 9,90 m2

6. WC . . . . . . . . . . . . . 1,73 m2

7. pokój  . . . . . . . . . . . 10,22 m2

8. sypialnia   .  .  .  .  .  .  .  .  12,85 m2

mieszkanie jednopoziomowe  63,27 m2 mieszkanie z tarasem na dachu  79,33 m2

9Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 04/2019

ogród z tarasem 108,0 m2

balkon 7,47 m2

taras 79,31 m2

wyjście na taras 0,91 m2

1
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Nowa kadencja — 
nowe obietnice  
i wyzwania
W ramach 132. Krakowskiej Giełdy Domów 
i Mieszkań, która odbyła się w dniach 
16–17 lutego, przewodniczący Komisji 
Planowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska RMK Grzegorz Stawowy 
przedstawił ważniejsze plany inwestycyjne 
i infrastrukturalne miasta.

komentarz 
w sprawie

obiekty nadawał y się od użytkowania. Zdaniem radnego decy-
zja jest pokłosiem kampanii w yborczej: Kampanie wyborcze mają 
to do siebie, że się deklaruje rzeczy nierozsądne, i właśnie taka decyzja 
nierozsądna wynosi 30 mln zł rocznie. Ja nie ukrywam, jestem prze-
ciwnikiem tego zakupu. Próbowałem to wyrzucić z  budżetu miasta, 
nie udało mi się. W tej kadencji jest bardzo dużo w radzie miasta rad-
nych tzw. aktywistów miejskich, proekologicznych. Oni uważają, że to 
trzeba kupić — powiedział. Zwrócił również uwagę na to, że jeden 
z kandydatów na prezydenta obiecywał nawet, że budynki Szpi-
tala Uniwersyteckiego będą zielone, a  przecież niektóre z  nich 
mają spadziste dachy, więc założenie na nich ogrodów jest prak-
tycznie niewykonalne, a jeśli nawet udałoby się to zrobić, koszty 
takiego przedsięwzięcia najprawdopodobniej byłyby ogromne.

Inwestycje budowlane
Na terenie miasta powstanie wiele inwestycji budowlanych. Oko-
ło 21 mln zł zarezerwowano na mieszkalnictwo. Powstaną dwa 
osiedla komunalne — na Wzgórzach Krzesławickich i na Rucza-
ju. Po raz pierwszy od wielu lat miasto zrealizuje zupełnie nowe 
budynki edukacyjne — w  ubiegłym roku rozpoczęto budowę 
szkoły na os. Gotyk na Górce Narodowej, planowane są rów-
nież inne inwestycje dotyczące budowy lub rozbudowy obiektów 
oświatowych.

Dużą inwestycją jest również budowa basenu przy al. Kijow-
skiej. Jego koszt wyniesie ok. 24,5 mln zł. Basen będzie posiadał 
podnoszone dno, co umożliwi organizowanie zajęć zarówno dla 
małych dzieci, jak i  dla dorosłych. Obiektem będzie zarządza-
ła szkoła, dlatego będą się tam odbywały zajęcia dla klas i sekcji, 
a popołudniami i w weekendy, gdy nie będą organizowane zawo-
dy, dostęp do basenu zyskają mieszkańcy. W najbliższym czasie 
na terenie miasta ma powstać 5 tego typu obiektów. 

Co z uchwałą krajobrazową?
Zagadnieniem ważnym dla inwestorów są także przepisy obo-
wiązujące na terenie miasta. W  martwym punkcie utknął pro-
jekt uchwały krajobrazowej, której celem miało być zmniejszenie 
liczby reklam na terenie gminy. Projekt przewidywał, że obiekty 
reklamowe nie mogłyby pojawiać się w promieniu 100 m od osi 
skrzyżowania. W Krakowie oznaczałoby to konieczność usunię-
cia prawie wszystkich okrąglaków i  niewielkich nośników rekla-
mowych. W  konsekwencji lokalne firmy reklamowe zostałyby 
praktycznie skazane na upadłość. Źródło dochodu straciłyby 

W
 tym roku padł kolejny rekord dotyczący budżetu Kra-
kowa — wydatki mają przekroczyć 6 mld zł, co kwalifi-
kuje stolicę Małopolski jako drugie największe miasto 

w Polsce. Wyprzedza nas tylko Warszawa. Dochody oszacowano 
na nieco mniejszą kwotę — ok. 5,5 mld zł, jednak Grzegorz Sta-
wowy przekonywał, że mimo deficytu Kraków jest dosyć boga-
tym miastem. Uchwalony budżet nie będzie jednak niezmienny 
— w  ciągu roku zazwyczaj następuje ok. 100–150 zmian, które 
wynikają z  potrzeby dostosowania się do aktualnej sytuacji, np. 
do trudności, jakie pojawiają się podczas realizacji danej inwesty-
cji. Przykładowo zdarza się, że mieszkańcy oprotestują jakiś pro-
jekt, firma wykonawcza zejdzie z placu budowy albo przetarg się 
nie uda, ponieważ proponowane ceny przekroczą kwotę założo-
ną w budżecie.

Poprawa komunikacji
Do największych inwestycji komunikacyjnych należą budowa 
Trasy Łagiewnickiej, a  także przebudowa linii tramwajowej od 
Bronowic do ul. Karmelickiej oraz samej ul. Karmelickiej. Ta dru-
ga inwestycja niestety generuje sporo niedogodności dla osób 
poruszających się na terenie zachodniego Krakowa, a  prawdo-
podobnie zostanie zakończona później niż pierwotnie zakłada-
no. Oprócz tego przewidziano przebudowę mniejszych ulic. Na 
transport zostanie przeznaczonych ok. 146 mln zł.

Rekordow y budżet na zieleń
Rekordowa kwota została w  tym roku przeznaczona na zieleń 
— ok. 153 mln zł to środki, które zostaną wydane na utrzymanie 
już istniejących terenów zielonych oraz utworzenie nowych par-
ków, zieleńców czy parków kieszonkowych. Dodatkowo miasto 
zdecydowało się na zakup Lasu Borkowskiego za 16 mln zł, wy-
płaconych w dwóch transzach po 8 mln zł. Transakcja jest o tyle 
korzystna, że operat szacunkowy gminy zakładał większą kwotę 
niż zaproponowana przez właścicieli.

Dobr y biznes czy niepr zemyślana inwestycja?
Grzegorz Stawowy nie popiera zakupu dawnych budynków Szpi-
tala Uniwersyteckiego. W mojej ocenie kupowanie 150-letnich bu-
dynków szpitalnych jest obarczone sporym ryzykiem, jeśli chodzi o ich 
stan techniczny i sanitarny, jak i epidemiologiczny — zauważył. Do 
ceny nieruchomości, która wyniesie ok. 300 mln zł, należy doli-
czyć koszty adaptacji, jakie miasto będzie musiało ponieść, by 
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również firmy graficzne czy drukarnie. Szacuje się, że w ten spo-
sób zostałoby zlikwidowanych ok. 2 tys. miejsc pracy w  Krako-
wie. Na rynku przetrwałyby tylko wielkie, międzynarodowe sieci. 
Z tego względu na razie przerwano prace nad projektem uchwa-
ły, przynajmniej do czasu, aż Biuro Planowania Przestrzennego 
znajdzie rozwiązanie tego problemu.

Deweloper zy nie chcą grodzić osiedli
Prezes Stowarzyszenia Budowniczych Domów i  Mieszkań Ma-
rek Bolek przekonywał do tego, by w ramach uchwały krajobra-
zowej zabronić grodzenia osiedli. Ogrodzenia utrudniają życie 
okolicznym mieszkańcom, których w  linii prostej od przystanku 
tramwajowego czy przedszkola dzieli niewielka odległość, ale 
konieczność omijania po drodze przeszkód kilkukrotnie wydłu-
ża drogę. Dużo mówi się o tym, że za taki stan rzeczy odpowia-
dają deweloperzy. Prezes SBDiM zwraca jednak uwagę na to, że 
budowy ogrodzeń domagają się klienci. Z  punktu widzenia de-
weloperów lepiej byłoby z  nich zrezygnować — wówczas kosz-
ty realizacji inwestycji byłyby niższe, rozwiązałyby się problemy 
z  parkowaniem. Ogrodzenia mogłyby zastąpić szlabany, dzięki 
którym nikt oprócz mieszkańców nie mógłby wjeżdżać samocho-
dem na teren osiedla. Piesi mogliby jednak swobodnie przecho-
dzić. Oczekiwania klientów są jednak inne. Zakaz grodzenia 
pomógłby rozwiązać ten problem.

Lex deweloper po krakowsku
Grzegorz Stawowy odniósł się również do zaproponowa-
nych w  Krakowie wskaźników, dotyczących realizacji inwesty-
cji w oparciu o tzw. ustawę lex deweloper. W stolicy Małopolski 
deweloperzy będą musieli spełnić bardziej rygorystyczne wy-
magania niż te dopuszczone przez ustawodawcę. Celem takiego 
rozwiązania jest zniechęcenie inwestorów do korzystania z moż-
liwości wprowadzonych przez ustawę. Chodzi o  to, by bardziej 

opłacało się budować, opierając się na planach miejscowych. 
Wskaźniki te jednak nie dotyczą terenów poprzemysłowych, po-
wojskowych, popocztowych i pokolejowych. 

Nowe Studium dla Krakowa
Ważną kwestią jest także utworzenie nowego Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Do-
stosowanie dokumentu obowiązującego do tej pory nie jest 
możliwe, choćby z  tego względu, że Studium musi obejmować 
całą gminę, a  w  ostatnich latach przyłączono do Krakowa ob-
szar należący wcześniej do gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
W  wyniku protestu części radnych miasta, związanych z  akty-
wistami miejskimi, przedłużono termin składania wniosków do 
nowego studium. To oznacza, że będzie bardzo ciężko uchwalić 
nowe studium w  tej kadencji — prognozuje Grzegorz Stawowy. 
Zgodnie z założeniem wiceprezydenta miasta, powinno być ono 
jednak przegłosowane w czwartym, najpóźniej piątym roku ka-
dencji. Jednocześnie Biuro Planowania Przestrzennego przygo-
towuje analizę uwarunkowań dla miasta Krakowa. Choć mówi 
się o  tym, że w  Krakowie zbyt dużo się buduje, paradoksalnie 
większość wniosków do Studium, które wpłynęły do tej pory, 
dotyczy przeznaczenia poszczególnych terenów miasta na cele 
budowlane. Do końca kadencji cały Kraków ma również zo-
stać objęty planami miejscowymi. Pojawił się pomysł, by two-
rzyć plany od razu dla całych dzielnic, aby dzięki temu widoczna 
była wizja rozwoju miasta. Stawowy uważa jednak, że wizję po-
winno pokazywać studium, a tworząc plany miejscowe, należy 
operować szczegółami. Poza tym plan obejmujący tak duży te-
ren może być trudny do uchwalenia. Wystarczy protest miesz-
kańców związany z niewielką działką, by zatrzymać uchwalenie 
całego planu. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że w tej 
kwestii jednak nie nastąpią zmiany.

Anna Kapłańska
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prawo

Użytkowanie wieczyste a własność: 
nowe prawa i obowiązki

k
rytyka uregulowań prawnych dotyczących wieczyste-
go użytkowania, po transformacji ustrojowej nasiliła się 
i  ostatecznie doprowadziła do uchwalenia ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. o  przekształceniu użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własno-
ści tych gruntów. 

Zgodnie z ustawą, prawo użytkowania wieczystego gruntów 
(ale tylko zabudowanych na cele mieszkaniowe, a w przypadku 
gruntów zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, tyl-
ko wtedy gdy liczba lokali mieszkalnych w  budynku stanowi co 
najmniej połowę wszystkich lokali) z  mocy samej ustawy prze-
kształca się we własność z dniem 1 stycznia 2019 r.

Aby jednak wpisać powstałe z mocy ustawy prawo własności 
gruntu do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, ko-
nieczne jest wydanie zaświadczenia przez: 
1) starostę — w  przypadku gruntów stanowiących własność 

Skarbu Państwa;
2) dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wspar-

cia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji 
Mienia Wojskowego — w  przypadku gruntów, w  stosunku 
do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te 
podmioty;

3) odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd 
powiatu albo zarząd województwa — w przypadku gruntów 
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

4) dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji — w  przypadku 

gruntów, w  stosunku do których prawo własności Skarbu 
Państwa wykonuje ten podmiot.
Organy wyżej wskazane zobowiązane są wydać zaświadcze-

nie w następujących terminach:
• 12 miesięcy od dnia przekształcenia (czyli od dnia 1 stycznia 

2019 r.), jeżeli organ działa z urzędu tj. bez wniosku strony;
• 4 miesięcy, jeżeli właściciel skierował do organu wniosek 

o wydanie zaświadczenia;
• 30 dni, gdy wniosek o  wydanie zaświadczenia uzasadniony 

jest potrzebą dokonania czynności prawnej, mającej za przed-
miot lokal w  budynku posadowionym na gruncie, na którym 
z  mocy prawa doszło do przekształcenia użytkowania wie-
czystego w prawo własności, np. dotyczący sprzedaży/daro-
wizny lokalu albo ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Zaświadczenie jest potwierdzeniem przekształcenia pra-

wa użytkowania wieczystego we własność, zawiera oznacze-
nie nieruchomości gruntowej i lokalowej oraz kwotę, jaką należy 
wnieść za przekształcenie. 

Następnie organ ma 14 dni na złożenie wniosku do ksiąg wie-
czystych o  wpis prawa własności w  miejsce już nieistniejącego 
użytkowania wieczystego. 

Ważne: w  przypadku złożenia wniosku o  wydanie zaświad-
czenia przez jednego z właścicieli lokalu w budynku wielomiesz-
kaniowym, organ ma obowiązek wydać zaświadczenie na rzecz 
wszystkich właścicieli lokali w budynku oraz ujawnić w księdze 
wieczystej prawa własności/współwłasności gruntu na rzecz 
wszystkich właścicieli lokali.

Jakie grunty podlegają przekształceniu?
Art. 1 ust. 2 ustawy z  dnia 20 lipca 2018 r. o  przekształce-
niu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w  prawo własności tych gruntów określa, któ-
re grunty podlegają przekształceniu. Dotyczy następujących 
działek:
• pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzin-

nymi; 
• pod budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami 

budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi służącymi do 
prawidłowego korzystania z budynków mieszkalnych.
Należy zatem wskazać, że przekształceniu nie podlegają 

grunty, na których znajdują się budynki z przeważającą liczbą lo-
kali niemieszkalnych /usługowych itp.

Na gruncie ustawy pojawiają się wątpliwości, jak rozumieć 
pojęcia „obiekty budowlane” lub „urządzenia budowlane słu-
żące do prawidłowego korzystania z  budynków mieszkalnych”. 

Użytkowanie wieczyste, jako instytucja prawa cywilnego, od lat budziło kontrowersje. 
Jest to wprawdzie prawo dziedziczne, zbywalne, na nieruchomościach objętych prawem 
użytkowania wieczystego uzyskuje się pozwolenia na budowę, ale prawo to jest czasowo 
ograniczone (99 lat), skutkuje koniecznością ponoszenia opłat przez właściciela oraz 
możliwością rozwiązania umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste.
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Czy omawiany przepis należy interpretować rozszerzająco, co 
oznacza, że przekształceniu podlegają również grunty służące 
pośrednio do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a przezna-
czone są pod drogi, trawniki, place zabaw lub na których znajdują 
się budowle, takie jak schody czy osłony śmietnikowe? Decyzję 
o tym, który grunt podlega przekształceniu, będzie podejmował 
organ wydający zaświadczenie o przekształceniu.

Sprzedaż lokalu z udziałem w gruncie
Możemy stanąć przed faktem sprzedaży lokalu mieszkalne-
go wraz z  udziałem (np. 100/10 000 części) w  gruncie sta-
nowiącym drogę dojazdową, który to grunt pozostanie  
w użytkowaniu wieczystym, ponieważ organ uzna, że nie podle-
ga on przekształceniu we własność.

W oparciu o zaświadczenie organu doj-
dzie zatem do przeniesienia własności 
gruntu pod budynkiem i udziału w użytko-
waniu wieczystym gruntu stanowiącego 
drogę. Kolejny właściciel, który stwierdzi, 
iż nie zgadza się ze stanowiskiem organu 
i uważa, że działka stanowiąca drogę rów-
nież podlega przekształceniu, gdyż jest 
wykorzystywana pod cele mieszkanio-
we jako dojazd do budynku, może wystą-
pić na drogę sądową przeciwko Skarbowi 
Państwa lub jednostce samorządu tery-
torialnego. W  takim przypadku postępo-
wanie dotyczy ustalenia, iż użytkowanie 
wieczyste, w wyniku przekształcenia sta-
nowi prawo własności. 

Z  praktyki, po pierwszych wydanych 
zaświadczeniach, wynika, że właściwe or-
gany interpretują przepisy o przekształce-
niu wąsko i odmawiają wydania zaświadczenia o przekształceniu 
gruntów wykorzystywanych pod drogi, trawnik itd.

Opłaty związane z przekształceniem
Opłatę za przekształcenie należy uiszczać przez 20 lat do 30 
marca każdego roku. Roczna opłata równa jest rocznej opłacie 
za użytkowanie wieczyste. Właściciel przekształconego grun-
tu może dokonać jednorazowej zapłaty całej kwoty w  każdym 
czasie, jednakże o  tym fakcie musi poinformować pisemnie or-
gan, który wydał zaświadczenie o przekształceniu. W przypad-
ku dokonania jednorazowej opłaty przekształceniowej za grunt 
państwowy, właściciel może korzystać z bonifikat w wysokości 
uzależnionej od roku, w  którym nastąpiła jednorazowa zapła-
ta. Począwszy od bonifikaty na poziomie 60 proc. jeżeli środki 
zostały wpłacone w 2019 r., do bonifikat 50 proc. w przypadku 
opłaty wniesionej w  drugim roku, 40 proc. w  trzecim roku, 30 
proc. w  czwartym roku, 20 proc. w  piątym roku oraz 10 proc. 
w  szóstym roku. Dodatkowo rada gminy lub rada miasta może 
uchwałą ustalić bonifikatę, nawet do 99 proc., za przekształce-
nie gruntów na terenie gminy lub miasta.

13 lutego 2019 r. weszła w  życie nowelizacja ustawy w  za-
kresie bonifikat gruntów będących własnością Skarbu Państwa. 
W  przypadku obowiązującej na terenie gminy uchwały, która 
ustala ulgę większą niż 60 proc., wojewoda niezwłocznie, w dro-
dze zarządzenia, podwyższa stawkę procentową bonifikat za 
przekształcenie gruntów państwowych leżących na terenie tej 
gminy.

Po wyrażeniu przez płatnika chęci uiszczenia jednorazowej 
opłaty, organ w  terminie 14 dni pisemnie informuje właścicie-
la o jej wysokości. Dodatkowo po wniesieniu wymienionej wyżej 
kwoty właściciel zobowiązany jest do wpłacenia 250 zł za wykre-
ślenie z  działu III księgi wieczystej lokalu, roszczenia o  zapłatę 
opłaty przekształceniowej na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego.

Czy Skarb Państwa oraz jednostki samorządu 
terytorialnego narażone są na odszkodowania 
w związku z przekształceniem gruntów?
Wydanie zaświadczenia w terminie 30 dni, bywa niemożliwe z kil-
ku powodów. Po pierwsze są miasta, w których urzędy mogą mieć 

setki takich wniosków. Po drugie, jak już wcześniej wspomniano, 
w przypadku wniesienia wniosku o wydanie zaświadczenia doty-
czącego bloku, w którym znajduje się np. 100 lokali mieszkalnych, 
organ musi wydać zaświadczenia na rzecz wszystkich właścicieli, 
co wymaga czasu.

Można wyobrazić sobie sytuację, że strony zawierające umo-
wę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego 
się w  budynku posadowionym na gruncie, który podlega prze-
kształceniu, ustalą 2-miesięczny termin na przystąpienie do umo-
wy sprzedaży lokalu. W przypadku nieotrzymania zaświadczenia 
o przekształceniu gruntu w terminie 30 dni, a następnie nie za-
warcia umowy sprzedaży lokalu w terminie określonym umową 
przedwstępną, sprzedający lokal narażony jest na konieczność 
zapłaty dwukrotnej kwoty otrzymanego zadatku na rzecz kupują-
cego. Takie zdarzenie wyrządzi szkodę w jego mieniu i tym samym 
da mu podstawy do wystąpienia na drogę sądową przeciwko jed-
nostce samorządu terytorialnego lub Skarbowi Państwa o zapła-
tę odszkodowania.

 Sebastian Świeboda
 Nieruchomości A. Galiszkiewicz Sp. Jawna 

Przemyśl, ul. Plac na Bramie 2
www.gik24.com, www.nieruchomosciprzemysl.pl

zapraszamy także na stronę 91
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Dwa słowa o rynku

Deweloper. 
Dasz wiarę?

P
ozyskanie kwoty wystarczającej do sfinansowania zakupu 
gotówką, dla większości Polaków nadal jest nierealne, więc 
ustawiamy się w  kolejce do banków, by zdobyć środki na 

dach nad głową. Tym samym zaciągamy zobowiązanie, z które-
go trzeba będzie się wywiązywać przez wiele lat. Nic dziwnego 
zatem, że od dewelopera oczekujemy uczciwości i gwarancji, że 
środki, które przekażemy na jego konto, zapewnią nam lokum. 
Jak się jednak okazuje, przypadków, w  których firma dewelo-
perska oszukała swoich klientów, nie brakuje.

Z przeprowadzonej wśród czytelników portalu KRN.pl son-
dy wynika, że aż 77 proc. respondentów nie ufa deweloperom, 
a ponad 20 proc. nie potrafi określić swojego stanowiska w tej 
kwestii. Jak widać odsetek osób ufających firmom deweloper-
skim jest znikomy.

 Afery z deweloperem w roli głównej
Powodem tak wysokiego stopnia nieufności są m.in. przypadki, 
w  których nabywcy mieszkań zostali oszukani. Incydenty rzu-
tują na obraz całego środowiska deweloperskiego, a  nieprzy-
chylne opinie potęgują się ze względu na wagę konsekwencji dla 
klientów.

Nieufność wobec deweloperów wśród konsumentów zrodziła się 
z paru czynników, jednym z nich było wiele afer związanych z nie-
uczciwymi praktykami firm deweloperskich. Wiele z  nich buduje 
swoje inwestycje ze środków konsumentów (otwarte rachunki po-
wiernicze), niekiedy ocierając się o bankructwo — mówi Oskar Po-
rębski, Property Partner firmy Prestige Space.

Media nie chcą opisywać sukcesów, ale zawsze chętnie opiszą po-
rażki. To się lepiej „sprzedaje”, ale po części taka jest też rola mediów 
— informować o nieprawidłowościach. Najwięcej „złego” wydarzyło 
się w okresie boomu na przełomie 2006/2007 r., kiedy za budow-
nictwo deweloperskie zabrało się mnóstwo firm „z  przypadku”, nie 
mających żadnego doświadczenia. Co gorsza, spora grupa tych pod-
miotów nie zamierzała działać na tym rynku długoterminowo, tylko 
zabudować posiadaną nieruchomość i osiągnąć jak największy zysk, 
zakładając, że nie będą musieli drugi raz starać się o klienta. Często 
brakowało dbałości o szczegóły, odpowiedniego zagospodarowania 
zieleni czy właściwej obsługi. Dziś rynek uległ dalekiej profesjona-
lizacji — podkreśla Konrad Płochocki, dyrektor generalny Pol-
skiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD).

PZFD zwraca też uwagę, że od momentu obowiązywania 
ustawy deweloperskiej (2012 r.) upadłości nie ogłosił żaden 
z deweloperów stosujących rachunki powiernicze, podczas gdy 
w sprzedaży znalazło się ok. 0,5 mln mieszkań, do których klienci 

odebrali klucze bez poważniejszych komplikacji. Pamiętać jed-
nak należy, że poza wielkimi aferami drobniejsze przewinienia 
niestety nie należą do rzadkości. Litania uchybień deweloperów 
wobec klientów nie należy do najkrótszych.

 Mieszkanie jak ze snów, ale tylko w projekcie
Kolejnym czynnikiem powodującym utratę zaufania jest używanie 
tanich materiałów do budowy inwestycji. Większość deweloperów 
chce nałożyć jak największe marże na mieszkania, a to może prowa-
dzić do ucinania kosztów na każdym etapie inwestycji — wymienia 
Oskar Porębski.

Property Partner firmy Prestige Space jako uchybienie nisz-
czące reputację dewelopera podaje różnice pomiędzy wizu-
alizacjami, rzutami, a  efektem końcowym inwestycji lub słabą 
opiekę nad nieruchomością po oddaniu jej do użytku. Klienci ce-
nią profesjonalizm, dotrzymywanie umów, ale przede wszyst-
kim bezpieczeństwo.

Dystans nabywców rodzić może również sama forma i treść 
podpisywanych z deweloperem umów — długich i niezrozumia-
łych dla przeciętnego klienta. Jak wiadomo, to co jawi się jako 
przysłowiowa czarna magia, uznaje się za podejrzane. 

 Nabywca mieszkania — nasz pan
Aby cieszyć się dobrą opinią, deweloper musi dołożyć licznych 
starań i budować według transparentnych zasad, którym trze-
ba być wiernym przez cały okres swojej działalności. Co zatem 
pozytywnie kształtuje wizerunek w oczach klientów?

Nic nie buduje zaufania lepiej niż pozytywne doświadczenia i do-
starczenie tego, na co się umawiamy — mówi dyrektor generalny 
PZFD.

Na wiarygodność wpływają przede wszystkim rzetelność 
i terminowość. Ważny jest również jasny i czytelny przekaz in-
formacji. Dobry kontakt z klientem, traktowanie go jako partne-
ra, elastyczność w stosunku do jego oczekiwań czy efektywna 
obsługa sprzedażowa i posprzedażowa to podstawa.

Bardzo dużo zależy od dobrej komunikacji. Klient powinien być 
traktowany indywidualnie, mieć możliwość skontaktowania się 
z przedstawicielem firmy w dowolnym momencie, uzyskania odpo-
wiedzi na wszystkie nurtujące go pytania, a także szybkiej pomocy 
w  problematycznych kwestiach. Poziom obsługi na pewno będzie 
rósł. Firmy, które nie będą o to dbały, wypadną z rynku — uzupełnia 
Konrad Płochocki.

Wizytówką dewelopera są przede wszystkim zrealizowa-
ne przez niego przedsięwzięcia. Ich standard oraz cały proces 

Deweloper. Niejednokrotnie powierzamy 
mu oszczędności całego życia, nie wiedząc, 
czy zostaną właściwie wykorzystane, 
a własne mieszkanie to wciąż jeden 
z najważniejszych celów, do których dążymy.
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towarzyszący przekazywaniu inwestycji nabywcy wpływa na 
ocenę, jaką klienci wystawią firmie deweloperskiej.

Im więcej wybudowanych inwestycji, które zyskały przychylne 
opinie od konsumentów, tym większy stopień zaufania. Informacja 
w dobie Internetu rozchodzi się błyskawicznie, jest to szansa, z któ-
rej powinno się skorzystać — zaznacza Oskar Porębski.

 Podejrzany deweloper — jak go rozpoznać?
Sposoby na wzbudzenie ufności w  klientach to coś więcej niż 
metody na odniesienie sukcesu. To, jak deweloper jest postrze-
gany wśród osób, które kupiły u niego mieszkanie, wpływa także 
na jego renomę w oczach kolegów po fachu. Wszystkie te czyn-
niki warunkują pozycję na rynku, a ta stanowi dla osób poszu-
kujących mieszkania sygnał, czy mogą bezpiecznie i  bez obaw 
powierzyć danej firmie deweloperskiej swoje środki, otrzymu-
jąc w zamian produkt, jakiego oczekiwali.

Jednym z etapów poszukiwania mieszkania powinna być we-
ryfikacja informacji na temat dewelopera, którego ofertą jeste-
śmy zainteresowani. Chodzi tutaj oczywiście o dokładną analizę 
kondycji finansowej firmy i historii zrealizowanych przez nią in-
westycji. To główny z aspektów informujących o tym, czy dane-
mu deweloperowi można zaufać. Oprócz niego istotne są też 
pozostałe symptomy, często niepozorne. O  tym, co powinno 
wzbudzić czujność nabywcy, mówi Konrad Płochocki PZFD:

Czerwona lampka powinna nam się zapalić, jeśli deweloper np. 
twierdzi, że nie dotyczy go ustawa deweloperska lub mówi, że nie 
musi stosować rachunku powierniczego, bo np. nie korzysta z  kre-
dytu. Podobnie, gdy chce zawrzeć umowę deweloperską w zwykłej 
formie pisemnej bądź ustnie lub chce przyjmować środki na poczet 
przyszłego mieszkania bez umowy, czy odmawia przedstawienia 
nam prospektu informacyjnego.

Niechęć w  udostępnianiu dokumentów oraz brak przejrzy-
stości, szczególnie jeśli chodzi o wpisy w księdze wieczystej to 

sygnał, że danego dewelopera nie powinniśmy obdarzyć zaufa-
niem. Podobnie jak w  sytuacji, gdy traktuje klienta z  góry lub 
kiedy w poprzednich inwestycjach nie usuwał usterek, które się 
zdarzyły.

Deweloperzy, którym można zaufać, nie spóźniają się z  odda-
niem inwestycji, zawsze dotrzymują terminów, nawet jeśli warunki 
rynkowe lub atmosferyczne są niesprzyjające. Łatwo można spraw-
dzić terminy planowego oddania mieszkań oraz rzeczywisty czas, 
w  którym były oddane. Dodatkowo okresowa tendencja sprze-
daży mieszkań powinna być rosnąca, wtedy wiemy, że deweloper 
z roku na rok sprzedaje więcej lokali, a zyskane pieniądze reinwestu-
je. Deweloperów, którzy mieli problemy z  prawem, lub dokonywali 
oszustw na klientach, trzeba omijać szerokim łukiem — kontynuuje 
Oskar Porębski.

Potwierdzeniem rzetelności i  profesjonalizmu dewelope-
ra jest jego przynależność do organizacji branżowych, przede 
wszystkim Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Firma, która chce przystąpić do PZFD, musi spełnić szereg wy-
mogów. Między innymi zobowiązuje się do stosowania Kodeksu 
Dobrych Praktyk, uzgodnionego z  Urzędem Ochrony Konkurencji 
i Konsumenta. Musi również zebrać rekomendacje od innych Człon-
ków Związku czy posiadać określone doświadczenie na rynku dewe-
loperskim — tłumaczy dyrektor generalny PZFD.

Decydując się na zakup nieruchomości, uwagę trzeba skupić 
nie tylko na mieszkaniu i  jego cenie, ale także na firmie, która 
odpowiada za realizację. Wiarygodny deweloper to bezpieczeń-
stwo i  gwarancja, że gromadzony przez wiele lat kapitał trafia 
do właściwych rąk. 

Magdalena Hojniak

PRZECZYTAJ NA 
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rozmowy

Życie zgodne z naturą 
w nowoczesnym 
wydaniu

Półtora roku temu założył Pan własną elektrownię 
fotowoltaiczną na dachu bloku. Jak po tym czasie ocenia 
Pan tę inwestycję?
Jeśli mówimy o  kwestii finansowej, to ta inwestycja będzie się 
zwracać w  sumie 12 lat, ale to dlatego, że jest odrobinę prze-
wymiarowana ze względu na planowaną rozbudowę. Jeśli 
wszystko pójdzie dobrze, chcielibyśmy rozbudować ją jeszcze 
w tym roku, z tego względu, że myślimy o ładowaniu samocho-
du elektrycznego. W związku z tym szacujemy, że zużycie ener-
gii wzrośnie około dwukrotnie. Dlatego w tym momencie koszty 
jednostkowe są zawyżone, a docelowo będą niższe, zatem czas 
zwrotu również będzie sumarycznie krótszy.

A  jak oceniam inne aspekty życia z  taką instalacją? Przede 
wszystkim jest satysfakcja z  tego, że mamy własną energię. 
Rzeczywiście instalacja jest bardzo dobrze zwymiarowana i do-
stosowana do naszego zużycia — całkowicie zaspokaja nasze za-
potrzebowanie na energię elektryczną.

Niektórzy wyobrażają sobie, że skoro teraz mamy źródło 
energii, pewnie w ogóle jej nie oszczędzamy. Wygląda to jednak 
trochę inaczej. Posiadanie takiej instalacji uczy szanować ener-
gię i skłania do tego, żeby starać się zużywać jak najwięcej wła-
snej energii, czyli np. myśleć o tym, w jakich godzinach włączamy 
odbiorniki energochłonne. Przykładowo pralka może pracować 
o dowolnej godzinie. Skoro w środku dnia jest największa pro-
dukcja fotowoltaiczna, staramy się uruchamiać ją właśnie o tej 
porze. Kiedyś ludzie żyli w  zgodzie z  naturą — dostosowywali 
swoje plany do pór roku, światła dziennego itd. My staramy się 
żyć podobnie, tylko w nowoczesnym wydaniu.

Ale większość energii produkuje się w środku dnia, czyli 
wtedy, kiedy z niej nie korzystamy, bo jesteśmy w pracy. 
Gdy wieczorem wracamy do domu, słońce już nie świeci, 
więc energia się nie produkuje. Jak rozwiązać taki 
problem?

W  przypadku takiej mikroinstalacji jak nasza, podłączonej 
do sieci, i  w  przypadku bycia prosumentem, obowiązuje sys-
tem wsparcia polegający na bezgotówkowym rozliczeniu ze 

sprzedawcą energii. Mamy licznik dwukierunkowy, który 
mierzy energię wprowadzaną do sieci i  pobieraną z  sieci. Za 
1 kWh wprowadzoną do sieci, można odebrać bezgotówkowo 
0,8 kWh w  okresie całego roku. Czyli ten system wyrównu-
je dzień z nocą i lato z zimą. Jeżeli po całym rozliczeniu rocz-
nym coś zostanie, można odebrać to jeszcze przez kolejny rok. 
Ten system wsparcia działa przez 15 lat, czyli w tym okresie 
cała inwestycja musi się zwrócić. Później oczywiście możemy 
korzystać z  energii, którą na bieżąco zużywamy, natomiast 
żeby sprzedawać nadwyżki, trzeba zarejestrować działalność 
gospodarczą. Jeżeli chcemy pobrać energię z  sieci, musimy 
odkupić ją po standardowych stawkach. To jest jeden z  pro-
blemów, który dobrze by było rozwiązać, żeby wspierać roz-
wój OZE.

Jakie rozwiązania Pan proponuje?

Podobna sytuacja, jak ta, którą opisałem w przypadku indywi-
dualnego prosumenta, dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych. 
Wspólnota mieszkaniowa też może zbudować mikroinstala-
cję (czyli instalację o  mocy maksymalnej 50 kW), z  tym że ma 
dwa główne ograniczenia. Pierwsze jest takie, że wprawdzie 
obowiązuje ją system wsparcia, który działa przez 15 lat, ale 
po tym czasie nie można nic zrobić, bo wspólnota mieszkanio-
wa nie może prowadzić działalności gospodarczej i  w  związku 
z tym uzyskać koncesji na sprzedaż energii do sieci. Dlatego na 
różne sposoby staram się o zmiany w prawie, przede wszystkim 
w  ustawie o  odnawialnych źródłach energii. Jednym z  rozwią-
zań jest wydłużenie systemu wsparcia dla wszystkich prosu-
mentów tak, żeby nie obowiązywał tylko przez 15 lat, ale przez 
cały cykl życia mikroinstalacji. Dla małych instalacji, takich jak 
nasza, rejestrowanie działalności gospodarczej tylko po to, żeby 
sprzedawać energię po dość niskich stawkach i ponosić wszyst-
kie koszty związane z  prowadzeniem działalności, nie jest za-
sadne ekonomicznie.

Domyślam się, że musielibyśmy sprzedawać energię po 
niższej cenie, niż w przypadku kupowania z sieci?

Półtora roku temu Radosław Wroński na 
potrzeby swojej rodziny założył mikroeletrownię 
fotowoltaiczną na dachu bloku, w którym 
mieszka. Dzisiaj, w rozmowie z Anną Kapłańską 
mówi o tym, jak z perspektywy czasu sprawdza 
się takie rozwiązanie, jakie zmiany prawne są 
potrzebne, by podobnych instalacji pojawiało się 
więcej, i co możemy dzięki temu zyskać.

fot. archiwum R. Wrońskiego
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Tak. Sprzedawalibyśmy po tzw. cenie rynku konkurencyjnego, 
publikowanej co kwartał przez prezesa Urzędu Regulacji Ener-
getyki. W tym momencie wynosi ona ok. 208 zł za MWh, czyli 
niecałe 0,21 zł za kWh netto. Gdybyśmy chcieli kupić energię, 
razem z  opłatą dystrybucyjną zapłacilibyśmy ok. 0,45 zł za 
kWh. Przy takich stawkach oczywiście jest to niekorzystne.

Druga kwestia ważna z punktu widzenia wspólnot mieszka-
niowych, to dołączenie ich do katalogu możliwych członków 
klastrów energii. Takie rozwiązanie dałoby wspólnotom możli-
wość sprzedaży energii właśnie do klastra, nie do sieci, po ta-
kich cenach, jakie zostaną ustalone w klastrze.

Czym jest klaster energii?

Klaster to porozumienie cywilno-prawne różnego rodzaju pod-
miotów — m.in. osób fizycznych, osób prawnych, jednostek sa-
morządu terytorialnego, jednostek badawczych. Służy ono 
głównie bilansowaniu produkcji i zużycia energii (nie tylko elek-
trycznej). Stronom porozumienia umożliwia trochę bardziej 
bezpośredni obrót energią. W  przypadku energii elektrycz-
nej taki klaster korzysta w dalszym ciągu z sieci dystrybucyjnej 
elektro-energetycznej operatora. Wnosi opłaty za korzystanie 
z tej sieci, ale one potencjalnie mogą być dużo niższe niż obec-
nie wnoszone za dystrybucję. Dzięki temu cena zakupu energii 
od wytwórców może się zbliżyć do ceny sprzedaży odbiorcom. 
W związku z tym obu stronom się to opłaca.

Drugi problem, który dotyczy wspólnot mieszkaniowych, 
polega na tym, że mogą one wykorzystywać wyprodukowaną 
energię tylko do zasilania części wspólnych budynków, takich 
jak windy, oświetlenie, bramy. Nie mogą jednak zrealizować in-
westycji na potrzeby poszczególnych mieszkańców, a  jestem 
pewien, że zmiana w tym zakresie byłaby dużym impulsem roz-
wojowym. Gdyby udało się ją wprowadzić, konieczne byłoby 
także zwiększenie dopuszczalnego rozmiaru mikroinstalacji, 
bo 50 kW to za mało w  przypadku wspólnoty mieszkaniowej. 
Należałoby ten rozmiar rozszerzyć o średnie zużycie w gospo-
darstwem domowym pomnożone przez liczbę gospodarstw do-
mowych korzystających z takiej wspólnej instalacji.

Na pewno gdyby cała wspólnota mieszkaniowa 
założyła taką instalację, proces byłby łatwiejszy, choćby 
z formalnego punktu widzenia. Pytanie tylko, czy na 
dachu budynku wystarczy miejsca dla tylu paneli 
fotowoltaicznych, ile potrzeba, żeby wyprodukować prąd 
dla wszystkich mieszkańców.
To zależy od budynku. Wiadomo, że dach ma ograniczoną po-
wierzchnię, poza tym nie każde miejsce nadaje się pod fotowolta-
ikę, choćby z tego względu, że obszary dachu są zacienione albo 
np. występuje kolizja z kominami. Dużo zależy też od wysokości 
budynków. Bo jeżeli budynek ma więcej kondygnacji, to mniej-
sza powierzchnia dachu przypada na mieszkanie. Jak jest niż-
szy, to odpowiednio więcej. Wspólnota musiałaby, podejmując 
uchwałę, zdecydować o tym, w jaki sposób podzieli dach czy da-
chy budynków. Ale to wszystko jest do uzgodnienia. Jeżeli bra-
kłoby powierzchni dachu na moc wystarczającą dla wszystkich, 
to instalacja musiałaby być proporcjonalnie mniejsza i po prostu 
pokrywałaby jakiś procent zapotrzebowania na energię, a nie ca-
łość. Na razie mamy odwrotny stan, czyli taki, że całe hektary po-
wierzchni dachów są niewykorzystane. Dobrze byłoby zacząć to 
zmieniać.

W jaki sposób chce Pan przeforsować swoje pomysły?

Co do zmian, które są potrzebne w Krakowie, już zgłosiłem się do 
jednego klubu radnych w sprawie przygotowania uchwały kierun-
kowej. Podałem cele, które chcemy osiągnąć i  oczekiwania, jakie 
kierujemy do pana prezydenta. Potem będziemy się starać o  po-
parcie radnych z innych klubów i mam nadzieję, że rada podejmie 
tę uchwałę, a  później zobaczymy, jaka będzie reakcja pana pre-
zydenta. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w przepisach prawa — 
kierowałem moje pomysły do sejmowej Komisji do Spraw Energii 
i Skarbu Państwa. Ta komisja pracuje nad kolejnymi nowelizacjami 
ustawy o odnawialnych źródłach energii. Mam zamiar uczestniczyć 
w  konsultacjach, pracach warsztatowych, które będą prowadzo-
ne w  Ministerstwie Przedsiębiorczości i  Technologii. Nietypowe 
jest to, że tym zagadnieniem nie zainteresowało się Ministerstwo 
Energii, ale właśnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 

fot. archiwum R. Wrońskiego
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Ministerstwo chce wypracować kilka rozwiązań, ale też wysłuchać 
głosu zainteresowanych, dotyczącego różnych przeszkód i  po-
trzeb nowych rozwiązań, więc można wykorzystać tę okazję do 
przedstawienia swoich pomysłów.

Nie wszystkich przekona tylko ten argument, że 
ułatwienie inwestowania w mikroelektrownie 
fotowoltaiczne jest dobre dla środowiska. Jakie korzyści 
z takiego rozwiązania miałyby miasta i ich mieszkańcy?

Tych korzyści jest bardzo dużo. Po pierwsze mamy właści-
wie jednoznaczne badania wskazujące na to, w  jaki sposób emi-
sja dwutlenku węgla wpływa na ocieplenie klimatu, jakie będą 
tego skutki, i co trzeba zrobić, żeby tę emisję zredukować. Musi-
my odejść od energetyki opartej na paliwach kopalnych, przede 
wszystkim w miastach. Według szacunków duże miasta zużywa-
ją od 70 do 80 proc. energii na świecie, więc odpowiednio duży 
wkład powinny mieć w  redukcję emisji dwutlenku węgla. Nie 
można tego aspektu pominąć, to jest nasz obowiązek, żebyśmy 
w ogóle zachowali warunki do życia na naszej planecie.

Drugi, a dla niektórych może pierwszy, to powód ekonomicz-
ny. Ceny energii z  paliw kopalnych rosną i  będą rosły dalej. Po 
pierwsze ze względu na wzrost kosztów surowca, czyli węgla. Po 
drugie ze względu na rosnące opłaty za emisję dwutlenku węgla, 
związane z kwestią ochrony klimatu. Natomiast koszty energii ze 
źródeł odnawialnych cały czas spadają. Dlatego powinniśmy za-
stępować energię ze źródeł kopalnych, która drożeje, energią ze 
źródeł odnawialnych, która tanieje.

Następna kwestia związana z kosztami — w przypadku ener-
getyki węglowej jesteśmy uzależnieni od cen węgla, które są 
zmienne i  nieprzewidywalne. Jeśli chodzi o  źródła odnawialne, 
nie tylko fotowoltaikę, wszystkie koszty znamy w momencie in-
westycji, czyli dokładnie wiemy, ile wydamy, jaka będzie stopa 
zwrotu, jaką można zaproponować cenę energii przez cały cykl 
życia instalacji. W przypadku powołania klastra możemy jedno-
cześnie trochę podwyższyć cenę energii kupowanej od wytwór-
ców i  obniżyć ceny energii płacone przez odbiorców, a  także 
kontrolować lokalnie jedną i drugą stronę.

Kolejny powód to uodpornienie się na wszelkie wyłączenia czy 
awarie. To też jest związane ze zmianami klimatu. Rosnące tempe-
ratury powietrza zagrażają sieciom energetycznym. W wysokich 

temperaturach bardziej prawdopodobne są awarie. Jeśli więcej 
energii produkujemy lokalnie albo przesyłamy na niewielkie od-
ległości, ryzyko maleje. Jeszcze istotniejszy powód związany 
z  klimatem to wzrost temperatury wód w  rzekach. Elektrownie 
węglowe potrzebują wody z rzek do chłodzenia i mają parametry 
określające maksymalną temperaturę wody, którą mogą oddawać 
do rzek po całym procesie. W upalne, letnie dni niskie stany wód 
i zbyt wysoka temperatura powodują konieczność ograniczenia 
pracy. Ostatnio mieliśmy taką sytuację w 2015 r., ale to może się 
powtarzać. Przechodzenie na źródła lokalne zmniejsza naszą za-
leżność od takich awarii czy wyłączeń. Gdyby udało się zapewnić 
wspólnotom i  spółdzielniom mieszkaniowym lepsze warunki in-
westycyjne, powstawałoby więcej mikroelektrowni. Bo jeśli ktoś 
mieszka w danym miejscu tylko tymczasowo, nie będzie skłonny 
do tego, żeby inwestować w coś, co zwróci się dopiero po kilkuna-
stu latach. Jeśli wynajmuje mieszkanie, dodatkowo nie ma prawa 
do prowadzenia takiej inwestycji.

W dyskusjach na temat odnawialnych źródeł energii 
czasem pojawia się argument, że wprawdzie instalacje 
fotowoltaiczne nie emitują zanieczyszczeń w czasie 
wytwarzania prądu, ale sam proces ich produkcji, a potem 
utylizacji jest szkodliwy dla środowiska naturalnego. To 
prawda czy mit?

Głównym składnikiem paneli fotowoltaicznych jest krzem, a  ich 
proces produkcyjny wymaga wysokich temperatur, więc zużywa 
dużą ilość energii. Jednak zwróci się ona mniej więcej po 3–4 la-
tach pracy ogniw fotowoltaicznych. Same materiały są podobne 
do tych, z których powstaje szkło — nie są one szkodliwe. Przy-
znam, że nie wiem dokładnie, jak wygląda proces utylizacji pane-
li fotowoltaicznych, chociaż zakładam, że duża część materiałów 
nadaje się do recyklingu. Ich cykl życia jest jednak bardzo długi. 
Pierwsze elektrownie fotowoltaiczne, które zostały zbudowane 
w Europie, cały czas funkcjonują, choć mają już ponad 35 lat. Cie-
kawostką jest to, że ich spadek wydajności jest dużo niższy niż 
był szacowany. W  przypadku najstarszych elektrowni wynosi 
ok. 5–10 proc., a według gwarancji powinny zachować 80 proc. 
mocy po 25 czy 30 latach. Okazało się, że to było pesymistyczne 
założenie, bo choć ten czas dawno minął, wciąż nie ma powodu, 
żeby wyłączać z pracy takie stare ogniwa.

fot. archiwum R. Wrońskiego
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finanse

Umowa o dzieło nie przekreśla 
szans na kredyt

N
iewiele osób zdaje sobie sprawę, że taka forma zatrudnie-
nia nie skreśla z  uzyskania kredytu hipotecznego — zazna-
cza ekspert kredytowy Ronald Szczepankiewicz. Dochód 

z  umowy o  dzieło może być traktowany na równi z  dochodem 
z  umowy o  pracę na czas nieokreślony. Należy jednak spełnić 
pewne warunki. 

Warto pamiętać, że podczas budowania swojej zdolności kre-
dytowej, umowa o dzieło to możliwie najtańsze źródło zdolności 
kredytowej. Koszt uzyskania dochodu, przy tej formie zatrud-
nienia może być równy 0 zł. Bardzo często zauważalna jest sy-
tuacja, gdy nasze koszty uzyskania przychodu wynoszą oficjalnie 
20 lub nawet 50 proc., a banki zakładają, że faktyczne koszty są 
mniejsze. Część z nich do określenia zdolności kredytowej przyj-
mie wartości mniejsze, zgodne z  oświadczeniem wnioskodawcy 
dołączonym do wniosku o kredyt. Dzięki temu zdolność będzie 
większa.

Czas trwania umowy
Banki są otwarte na współpracę z  zatrudnionymi nie tylko na 
podstawie umowy o pracę. Jednym z warunków otrzymania kre-
dytu hipotecznego jest stałość dochodów. Najlepiej, gdyby była 
to umowa podpisana na rok, albo 12 miesięcznych umów. Zda-
rza się jednak tak, że niektóre banki uznają ten dochód nawet po 
6 miesiącach.

Z ilu miesięcy wyliczana jest średnia?
Najczęściej średnia dochodu netto wyliczana jest na podstawie 
ostatnich 6 miesięcy, choć zdarzają się banki, które biorą średnią 
z 12, a nawet 24 miesięcy. Większość banków weźmie pod uwagę 
całe wpływy na konto. Jednak są takie, które obliczają zdolność kre-
dytową na podstawie wartości pomniejszonej (np. 70 proc. wpływu 
na konto) — informuje ekspert Ronald Szczepankiewicz. 

Umowa z różnymi zleceniodawcami 
Przy umowie o dzieło warunkiem uzyskania wynagrodzenia jest 
stworzenie dzieła. W  tym wypadku banki nie są tak skrupulat-
ne w przyglądaniu się zleceniodawcom i za każdym razem może 
to być ktoś zupełnie inny. Tu liczy się staż pracy i powtarzalność 
dochodów.

Nieregularność dochodów
Forma zatrudnienia i wysokość dochodów to nie wszystko. Jedną 
z ważniejszych kwestii są jednak składniki wynagrodzenia i regu-
larność wpłat. Comiesięczna wpłata na konto takiej samej kwoty 
jest najlepiej postrzegana przez bank. Jeżeli wynagrodzenie za-
leży od naszych wyników i  jego suma kształtuje się nieregular-
nie, wówczas bank policzy naszą średnią i  taką kwotę przyjmie 
do wyliczenia zdolności kredytowej. W  sytuacji otrzymywania 
premii kwartalnie, co pół roku lub co roku, instytucja finansowa 

podzieli ją na odpowiednią liczbę miesięcy i doda tę wartość do 
wynagrodzenia.

Dokumenty 
Chcąc uzyskać kredyt hipoteczny na podstawie dochodu z umo-
wy o dzieło, należy przedstawić instytucji finansowej możliwie jak 
najwięcej dowodów na stałość wynagrodzenia. Można to zrobić, 
posługując się wyciągiem z  konta z  ostatnich 12 lub 24 miesię-
cy albo rozliczeniami podatkowymi PIT. Częstym zaobserwowa-
nym wymogiem są również dokumenty samych umów — wspomina 
ekspert Ronald Szczepankiewicz. Zdarza się, że banki wymaga-
ją potwierdzenia trwania umowy o dzieło. W takiej sytuacji nale-
ży pokazać, że w momencie składania wniosku klient ma aktywną 
umowę i wynikające z niej wynagrodzenie. Instytucje finansowe 
bardzo często biorą pod uwagę różne okoliczności, w  których 
znajduje się kredytobiorca, np. wiele umów z różnymi kontrahen-
tami lub podpisywanie co miesiąc z jedną firmą, a także długoter-
minowe umowy z jednym lub wieloma przedsiębiorstwami. 

Warunki ubiegania się o  kredyt mieszkaniowy przy umowie 
o dzieło są rygorystyczne. Wszytko zależy od banku, w którym 
klient ubiega się o kredyt. Pamiętajmy, że analityk kredytowy ma 
za zadanie zawsze budować wizerunek kredytobiorcy, który nie 
będzie miał w przyszłości problemów ze spłatą kredytu. Niemniej 
otrzymanie kredytu na podstawie umowy o dzieło jest możliwe 
i wykonalne. Warto w tym celu skontaktować się z zaufanym eks-
pertem, który przedstawi cały proces w łatwy do przyswojenia 
sposób oraz znajdzie rozwiązanie dla konkretnej sytuacji. 

Katarzyna Pastor
RM Pośrednictwo Kredytowe

Umowa o dzieło nietrafnie uważana jest za najczęstsze źródło dochodów 
w Polsce. Rozpowszechnione jest również mylne przekonanie, że jest ona 
szczególnie nielubiana przez banki.

www.rmkredyty.pl
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zaproszono nas

Apartamenty Snycerska — podwyższony 
standard w strefie kameralnej zabudowy

P
race budowlane już trwają, przy poziomie –1 
są mocno zaawansowane. Harmonogram in-
westycji zakłada ukończenie budynku w II kw. 

2020 r. 

Kameralna inwestycja w spokojnym 
sąsiedztwie
Apartamenty Snycerska zostały ulokowane na 
wyjątkowej działce w  strefie zabudowy jednoro-
dzinnej. Lokalizacja ta jest dużą zaletą inwestycji. 
Spełni oczekiwania osób, które poszukują spoko-
ju i wytchnienia od zgiełku centrum miasta, ale nie 
chcą przy tym rezygnować z komfortu, wysokiego 
standardu i dostępu do niezbędnej infrastruktury.

Kameralny projekt architektoniczny, zarów-
no pod względem formy, jak i estetyki nawiązuje do spokojnego 
charakteru najbliższego otoczenia. Apartamentowiec został za-
projektowany z uwzględnieniem zasad ergonomii, zgodnie z ak-
tualnymi trendami w  architekturze mieszkaniowej. Dzięki temu 

W  podziemnej kondygnacji inwestor wyodrębnił 48 miejsc 
parkingowych. Dodatkowe 10 stanowisk postojowych przewi-
dziano na zewnątrz budynku. Ponadto w dogodnej odległości od 
inwestycji znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe.

Bliskość terenów zielonych i komunikacji
Warto zwrócić uwagę na tereny sąsiadujące z  apartamentow-
cem. Zabudowę w tej części dzielnicy otaczają rozległe obszary 
zielone. Niedaleko inwestycji znajduje się Park Jerzmanowskich. 
Blisko stąd również do Zalewu Bagry i związanej z nim infrastruk-
tury rekreacyjnej. W  okolicy nie brakuje ścieżek spacerowych 
i rowerowych. Mieszkańcy mają także dostęp do pobliskich szkół, 
przedszkoli oraz sklepów i punktów usługowych. 

Około siedem minut pieszo dzieli inwestycję od ul. Wielickiej — 
jednej z najważniejszych arterii miasta (a także istotnego punktu 
wentylacyjnego). Przez dzielnicę przebiegają połączenia drogo-
we z południową obwodnicą Krakowa. Okolica jest także skomu-
nikowana ze wschodnią obwodnicą, która aktualnie znajduje się 
na etapie realizacji. 

Joanna Kus

Apartamenty Snycerska powstają w dzielnicy Bieżanów-Prokocim, dobrze skomunikowanej 
z pozostałymi częściami miasta. Okolica charakteryzuje się rozbudowanym zapleczem 
handlowo-usługowym. Mieszkańcy dzielnicy mają również wygodny dostęp do 
infrastruktury rekreacyjnej, położonej w pobliżu Zalewu Bagry. 

inwestycja wyróżnia się wysoką funkcjonalnością i  podwyższo-
nym standardem wykończenia. W  budynku zaplanowano 47 
apartamentów w różnych rozkładach — od 42 do 70 mkw. Ofertę 
dostosowano do szerokiego grona odbiorców: singli, par, a także 
rodzin z dziećmi, z myślą o których projektowano większe lokale. 

Funkcjonalne rozwiązania architektoniczne
Dodatkową powierzchnię użytkową stanowią tarasy i  prywat-
ne ogródki. Tarasy będą na tyle przestronne, że z powodzeniem 
można je zaaranżować jako dodatkowe miejsce do rekreacji i re-
laksu. Do apartamentów usytuowanych na parterze przyle-
gają niezależne ogródki — przeznaczone do indywidualnego 
zagospodarowania. 
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Perły z sieci

Stadion Pierre-Mauroy 

Nowoczesny, wielofunkcyjny stadion znajduje się w miejscowości 
Villeneuve-d’Ascq, niedaleko Lille we Francji. Został 
zaprojektowany przez Pierra Ferreta, Denisa Valode’a i Jeana 
Pistre’a i oddany do użytku w 2012 r. W nowoczesnych obiektach 
sportowych stosowane są pionierskie rozwiązania techniczne. 
Stadion w Lile to pierwszy stadion we Francji z rozsuwanym 
dachem. Pełne otwarcie lub zamknięcie dachu zajmuje 30 min. 
Jednak najbardziej nietypowym rozwiązaniem jest możliwość 
przesunięcia połowy murawy, pod którą ukryte są dodatkowe 
trybuny. Hydrauliczne podnośniki podnoszą i przesuwają połowę 
areny nad drugą połowę boiska w ciągu 3 godzin. Pod odsłoniętą 
w ten sposób połową stadionu kryje się arena, na której można 
rozgrywać mecze koszykówki, siatkówki czy tenisa ziemnego, 
oraz trybuny mogące pomieścić od 6,9 do 30 tys. widzów. Łącznie 
stadion dysponuje miejscami dla 50 157 osób. Budowa obiektu 
kosztowała 324 mln euro. Od czerwca 2013 r. stadion nosi imię 
Pierre’a Mauroya, byłego wieloletniego mera Lille, a w latach 
1981–1984 premiera Francji.

High-line park  

Zlokalizowany w Nowym Jorku High-line park to wydzielona 
przestrzeń publiczna przerobiona na nietypowy park, który 
powstał na trasie linii kolejowej przebiegającej przez 22. 
przecznicę wzdłuż zachodniego brzegu Manhattanu. Początki 
parku sięgają 2003 r., kiedy grupa entuzjastów, chcąc zapobiec 
wyburzeniu estakady, wpadła na pomysł utworzenia z niej parku 
krajobrazowego. Sama ogłosiła konkurs urbanistyczny, cieszący 
się dużym zainteresowaniem. Władze miasta postanowiły odkupić 
teren i zrealizować zwycięską koncepcję. Całość inwestycji 
kosztowała 223 mln dolarów — część została sfinansowana przez 
władze miasta, jednak duży udział w budowie mieli mieszkańcy 
Nowego Jorku, którzy zebrali potrzebne fundusze. Obecnie jest to 
jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku nowojorczyków 
oraz atrakcja turystyczna przyciągająca ok. 5 mln odwiedzających 
rocznie. Znajdziemy tu chodniki wraz z pozostałościami torów 
kolejowych, bujną roślinność, leżaki, ławki, fontanny oraz widoki 
na industrialną zabudowę miasta.

Siedziba NOSPR 

Budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia (NOSPR) został wzniesiony w ramach rewitalizacji 
20-hektarowego terenu w centrum Katowic, w tzw. 
Strefie Kultury. Projekt siedziby NOSPR — wyłoniony 
w międzynarodowym konkursie — powstał w śląskiej pracowni 
Konior Studio. Wielka sala koncertowa stanowi „budynek 
w budynku”, dzięki czemu jest doskonale odizolowana od hałasów 
z zewnątrz. Oprócz 120-osobowej orkiestry i 100-osobowego 
chóru sala może pomieścić 1800 słuchaczy rozlokowanych 
na 5 poziomach. Dzięki dopracowaniu wszystkich szczegółów 
wnętrza, łącznie z układem krzeseł oraz materiałem, z jakiego 
zostały wykonane, sala ma jedne z najlepszych na świecie warunki 
akustyczne. Powierzchnia całkowita 5-kondygnacyjnego obiektu 
wynosi ponad 35 tys. mkw., a użytkowa blisko 26 tys. mkw. 
Budynek znajduje się w południowym narożniku 4-hektarowej 
działki, na pozostałym terenie powstała przestrzeń publiczna, 
w skład której wchodzą 2 place wejściowe oraz park miejski.fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. David Berkowitz, flickr.com



Z kraju

Projektują nowe Mieszkania Plus
Architekci opracowują projekty dla dwóch osiedli mających po-
wstać w Radomiu i Zgorzelcu. Zawarte w związku z planami in-
westycyjno-budowlanymi umowy obejmują nie tylko przygo-
towanie kompletnej dokumentacji projektowej, ale także spo-
rządzenie projektu budowlanego czy wykonawczego. Pomi-
nięte nie mogą zostać również kwestie nadzoru podczas reali-
zacji przedsięwzięć. W Radomiu zaplanowano wybudowanie 2 
bloków mieszkaniowych, liczących po 7 kondygnacji. Dostępne 
w nich będą 124 mieszkania, natomiast w Zgorzelcu powstanie 
220 lokali mieszczących się w 5 budynkach — 4- i 5-kondygna-
cyjnych. Zarówno w  Radomiu, jak i  Zgorzelcu mieszkańcy bę-
dą mieli do dyspozycji zewnętrzne miejsca parkingowe w  licz-
bie odpowiadającej liczbie mieszkań. Architekci zaangażowani 
w projekty podkreślają, że zaproponowane przez nich rozwiąza-
nia nie będą generowały barier architektonicznych, dzięki cze-
mu inwestycje staną się przyjazne wszystkim mieszkańcom — 
dzieciom, osobom starszym czy niepełnosprawnym.

Przyszłość należy do Warszawy
Stolica Polski została uznana za lidera wśród polskich miast pod wzglę-
dem perspektyw na przyszłość. W rankingu opracowanym przez fDi 
Magazine, Warszawę doceniono w kilku kategoriach. Na uznanie, zda-
niem oceniających, zasługuje stołeczny potencjał gospodarczy, a tak-
że kapitał ludzki. Z  danych wynika, że na przestrzeni lat 2014–2018 
w żadnym innym polskim mieście nie pojawiło się tylu inwestorów co 
w stolicy. Wysokie notowania przyznano również za jakość życia czy 
infrastrukturę i dostępność transportową. Oprócz tego Warszawa zo-
stała określona mianem najbardziej przyjaznego miasta dla biznesu. 
Z danych uwzględnionych w rankingu analityków z grupy Financial Ti-
mes wynika, że w stolicy rozpoczęto 262 projekty związane z zagra-
nicznymi inwestycjami. Dla Krakowa i  Wrocławia liczba ta wyniosła 
odpowiednio 95 i  91. Warszawa należy do najszybciej rozwijających 
się miast Unii Europejskiej. Jednocześnie może pochwalić się 40 proc. 
terenów zielonych, co pozytywnie wpływa na samopoczucie przeby-
wających w stolicy osób. Tytuł polskiego miasta przyszłości Warszawa 
zyskała już po raz trzeci. Tuż za nią uplasowały się Kraków i Wrocław. 

Budownictwo w czołówce zadłużonych
Niespłacone zobowiązania to domena trzech sektorów rynku. Największe pro-
blemy z terminowym regulowaniem świadczeń dostrzeżono w handlu, gdzie za-
legająca kwota sięgnęła w 2018 r. 6,5 mld zł. W porównaniu z rokiem poprze-
dzającym wzrosła ona aż o 1/5. Kolejne pozycje na liście dłużników zajmują 
przemysł i budownictwo. Zaległe kwoty w przemyśle oszacowano na 5,11 mld 
zł, natomiast w budownictwie 4,75 mld zł. Te trzy gałęzie gospodarki odpowia-
dają za ponad 61 proc. ogólnego zadłużenia. Tuż za pierwszą trójką uplasowała 
się obsługa rynku nieruchomości z wynikiem zdecydowanie niższym, bo wyno-
szącym 1,68 mld zł. Do rejestru dłużników najwięcej informacji o zaległościach 
wpłynęło w ostatnim kwartale 2018 r., kiedy to suma wynikająca z zaległości 
zwiększyła się o 1,37 mld zł. Największy wzrost zaległości odnotowano jednak 
w transporcie — osiągając 37 proc., przekroczył 2-krotność ogólnego wzrostu 
zadłużenia. Według analizy BIK InfoMonitor największym ryzykiem obarczo-
ne jest zawieranie kontraktów z firmami z transportu, górnictwa czy dostawca-
mi wody i zajmującymi się gospodarką odpadami oraz ściekami — to one mają 
największe trudności z terminowym wywiązywaniem się z płatności. Odsetek 
przedsiębiorstw, które spóźniają się z zapłatą, kształtuje się w granicach 8,5–
8,9 proc., podczas gdy dla całej gospodarki jest to 6,1 proc.  
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Z Krakowa

Miejscowy plan z wyróżnieniem ministra
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony 
dla rejonu Kazimierz w Krakowie zyskał uznanie ministra inwestycji 
i rozwoju. Przyznane miastu wyróżnienie zostało wręczone podczas 
Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury — BUDMA. 

Nagrody były przyznawane w  ramach konkursu na wybitne osią-
gnięcia twórcze w  dziedzinie architektury i  budownictwa oraz pla-
nowania i  zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na fakt, że 
większość obszaru obejmującego Kazimierz znajduje się na liście świa-
towego Dziedzictwa UNESCO, stanowi on wartość dla całego Krako-
wa. Ponadto cały teren widnieje w rejestrze zabytków i stanowi strefę 
archeologiczną. 

Sporządzony dla Kazimierza plan miejscowy ma na celu sprecyzowa-
nie zasad rozwoju zabudowy na terenie, którego dotyczy, oraz ochro-
nę sylwety historycznego obszaru i układu urbanistycznego. Oprócz te-
go dokument powstał w trosce o środowisko zarówno kulturowe, jak 
i przyrodnicze. Konieczne było uwzględnienie w nim również rozwiązań 
związanych z funkcjonowaniem komunikacji, w tym wygospodarowania 
miejsc parkingowych. 

Mieszkańcy decydują o przyszłości miasta
Do 1 kwietnia mieszkańcy Krakowa mogą składać wnioski dotyczące nowego Stu-
dium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego. W  tym celu 
należy wypełnić odpowiedni formularz, który można złożyć osobiście w  Urzędzie 
Miasta Krakowa, przesłać tradycyjną pocztą albo drogą elektroniczną, korzystając 
z platformy ePUAP. Do tej pory złożono już 7300 wniosków. 

Nowe Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego 
ma zawierać wizję rozwoju miasta do 2050 r. Ostatnia aktualizacja dokumentu, któ-
ry obecnie obowiązuje, została wprowadzona w 2014 r. Nowe studium ma objąć te-
ren całego miasta (w ostatnich latach Kraków powiększył się o obszar, który daw-
niej należał do gminy Kocmyrzów–Luborzyca). Istotne będzie także dostosowanie 
go do dynamicznego rozwoju stolicy Małopolski i jej metropolitarnego charakteru. 
Ponadto dokument ma uwzględnić nowe przepisy prawne, zwłaszcza wynikające 
z tzw. ustawy lex deweloper, która dopuszcza powstawanie inwestycji mieszkanio-
wych w oparciu o studium, a nie o miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego. Nowe studium powinno również odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców, 
wnioskujących o wprowadzenie zmian dotyczących  terenów przeznaczonych do ce-
lów inwestycyjnych i tych, które powinny pozostać wolne od zabudowy.

Kraków kontroluje piece
Obowiązująca od lipca 2017 r. w Krakowie uchwała antysmogowa zabra-
nia ogrzewania domów paliwem złej jakości, a także drewnem, którego wil-
gotność przekracza 20 proc. W  styczniu br. strażnicy miejscy sprawdzili, 
czy mieszkańcy przestrzegają przepisów zawartych w dokumencie. Jak się 
okazuje, w  trakcie 1035 przeprowadzonych kontroli funkcjonariusze wy-
kryli 9 przypadków spalania odpadów. Były one podstawą do skierowania 
do sądu wniosku o ukaranie osób łamiących zapisy uchwały antysmogowej. 
Oprócz tego straż miejska wystawiła łącznie 12 mandatów. Nie obyło się 
także bez pouczeń. Zostały one skierowane m.in. do osób nieposiadających 
certyfikatu potwierdzającego odpowiednią jakość używanego węgla. 

W  ramach kontroli prowadzonych przez straż miejską w  Krakowie, 
pierwszą czynnością funkcjonariuszy jest zweryfikowanie dokumentów po-
świadczających wymagane parametry stosowanego paliwa. W  przypadku, 
kiedy wygląd paliwa nie odpowiada jakości wynikającej z certyfikatu, straż-
nicy przekazują do badania laboratoryjnego próbkę węgla. 

Od września 2019 r. na terenie Krakowa zacznie obowiązywać zakaz 
ogrzewania gospodarstw domowych urządzeniami grzewczymi na paliwa 
stałe, o czym przypominali kontrolerzy.
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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 4,3371

chf 3,8190

pln 4,11%

iV kw. 2018 7286 zł

iV kw. 2018 20  938

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln  1,1% (grudzień 2018)

eur 1,6% (grudzień 2018)

wibor * 1,7200

euribor ** –0,3120

libor chf –0,7178

libor eur *** –0,3444

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)                         165,11

tabela nr 036/A/NBP/2019 z dnia 20.02.2019

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

(dane na dzień 18.02.2019 [Euribor],  
13.02.2019 [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 15.02.2019)

(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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Miedź i beton nie tylko w loftach

S
urowe materiały, takie jak kamień i  beton, ocieplone do-
datkami w  kolorze miedzi, składają się na jeden z  najmod-
niejszych nowoczesnych trendów wnętrzarskich. Jednak 

metamorfoza polegająca na zmianie materiałów wykończenio-
wych może okazać się zbyt dużym obciążeniem dla domowego 
budżetu. Remont wymaga nie tylko pieniędzy, ale i  czasu. Jeśli 
nie mamy go zbyt dużo, zamiast wykonywać gruntowne prace 
remontowe, lepiej postawić na charakterystyczne wyposażenie 
wnętrza. Na rynku są już dostępne lampy, klosze i  inne dodatki 
wykonane z… betonu, a nawet marmuru. Dzięki tego rodzaju pro-
duktom, również w niedużej kawalerce można spróbować stwo-
rzyć klimat typowy dla loftu. 

Lampy z marmuru?
Marmur może stanowić podstawę efektownych, stojących lamp. 
Ze względu na dekoracyjność tego materiału, warto wyekspono-
wać go w widocznym miejscu, np. na stole w salonie (jeśli lampa 
jest niedużych rozmiarów) lub na podłodze przy oknie. Marmur 
będzie ciekawie wyglądał także na tle naturalnej zieleni. Aby uzy-
skać odpowiedni efekt, wystarczy sięgnąć po marmurowe donice 
lub umieścić marmurową lampkę w pobliżu roślin. Ważne, by nie 
ustawiać zbyt wielu donic i wazonów z marmuru, jeśli nie dyspo-
nujemy dużą powierzchnią. Wykorzystany w odpowiednim stop-
niu materiał ten wprowadzi do wnętrza klasyczną elegancję. 

Beton w małej kawalerce?
Dodatki z  betonu są pomocne, jeśli chcemy optycznie powięk-
szyć przestrzeń. Szary kolor dobrze komponuje się z bielą ścian, 

tworząc wrażenie surowości i  chłodu. W  ten sposób aranżacja 
zyskuje cechy stylu industrialnego. Aby wzmocnić taki efekt, war-
to dołożyć przemysłowe dekoracje, np. odsłonić kable i różnego 
rodzaju przewody. 

Przekształcenie kawalerki w mini loft ułatwi układ typu stu-
dio. Zrezygnowanie z  drzwi wewnętrznych i  ścianek działo-
wych pozwoli uzyskać wrażenie większej przestrzeni. Ponadto 
im większe okna, tym lepiej — naturalne światło przenikające do 
pomieszczeń również optycznie je powiększa. W tym przypad-
ku zasłony będą zbędnym dodatkiem. Z kolei położenie na pod-
łodze ciemnego dywanu wizualnie „podniesie” pomieszczenie. 
Należy jednak pamiętać, by sufit pozostał biały. 

Betonowe dodatki najlepiej ustawić w  sąsiedztwie surowe-
go drewna z metalowymi elementami. Dekoracje w mieszkaniu 
inspirowanym loftem mogą zawierać bezpośrednie nawiązanie 
do poprzemysłowego charakteru takiego wnętrza. Mile widzia-
ne będą więc np. tablice budowlane i naklejki z zasadami BHP. 
Zamiast tradycyjnego kwietnika na środku pokoju może stanąć 
stalowa drabina, na której szczeblach będą ustawione donice 
z kwiatami. 

Miedź, która ociepla
We współczesnym dizajnie króluje także miedź, która dobrze 
komponuje się np. z  aranżacjami w  stylu eko. Pasuje do drew-
na, wikliny, palet i materiałów pochodzących z recyklingu. Jeśli 
mieszkanie zostało zaprojektowane w minimalistycznym stylu, 
a  zamierzamy nieco zmienić jego charakter, śmiało można po-
stawić na dużą liczbę miedzianych elementów dekoracyjnych. 
Miedź może pojawić się w  formie oprawy oświetleniowej, wa-
zonów, ram obrazów i zdjęć, wieszaków czy koszy, gazetników, 
doniczek i  różnego rodzaju podstawek. Wśród miedzianych 
lamp pojawia się coraz więcej projektów bez abażurów — wpi-
sujących się w  minimalistyczny, nowoczesny klimat wnętrza. 

aranżacje wnętrz

Marmur, miedź i beton to materiały, które można łączyć z różnymi stylami 
aranżacji wnętrz — od rustykalnego po loftowy. Dzięki nim w prosty sposób 
uzyskujemy efekt przestronności, nawet przy niewielkim metrażu.
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Głównym elementem dekoracyjnym staje się sama żarówka 
(często w dużym rozmiarze) i jej światło. 

Zestawienia kolorystyczne
Mniej oczywiste, ale dzięki temu interesujące, będzie połą-
czenie miedzianych elementów wyposażenia z  intensywnymi, 
pastelowymi barwami, np. błękitem i  żółtym. W  zestawieniu 
miedzi z delikatnym różem, efekt okaże się mniej kontrastowy, 
a  całe wnętrze będzie wizualnie ocieplone. W  zależności od 
doboru kolorystyki miedziane elementy stają się odpowiednie 
zarówno do stylów: rustykalnego, skandynawskiego, nowocze-
snego i loftowego, eko oraz klasycznego.

Osoby, dla których elegancję oznaczają stonowane barwy, 
klasyczna czerń, szarości i grafit, mogą nieco je przełamać mie-
dzianymi dodatkami. Na jednolitym, ciemnym tle miedź będzie 
się wyróżniać i przykuwać wzrok. Takie połączenie sprawdzi się 
w pomieszczeniach reprezentacyjnych, np. w salonie. Zestawie-
nie miedzi ze stylem klasycznym pasuje również np. do domo-
wego biura. 

Miedź w kolorze różu?
Miedź może występować również w odmianie z różowym poły-
skiem. Miedziane elementy mogą w takim przypadku wpisać się 
także w styl glamour. Naczynia w kolorze różowej miedzi pasują 

do stref relaksu i  rozrywki, np. jako wyposażenie domowego 
barku. Różowe dodatki będą też tworzyć oryginalną całość, 
utrzymaną w  artystycznym klimacie — z  abstrakcjami i  innymi 
dziełami sztuki współczesnej. 

Miedź w  takim odcieniu tworzy ciekawe, kontrastowe ze-
stawienie z  betonem, który równoważy lekki charakter tego 
materiału. 

Dodatkowo marmur, miedź i beton ze względu na swoją gład-
ką powierzchnię sprawiają, że wszelkie geometryczne formy 
i nieregularne tekstury zastosowane we wnętrzu, stają się bar-
dziej wyraziste. 

Karolina Naramek
Fot: materiały prasowe  

Lange Łukaszuk 
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Balkon — przestrzeń dla wyobraźni

one i praktyczne zastosowanie — miło będzie owinąć się nimi 
w chłodniejsze wieczory.

Sprytne schowki
Balkon można traktować również jako dodatkowe pomiesz-
czenie, służące do przechowywania przedmiotów. Wystar-
czy umieścić tam sprytnie zamaskowane schowki, które 
pomieszczą rzeczy nieużywane na co dzień, a  jednocześnie 
nie będą się rzucały w oczy. Niektóre meble ogrodowe zosta-
ły specjalnie zaprojektowane z  myślą o  właśnie takiej funk-
cji. Przykładem są otwierane pufy czy ławy. Zamiast nich za 
siedzisko mogą posłużyć także zwykłe skrzynie, na których 
położymy miękkie, wygodne poduszki. Na balkonie można 
umieścić także niewielką szafkę. Ważne jednak, by dobierając 
tego rodzaju meble, zwrócić uwagę na to, czy nie przytłoczą 

J
eśli powierzchnia balkonu na to pozwala, warto pomyśleć 
o  zakupie mebli ogrodowych. Stół i  krzesła do wspólnych 
posiłków albo kanapa i stolik kawowy pozwolą miło spędzać 

czas na świeżym powietrzu. Na niewielkiej przestrzeni warto po-
stawić choćby wygodny fotel, w  którym będziemy mogli odpo-
cząć po pracy. W przypadku mebli ważne znaczenie ma materiał, 
z  którego zostaną wykonane. Jeżeli balkon jest zamknięty, mo-
żemy pozwolić sobie na modele z miękką tapicerką. Jeśli jednak 
istnieje ryzyko, że deszcz zmoczy nasz kącik do relaksu, lepiej wy-
brać stół czy krzesła z impregnowanego drewna albo tworzywa 
sztucznego. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią wodoodpor-
ne pokrowce. Lekkie meble, posiadające niewielkie kółka, można 
szybko i łatwo przenieść w suche miejsce podczas brzydkiej po-
gody, a wystawić na balkon w słoneczne dni. Ciekawym rozwią-
zaniem jest również samodzielne wykonanie mebli, np. ze starych 
palet. Odpowiednio wyszlifowane i  zaimpregnowane, będą się 
dobrze prezentować. Ich wykonawcy zyskają ponadto bezcenną 
satysfakcję z własnoręcznie wykonanej pracy.

Klimatyczne dodatki
Jeżeli zdecydujemy się na wybór twardych mebli, pozbawio-
nych tapicerki, postawmy na dodatki, które wprowadzą na balkon 
przytulny klimat. Na co dzień można je przechowywać w miejscu, 
gdzie nie zagraża im woda, a wyciągać na zewnątrz podczas ład-
nej pogody. Dobrym przykładem są wszelkiego rodzaju poduszki. 
Będą nawiązywać kolorem do mebli albo kontrastować z nimi, wi-
zualnie ożywiając całość. Osoby, które lubią częste zmiany, mogą 
dobrać poduszki ze względu na porę roku czy aktualny nastrój. 
Dzięki temu tanim kosztem wnętrze nabierze nowego wyrazu. 
Przytulny nastrój zyskamy także dzięki ciepłym kocom. Możemy 
je zarzucić na fotele czy ławy. Poza walorem estetycznym, mają 

Miejsce do odpoczynku i spotkań ze znajomymi, dodatkowa przestrzeń do 
przechowywania przedmiotów czy namiastka przydomowego ogródka — to tylko 
kilka funkcji, które może pełnić balkon. Jak go urządzić?

aranżacje wnętrz

one balkonu, a co za tym idzie, nie zmniejszą go optycznie. Jeśli 
szafkę zamienimy na otwarty regał, dbajmy o to, by panował na 
nim porządek. W posegregowaniu drobiazgów pomogą różnego 
rodzaju koszyki i organizery, pasujące do stylu całości.

Odpowiednie oświetlenie
Podczas ciepłych, letnich wieczorów zmrok nie musi być prze-
szkodą do spędzania czasu na balkonie. Niezwykłą atmosferę 
wprowadzi delikatne, punktowe oświetlenie. W tej roli sprawdzą 
się np. światła LED. Wymagają one jednak odpowiedniej instala-
cji. Prostszym rozwiązaniem jest zakup kulistych lampek na bate-
rie albo lampionów, w których możemy umieścić świece. W ten 
sposób dodatkowo zyskamy romantyczny nastrój.
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Zamiast ogródka
Odpowiednio zaaranżowany balkon może stanowić namiastkę 
przydomowego ogródka. W  mieście, gdzie dostęp do terenów 
zielonych bywa utrudniony, każda roślina jest na wagę złota. Dla-
tego warto wpuścić na balkon choć trochę przyrody. Wybierając 
odpowiednie gatunki roślin, należy kierować się nie tylko wzglę-
dami estetycznymi, ale i  zwrócić uwagę na warunki, jakimi dys-
ponujemy. Na słonecznym balkonie, położonym od południowej 
strony, sprawdzą się zwłaszcza pelargonie, surfinie czy begonie. 
W upalne dni balkon może się jednak mocno nagrzewać, dlatego 
trzeba pamiętać o regularnym podlewaniu. W zacienionym miej-
scu dobrze poradzą sobie natomiast bratki, fuksje i  niecierpki. 
Jeszcze większe pole do popisu mają właściciele tarasów, wycho-
dzących na ogród. Dzięki odpowiedniej aranżacji, rośliny zdobią-
ce taras i rosnące w ogrodzie będą tworzyć harmonijną całość.

Z balkonu na talerz
Zamiast inwestować w rośliny ozdobne, właściciele balkonu mogą 
postawić na hodowanie własnych warzyw i  owoców. Do uprawy 
w skrzyniach nadają się np. truskawki i pomidorki koktajlowe. Na 
balkonie warto posadzić także zioła, m.in. miętę czy bazylię. Dzię-
ki temu przygotowywane w mieszkaniu potrawy zyskają niepowta-
rzalny smak. Poza tym, odpoczywając na balkonie, będziemy mogli 
cieszyć się świeżym zapachem ziół. Krakowianie zainteresowani 
urządzeniem warzywno-owocowego ogródka na balkonie, mogą 
dowiedzieć się, od czego zacząć, korzystając z warsztatów dla miej-
skich ogrodników, organizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Życie w stylu eko
Osoby, które prowadzą ekologiczny tryb życia, mogą postawić 
na balkonie także niewielki, szczelnie zamknięty kompostownik. 

Takie rozwiązanie pozwoli zmniejszyć ilość wyrzucanych śmieci, 
a więc przyczyni się do ochrony środowiska. Jednocześnie dzię-
ki niemu uzyskamy nawóz, który pozytywnie wpłynie na rośliny 
balkonowe. Obecnie na rynku dostępne są kompostowniki za-
projektowane w  taki sposób, by ograniczyć do minimum niedo-
godności wynikające z ich użytkowania, np. nieprzyjemny zapach.

Miejsce z potencjałem
Balkon to niezwykłe miejsce z dużym potencjałem. Odpowiednio 
zaaranżowany, stanie się czymś więcej niż przestrzenią do prze-
chowywania roweru i  wieszania prania. W  zależności od wła-
snych potrzeb, możemy przemienić to miejsce w przytulny kącik 
do odpoczynku, albo przynajmniej częściowo spełnić marzenie 
o własnym ogródku. Wszystko zależy od nas.

Anna Kapłańska
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Spiżarnia — niezbędna w każdej kuchni

Odpowiedni mikroklimat
Aby jak najdłużej zachować świeżość przechowywane-
go jedzenia, warto wziąć pod uwagę usytuowanie spiżarni 
względem słońca. Ekspozycja północna będzie najlepszym 
rozwiązaniem, ponieważ dzięki temu promienie słoneczne 
nie będą nagrzewać wnętrza w ciągu dnia. Izolację termiczną 
zapewnią także kamień i  cegła, którymi można wykończyć 
ściany spiżarni. Co więcej, w  takim pomieszczeniu należy 
unikać światła dziennego, dlatego już podczas projektowania 
można zrezygnować z  okien. Konieczne będzie zatem dość 
gęsto rozmieszczone sztuczne oświetlenie. 

Spiżarnia nie powinna być wyposażona w  instalację 
grzewczą — warto wziąć pod uwagę to ograniczenie podczas 
projektowania mieszkania. Niezbędna będzie natomiast od-
powiednia wentylacja. Należy umożliwić regularną wymianę 
powietrza, by nie dopuścić do nadmiaru wilgoci i nie sprzy-
jać powstawaniu pleśni. W  środku trzeba zachować stałą 

Jak zaprojektować i urządzić domową spiżarnię? Podstawą jest funkcjonalność. 
Warto uwzględnić miejsce na spiżarnię już na etapie projektowania mieszkania. 
Powinna znajdować się bezpośrednio przy kuchni, jako odrębne pomieszczenie.  
Jednak jeśli mamy do dyspozycji bardzo mały metraż, trzeba znaleźć dla niej miejsce 
wśród mebli kuchennych.

temperaturę, nie wyższą niż 15–16 stopni Celsjusza. Wilgotność 
powinna być ograniczona do poziomu od 55 do 65 proc. Pod su-
fitem musi znaleźć się nawiewnik, przez który będzie napływało 
powietrze z  pozostałych pomieszczeń w  mieszkaniu. Spiżarnię 
można też urządzić meblami z wodoodpornej sklejki lub drewna. 

Wyposażenie i aranżacja wnętrza
Jeśli udało się wyodrębnić dodatkowe pomieszczenie, warto 
wyposażyć je w  odpowiednie meble i  sprzęty. Potrzebne będą 
szafki i  półki na różnego rodzaju przetwory. W  spiżarni moż-
na umieścić także dodatkową lodówkę do przechowywania 
jedzenia wymagającego niższej temperatury. W  szafkach znaj-
dzie się miejsce na zapasy makaronu, ryżu, cukru i  innych pro-
duktów z  długą datą ważności. W  zależności od tego, jak dużą 
powierzchnię mamy do wykorzystania, można wydzielić w  spi-
żarni osobne miejsce na butelki z winem. Wino może leżakować 
na specjalnych stojakach, w skrzyniach, beczkach lub po prostu 
w zabezpieczonych szafkach bądź na półkach przymocowanych 
do ściany. Warto zadbać o estetykę i odpowiednio wyekspono-
wać nawet skromną kolekcję wina. Podobnie można pochwalić 
się domowymi przetworami. Na rynku dostępne są ozdobne sło-
iki i  etykiety. Całości dopełnią dekoracyjne serwety, np. z  cha-
rakterystycznym haftem pasującym do stylu rustykalnego. 

Spiżarnia może być również nowoczesna, utrzymana w  sto-
nowanych, eleganckich kolorach. Zamiast wybierać regały 
z  jasnego drewna, można zdecydować się np. na metalowe ak-
centy i  szklane półki. Niezależnie od stylu wystroju wnętrza, 

aranżacje wnętrz
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praktycznym rozwiązaniem będą głębokie szuflady i  blaty wy-
suwane na prowadnicach. Dzięki temu zyskamy nie tylko miejsce 
do przechowywania, ale także przygotowywania przetworów 
i innych produktów. 

Praktyczne wykończenie
Podłoga w  spiżarni powinna być przede wszystkim zmywalna 
i odporna na zniszczenia. Do wykończenia można wykorzystać 
duże płytki, które w łatwy sposób utrzymamy w czystości. Bar-
dziej naturalny efekt uzyskamy, sięgając po trawertyn — eko-
logiczną i  trwałą odmianę tynku szlachetnego, na bazie wapna 
gaszonego. Płyty z trawertynu są dostępne w różnych wzorach 
i  kolorach. Ciekawie prezentują się zwłaszcza we wnętrzach 
w stylu rustykalnym czy toskańskim. W przypadku spiżarni będą 
dobrze komponować się z drewnem i postarzanymi meblami. Je-
śli oprócz funkcjonalności, cenimy estetykę, warto zastanowić 
się nad efektownym trawertynem antycznym, którym można 
wykończyć podłogę zarówno w spiżarni, jak i w całej kuchni.

Spiżarnia w kuchni
W  przypadku niewielkich mieszkań, w  których niemożliwe jest 
zaprojektowanie oddzielnego pomieszczenia na spiżarnię, nale-
ży zaplanować ją w samej kuchni. Wystarczy odpowiednio głę-
boka wnęka w ścianie. Można zasłonić ją drzwiami przesuwnymi, 
harmonijkami lub zasłoną. W tak przygotowanej spiżarni należy 
wstawić półki, zawiesić wieszaki i  haczyki. Znajdzie się w  niej 
także miejsce na skrzynki z warzywami i owocami. 

Innym rozwiązaniem jest przygotowanie spiżarni pod bla-
tem, w  miejscu dolnych szafek kuchennych. W  tym przypadku 

trudniej zachować porządek, dlatego warto wstawić mini ścian-
ki działowe oraz zabezpieczyć słoiki i  butelki przed przesu-
waniem. Taką spiżarnię można zasłonić materiałem, aby jej 
zawartość była możliwie najłatwiej dostępna. Zamykane szafki 
należy wyposażyć w wywietrzniki. Na małych powierzchniach 
praktyczne okażą się także szafy cargo wyposażone w  meta-
lowe kosze, stojaki na butelki itp. Takie szafy można wysuwać 
z  zabudowy i  dzięki temu mieć łatwy dostęp do potrzebnych 
produktów.

 Makaron, kasza, ryż itp. mogą być przechowywane oddziel-
nie, np. w  wiklinowych, zamykanych koszach, które będą sta-
nowić dodatkowy element dekoracyjny kuchni. Ponadto, jeśli 
w  kuchni lub w  jadalni znajduje się szerokie okno, na całej sze-
rokości parapetu można wstawić kilka półek na słoiki. Zapasy 
ukryjemy także we wnęce pod schodami — w specjalnie zapro-
jektowanych do tego celu szafkach lub szufladach. 

Karolina Naramek
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rynek pierwotny | mapa inwestycji
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rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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

2 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 43

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

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

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

6 Białe Piaski (ul. Piaskowa) IV kw. 2019 71–148 6500–7000 Realimpex Inwestycje 64

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

49–77 6899–7599 Imperial Capital

8 Panorama Prądnik (ul . Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw . 2020 34–70 5500–7400 Nokturn Deweloper 6, 58

9 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) zrealizowana 37–71 6668–7508 WAKO 63

10 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka) I etap – II kw. 2019,  
II etap – I kw. 2020 53–93 od 6800 AWIM 6, 49

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.

3 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 Żmujdzka (ul. Żmujdzka) IV kw. 2019 26–104 6400–8500 ACATOM 46

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



39Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 04/2019

rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

zwierzyniec   Średnia cena: 10 170 zł/mkw. 

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

18 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 – zrealizowany, bud. 2 – październik 2019 40–105 7900–9950 Dom-Bud M. Szaflarski 50, 59

19 Imperial Green Park Villa  
(ul.  Truszkowskiego)  IV kw.  2019 44–97 6399–7249 Imperial Capital 53

20 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

21 Oaza Bronowice (ul  Stańczyka) bud.  5 – wrzesień 2019, bud.  7, 9 – zrealizowany 29–91 7490–9290 Oaza Bronowice 65

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.
11 Cieślewskiego 7A (ul. Cieślewskiego) październik 2019 38–67 6400–7700 Firma JANEX 56
12 Czerwonego Prądnika 8 (ul. Czerwonego Prądnika 8) IV kw. 2019 23–86 7000–8400 ACATOM 47
13 ul. Dominikanów IV kw. 2021 30–103 7900–8900 HSD Inwestycje II okładka

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

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

15 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 42–50 od 6300 Krakoin 66
16 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 33–97 6900–7800 WAKO 63

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

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

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

bieżanów – prokocim    Średnia cena: 5983 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
23 Apartamenty Snycerska (ul. Snycerska) II kw. 2020 41–70 od 8100 WAN III okładka, 1
24 Apartamenty Wielicka (ul. Górników 50-66) zrealizowana 42–130 Od 4839 WAN III okładka, 1
25 Willa Nokturn (ul. Mała Góra) b.d. 27–74,5 6300–7400 Nokturn Deweloper 7
26 Mała Góra 8B i 8C (ul. Mała Góra) zrealizowana 64–70 5500–6100 Proins 61
27 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 51–69 5900–6600 Proins 61
28 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28–84 6500–8300 Grupa Deweloperska Start 60

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

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.

22 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27–180 od 9396 Core Development 52
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

37 3kolory (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

łagiewniki – borek fałęcki   Średnia cena: 7286 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
44 Łagiewnickie Wzgórze (ul  Roi 6/Fredry)     lipiec 2020 34–64 6300–7500 Fronton 62

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
41 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje II okładka
42 Brick House (ul. Podskale) II kw. 2020 27–170 10500–13500 Modern Living Development 6
43 Osiedle Nowy Przewóz 5.0 (ul. Przewóz) zrealizowana 30–89 b.d. INSTAL KRAKÓW I okładka

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.
38 Bonarka (ul. Strumienna) II etap – IV kw. 2021 20–106 7200–8400 HSD Arrow II okładka
39 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 60
40 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 41–71 od 6300 Krakoin 66

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

30 Bogucianka 158 i 160  
(ul. Bogucianka) I kw. 2019 149–156 4550–4600 GENUS Grupa Deweloperska 7

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

32 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 34 - 66 od 7190 EXCON 51

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

41–90,  
29–70

5700–6000,  
5900–6500 Proins 61

34 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) I/ II kw. 2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud Developer 44

35 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33–77 6600–7500 Inter-Bud Developer 45

36 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39–56 7200–8200 Grupa Deweloperska Start 60
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

45 Osiedle Estella (os. Dywizjonu 303) I kw. 2020 r.     17–73 od 6500 FRAX-BUD DEVELOPER 54

46 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.

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

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.

47 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 42

48 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 52–59 6900–7250 Grupa Deweloperska Start 60

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.

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

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

52 Osiedle Dobranowice (Wieliczka) zrealizowana 131 i 166 2900–3300 Free Form Bud 48

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

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

55 Słoneczna Rezydencja (Zakopane, ul. Bogdańskiego) III kw. 2019 45 od 10 900 Confisio 57
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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.

42 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 04/2019
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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

43Krakowski Rynek NieruchomościnNr 04/2019
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Nove Skotniki

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 221,64	 997	380	zł

	 5	 	 —	 	 221,64	 1	163	610	zł

nazwa inwestycji Nove Skotniki

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	4500	do	5250	zł

termin oddania	 I/II	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 2+strych

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

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

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

44 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 04/2019
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Panorama Kliny

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji	 Panorama	Kliny

adres ul.	Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

								4																parter	+	piętro	 							131,30	 													430	000	zł					

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

nazwa inwestycji	 Osiedle	Dobranowice

adres Dobranowice	278

miasto	 Wieliczka

cena za mkw. 2900	–	3300	zł

termin oddania gotowe	do	odbioru

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) w	cenie

komórka lokatorska (cena) w	cenie

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

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

49Krakowski Rynek NieruchomościnNr 04/2019
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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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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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Green Park Villa

IMPERIAL GREEN PARK VILLA
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Stawowa (obok bud. nr 164), 31-346 Kraków  
tel 12 307 30 73 | biuro@imperialgreenpark.pl | www.www.imperialgreenpark.pl

nazwa inwestycji Green Park Villa

adres ul. Truszkowskiego

miasto Kraków

cena za mkw. 6399 - 7249 zł

termin oddania IV kw. 2019                                                                                                                                    

liczba kondygnacji 3 + kondygnacja -1 (garaże)

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) info. w biurze sprzedaży

komórka lokatorska (cena) info. w biurze sprzedaży

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Green Park Villa jest kameralną inwestycją, zlokalizowaną  
przy ulicy Truszkowskiego w krakowskich Bronowicach. 

Na unikalny klimat inwestycji składa się również najbliższa oko-
lica, która zachwyca  mnogością terenów zielonych. Sąsiedztwo  
to  w głównej mierze zabudowa jednorodzinna, co gwarantuje 
spokój i ciszę. Ponadto z okien Green Park Villa będzie rozcią-
gał się między innymi widok na Tenczyński Park Krajobrazowy,  
w obrębie którego nie brakuje miejsc idealnych zarówno na piknik  
z całą rodziną, jak i aktywną rekreację. 

Projekt pierwszego etapu inwestycji to 26 dwupoziomo-
wych budynków w zabudowie bliźniaczej, w których znajdą się  
52 mieszkania o pow.  od 44 do 97 m2, z dostępem do ogród-
ków (na parterze) i kilkunastometrowych tarasów (na piętrze). 
Wszystkie budynki będą posiadały orientację południową,  
co zapewni najlepszy poziom doświetlenia wnętrz, zaś mieszkań-
cy będą mogli skorzystać z dużej ilości miejsc parkingowych. liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 III 44,26 316 415 zł

 2 parter 50,39 365 277 zł

          3/4 dwupoziom. 67,79 460 904 zł

          3/4 dwupoziom. 71,25 477 304 zł

              4 dwupoziom.  85,71 548 458 zł 

 5 dwupoziom. 97,83 645 580 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 Czy-
żyny	przy	ul.	Stella	Sawickiego	i	ul.	Włodarczyka.	W	dwóch	bu-
dynkach	 łącznie	 znajduje	 się	 112	 mieszkań	 -	 2	 i	 3-pokojowe	 
o	zróżnicowanej	pow.	od	27	do	73	m2. Dodatkowo w ofercie po-
siadamy	70	lokali	użytkowych	z	funkcją	mieszkalną	1-	pokojowe	
o	metrażu	17-28	m2.	 	Na	parterze	znajdują	się	lokale	usługowe	
o	pow.	70-100	m2.	Nowoczesny	projekt	 	uwzględnia	2	parkingi	
podziemne	z	 systemem	PARK-LIFT,	naziemne	miejsca	postojo-
we,	 estetyczną	 zieleń	w	częściach	wspólnych	 i	 łatwo	dostępne	
lokale	usługowe.	Mieszkanie	na	nowym	osiedlu	to	także	niższe	
koszty	 eksploatacji,	 które	bezpośrednio	przekładają	 się	na	wy-
sokość	comiesięcznych	rachunków.	Dojazd	z	Osiedla	Estella	do	
centrum	Krakowa	zajmuje	zaledwie	15	minut.	 	Dużym	udogod-
nieniem	 jest	 bliskość	 komunikacji	 miejskiej.	 W	 pobliżu	 osiedla	
znajdują	 się	przystanki	 autobusowe	obsługujące	ponad	15	 linii	
miejskich	i	aglomeracyjnych.	Mieszkanie	w	tętniącej	życiem	dziel-
nicy	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	 październik		2019	r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena)	 34	500–36	750	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	 55,00	 404	639	zł

	 2	 II	 46,00	 351	825	zł

	 2	 parter	 48,00	 323	208	zł

	 2	 II	 49,00	 363	613	zł

	 3	 III	 67,00	 498	020	zł
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Słoneczna Rezydencja

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

www.confisio.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 	 I		 	 44,63	 	571	264	zł	netto		

nazwa inwestycji	 Słoneczna	Rezydencja

adres ul.	Bogdańskiego	6E

miasto	 Zakopane

cena za mkw. od	10	900	zł	netto

termin oddania	 III	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 3	nadziemne	+	garaż	podziemny

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) 35	000	zł

komórka lokatorska (cena) 10	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

nazwa inwestycji	 Panorama	Prądnik

adres ul.	Kuźnicy	Kołłątajowskiej

miasto	 Kraków

cena za mkw. 5500–7400	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	ukła-
du	drogowego	w	rejonie	osiedla.

Oferta	obejmuje	funkcjonalne	mieszkania	z	balkonami	lub	tarasami	
na	wyższych	kondygnacjach.	Do	części	lokali	na	parterze	przynale-
żą	prywatne	ogródki.	Podziemna	kondygnacja	zostanie	przezna-
czona	 na	 parking	 oraz	 komórki	 lokatorskie.	 Na	 terenie	 osiedla	
przewidziano	 również	miejsce	 na	 stanowiska	 dla	 rowerów	 oraz	
plac	zabaw	podzielony	na	dwie	strefy	(zróżnicowane	ze	względu	
na	wiek	dzieci).	W	pobliżu	inwestycji	znajdują	się	m.in.	dwa	parki,	
infrastruktura	handlowo-usługowa,	szkoły	i	przedszkola.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 wysoki	parter	 	 48,10	 288	600	zł

	 2	 III	 	 48,80	 336	720	zł

	 3	 wysoki	parter	 	 56,10	 342	210	zł

	 4	 parter	 	 70,10	 385	550	zł
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®

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 51 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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P
olski rynek nieruchomości komercyjnych odnotował re-
kord wartości transakcji. W ubiegłym roku zainwestowano 
w  Polsce ponad 7,2 mld euro. Wartość ta stanowi wzrost 

o  ok. 40 proc. w  porównaniu do roku 2017, kiedy inwestorzy 
zasilili rynek łączą kwotą 5 mld euro. Według ekspertów Savills 
w  ciągu najbliższych miesięcy utrzyma się dobra koniunktura 
w sektorze nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza w segmen-
cie biurowym, który pozostaje silnym magnesem dla zagranicz-
nych firm. Obok pozytywnych danych rynkowych na pierwszy 
plan wysuwa się niekorzystna sytuacja finansowa firm budow-
lanych. Jeśli przedsiębiorstwa nie rozwiążą swoich problemów, 
spowolnienie rynku wydaje się prawdopodobne. Według analiz 
Euler Hermes, zyski firm budowlanych od kilku lat są nieadekwat-
ne do skali realizowanych inwestycji. Aby zarobić więcej, przed-
siębiorcy przyjmowali kolejne zlecenia, co zamiast zwiększyć ich 
rentowność, generowało opóźnienia i większe zadłużenie. Z każ-
dą nową inwestycją zadłużone firmy zwiększały swoją ekspozy-
cję na ryzyko. Jak zauważają eksperci Euler Hermes, im większy 
projekt inwestycyjny, tym większa skala potencjalnych strat po 
stronie wykonawcy. 

Coraz więcej zadłużonych firm
W ubiegłym roku odnotowano wzrost niewypłacalności firm bu-
dowlanych o 14 proc. — w skali rok do roku. Najnowsze informa-
cje ze stycznia br. wskazują na kontynuację tendencji wzrostowej. 
Kłopoty finansowe w  budownictwie przekładają się na opóź-
nienia procesu inwestycyjnego. Na razie najbardziej widoczne 
jest to jednak nie na rynku komercyjnym, lecz w  sektorze za-
mówień publicznych, przede wszystkim infrastrukturalnych. 
Wykonawcy specjalizujący się w  tego rodzaju inwestycjach 

Mimo iż Polska jest liderem pod względem dynamiki rozwoju rynku nieruchomości 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, na nowych inwestycjach mogą odbić się 
problemy z niewypłacalnością firm budowlanych. Jaka jest skala problemu?

Rekordy transakcji i niewypłacalności
biurowce

stanowili w ubiegłym roku 70 proc. wszystkich 
przypadków niewypłacalności. Coraz większe 
obciążenia finansowe odczuwają także produ-
cenci materiałów budowlanych. Ceny rosną, 
a to ostatecznie przekłada się na wyższe kosz-
ty inwestycyjne. Szacuje się, że budownictwo 
obejmuje 40 proc. liczby wszystkich niewypła-
calnych przedsiębiorstw w kraju. 

Nie widzimy obecnie warunków, aby sytuacja 
miała się odwrócić, czyli m.in.: kontrakty byłyby 
na większą skalę renegocjowane za zgodą zama-
wiających, ceny materiałów i  koszty pracy miały-
by spaść, a  dostępność pracowników i  możliwości 
przewozowe materiałów zaopatrzeniowych miały-
by się szybko zwiększyć — dodaje Tomasz Starus, 
Członek Zarządu Euler Hermes odpowiadający 
za ocenę ryzyka.

Potrzebna większa elastyczność
Szansę na poprawę sytuacji eksperci dostrze-
gają w  większej elastyczności zamawiających 

podczas konstruowania nowych kontraktów. Przy takiej stra-
tegii poprawa może nastąpić jednak nie wcześniej niż za kilka 
kwartałów. 

Rynek nieruchomości komercyjnych może obronić się przed 
problemami, nie tyle inwestycjami realizowanymi od podstaw, co 
projektami rewitalizacyjnymi. Adaptacja istniejących obiektów 
do funkcji biurowych czy handlowych pozwoli utrzymać dynami-
kę rozwoju rynku, nawet przy ograniczonej podaży nowych grun-
tów inwestycyjnych i wysokich kosztach ich zakupu.

Joanna Kus
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Grzegórzki Park bud. 5 ul. Płk. Francesco Nullo

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

WYNAJEM

metraż 136 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 , 81 m2

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

M House ul. Meiera 16 c

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

WYNAJEM

metraż 119 m2

cena 56 zł netto + opłaty eksploatacyjne

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety , kancelarie

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
                                                             rozwijająca się dzielnica

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

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

WYNAJEM

metraż 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

Powierzchnie biurowe ul. Bociana 22 i 22A

INTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków
tel. +48 608 555 012 | +48 728 429 638
lokaleuslugowe@inter-bud.pl
www.lokaleuslugowe.inter-bud.pl

WYNAJEM

metraż 40 m2

cena 40 zł netto 

koszty eksploatacyjne 19,70 zł/m2 (w tym media)

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) 100 zł netto/ miejsce 

preferowane branże brak preferencji

największy atut dogodna lokalizacja,  
                                                             całodobowa ochrona budynku,                                                                                                                                         
                                                             nieoganiczona ilość m. parking.                                                                                                                     

inne dostępne lokale 16 m2, 30 m2, 40 m2,                                                                                                                                              
                                                             73 m2, 169 m2
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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 85,82 m2

cena 6716 zł/m2 / 576 350 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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CP Business Center ul. Obrońców Modlina 16

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

WYNAJEM

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

cena 12 EUR/m2 

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2

min. okres najmu 3/ 5 lat

miejsca park. (cena) od 100 zł

preferowane branże biuro

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

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

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

https://www.e-biurowce.pl/pl/biura/Krak%25C3%25B3w/258/cp-business-center
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    +48 666 055 054
katarzyna.labedz@offices4you.pl

www.offices4you.krn.pl

Kraków, Krowodrza, ul. Oboźna

metraż 40 m2

cena 3800 zł + opłaty

metraż 260 m2

min. okres najmu brak

branże                      biuro księgowe, kancelaria   
 adwokacka, kosmetyczka

atut lokalizacja, biuro klasy A,     
                                                       nowoczesność

Kraków, Podgórze, ul. Wielicka

metraż 54 m2

cena 3700 zł + opłaty

metraż 260 m2

min. okres najmu brak

branże                      biuro księgowe, projektowe,   
 siedziba sklepu internetowego,  
 agencja reklamową, branża   
 techniczna, lub szkoleniowa

Kraków, Czyżyny, ul. Kamionka

metraż 260 m2

cena 55 zł/ m2 + opłaty

min. okres najmu 1 rok

branże                      biuro, instytucje medyczne,   
                                                       notariusz, kancelaria

atut lokalizacja, biuro klasy A,     
                                                      nowoczesność

Kraków, Stare Miasto, ul. Zwierzyniecka

metraż 515 m2

cena 5999 EURO + opłaty

min. okres najmu 1 rok

branże                      biuro, instytucje medyczne,   
                                                       notariusz, kancelaria , bank,                                                                                                                    
 siłownia, brak ograniczen

atut lokalizacja, metraż, ścisłe centrum
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DOŁĄCZ DO GRONA PROFESJONALISTÓW 
ZAPISUJĄC SIĘ  NA NASZE KURSY ! 

Zarządca 
Nieruchomości 

Pośrednik w Obrocie 
Nieruchomościami 

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW 
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

tel . 12 431 05 40 
biuro@mspon.pl 
www.mspon.pl 
www.facebook.com/mspon.krakow/ 
Kraków, ul . Lea 1 14, pok. 230  

Skontaktuj się z nami już dziś  
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EKSpERt RADzI

tam gdzie nie mamy możliwości realizacji budynków wielokondy-
gnacyjnych o wyższym współczynniku tzw. powierzchni użytkowej 
mieszkalnej (PUM). Wskazanie takich obszarów warto powierzyć 
specjaliście. Obecnie ponad 38 proc. powierzchni Krakowa nie zo-
stało jeszcze objęte miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego. Obszary te mają szczególne znaczenie dla inwestorów. 

Media 
Wybierając działkę budowlaną pod inwestycję, nie możemy pominąć 
tak ważnego zagadnienia, jakim są media. Co prawda w ostatnim cza-
sie obserwujemy znaczący wzrost roli pomp ciepła i odnawialnych 
źródeł energii (energia słoneczna, geotermalna), lecz bez zasilania 
te urządzenia nie będą działać. W  obrębie Krakowa nadal wystę-
pują obszary bez dostępu do sieci wodociągowej, spora część mia-
sta nie jest przyłączona do sieci kanalizacyjnej i gazowej. Duży nacisk 
kładzie się na ochronę środowiska, wprowadzane są zakazy palenia 
paliwami stałymi, rośnie ekoświadomość społeczeństwa, a rozbudo-
wane programy rządowe zachęcają do instalowania nowoczesnych 
źródeł energii.

Inwestor powinien się zatem upewnić, jakie przepisy obowiązują 
na danym obszarze, czy nie czyhają na niego niemiłe niespodzianki 
po zakupie nieruchomości. Warto przed transakcją wystąpić z wnio-
skiem do poszczególnych mediodawców, lub powierzyć tę sprawę 
pośrednikowi, upewniając się tym samym, że w przyszłości nie bę-
dziemy mieli problemów z przyłączami. 

Przeznaczenie działki
Jeżeli na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego, sprawa jest w  miarę przejrzysta. W  przy-
padku braku takiego dokumentu, konsultacja ze specjalistą przed 
zakupem może okazać się niezbędna. Z kolei w wielu przypadkach 
brak planu daje dużo większe możliwości projektowania przyszłej 
zabudowy. Przydają się wówczas wiadomości z  zakresu Prawa 
budowlanego i  ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu prze-
strzennym. Profesjonalny pośrednik współpracuje także z  biura-
mi architektonicznymi, przeprowadzając regularnie konsultacje. 
Monitoruje tym samym zmiany w  zakresie wyżej wymienionych 
przepisów.

Podsumowując, zlecenie profesjonalnemu pośrednikowi po-
szukiwania odpowiedniej działki pod budowę, może przynieść 
wymierne korzyści. Nieruchomości gruntowe od lat należały do 
bezpiecznych inwestycji, szczególnie w  procesie długofalowym. 
Odpowiednio dobrana i przeanalizowana działka może przynieść 
inwestorowi spore zyski. 

Jakub Dyrka
Członek Zarządu MSPON

Jak zyskać na zakupie działki budowlanej 

P
otencjalni nabywcy poszukują różnych możliwości inwestowa-
nia, a jednym z bezpieczniejszych jest inwestycja w grunty. Wy-
bór nie jest jednak taki łatwy, a zatem warto w tym przypadku 

zaufać profesjonalistom.
Za dobry przykład posłuży nam temat zakupu działki budow-

lanej. W  tym konkretnym przypadku wiedza pośrednika wykracza 
często poza zakres ogólny. Cechuje go dobra znajomość zagadnień 
z zakresu Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. Pośrednik doradzi, na co należy zwracać uwa-
gę i wskaże ewentualnie problemy przy staraniu się o pozwolenie na 
budowę.

Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nierucho-
mościami regularnie prowadzi specjalistyczne szkolenia z  zakresu 
Prawa budowlanego, administracyjnego, jak również wprowadza-
nych zmian w przepisach dotyczących nieruchomości gruntowych. 
Szkolenia te cieszą się popularnością wśród członków Stowarzysze-
nia, duży nacisk kładziony jest na sferę praktyczną. 

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie działki budowlanej?

Położenie nieruchomości
Jest to aspekt wielowymiarowy. Należy przeanalizować odległość 
od centrum miasta, pracy, szkoły, dostępność sklepów czy instytu-
cji. Obecnie nawet bardziej niż odległość, znaczenia nabiera czas do-
jazdu. Warto przeanalizować dostępną komunikację, taką jak kolej 
aglomeracyjna, przystanki park&ride czy chociażby sprawdzić czę-
stotliwość w kursowaniu autobusów i tramwajów. Kraków w ostat-
nim czasie wprowadził wiele udogodnień dla pasażerów, zarówno 
tych podróżujących w obrębie miasta, jak i na jego peryferiach. In-
westorzy także coraz częściej zwracają uwagę na obszary wolne od 
smogu, dobrze przewietrzane, zlokalizowane przy parkach, lasach 
i terenach rekreacyjnych. Pomoc profesjonalisty może okazać się tu 
nieodzowna. 

Odpowiednia cena
Cena musi być adekwatna do warunków rynkowych i  najogólniej 
ujmując — „jakości” działki. Obecnie za pomocą dostępnych wyszu-
kiwarek i  portali do wycen nieruchomości, możemy podjąć próbę 
oszacowania średniej wartości gruntu budowlanego. Warto jednak 
skorzystać z pomocy pośrednika. Dużo lepiej zna on lokalny rynek 
nieruchomości, ma dostęp do szerszej bazy danych i co ważniejsze 
— do cen transakcyjnych, które w  wielu przypadkach potrafią się 
znacznie różnić od tych ofertowych. Pamiętajmy, że na koszt zaku-
pu działki wpływają także czynniki niewymierne, np. sąsiedztwo zna-
nych osobistości.

Powierzchnia
Wśród inwestorów możemy zaobserwować większe zainteresowa-
nie terenami, które można podzielić na mniejsze działki budowlane, 
lub takie o wysokim współczynniku zabudowy. Wzrasta znaczenie 
obszarów z  możliwością zabudowy bliźniaczej i  szeregowej. Zja-
wisko to jest szczególnie dostrzegalne na obrzeżach dużych miast, 

Dynamiczny rozwój gospodarczy kraju i dobre wskaźniki demograficzne utrzymują 
tendencję wzrostową na rynku nieruchomości. Najniższe, utrzymujące się od kilku lat 
wartości stóp procentowych zachęcają do zaciągania kredytów hipotecznych. 
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WARTO WIEDZIEć

Warszawą trudno się sprzedają, głównie ze względu na mniej-
sze zainteresowanie klientów. W tym przypadku sprzedaż mieszka-
nia warunkowała zakup nowej nieruchomości. Lokal był specyficzny 
i  na pierwszy rzut oka trudny do sprzedaży: bardzo czerwone ściany, 
nieustawne, niesymetryczny układ pomieszczeń, do tego na parterze, 
a w środku koty, których nie dało się nigdzie schować na czas wizyt po-
tencjalnych klientów — mówi katarzyna Pietrzyk. Sprawę utrudniał 
też fakt, że Nowa Iwiczna łączy się z Warszawą przez ul. Puławską, jed-
ną z najbardziej zakorkowanych w mieście. Co jednak ciekawe i zaska-
kujące — mieszkanie udało się sprzedać w… trzy dni. Kupili je drudzy 
oglądający w dniu prezentacji. Wniosek? Każda nieruchomość ma swo-
jego klienta. Trzeba tylko umieć go znaleźć — zauważa ekspertka. 

Nietypowo urządził swoje mieszkanie pewien marynarz, sta-
ry kawaler z  Trójmiasta. Ekscentryczny właściciel odstraszał ku-
pujących niemalże wszystkim: złotą kołatką w  kształcie lwa na 
drzwiach wejściowych, plakatami nagich pań ze „świerszczyków” 
z  lat 70. czy pokojem zamykanym na kłódkę, służącym jako pry-
watny gabinet. Była też biblioteczka w  wc, wraz z  informacją, ja-
kie są korzyści z czytania książek w tymże miejscu, oraz dodatkowy 
zbiornik na wodę, w razie potrzeby większej fali, cytując właściciela. 
Mieszkanie do kapitalnego remontu, a cena ustawiona na sztywno 
zawierała także 10-tysięczny dług w spółdzielni. Sprzedający ustą-
pił w negocjacjach, a mieszkanie znalazło nabywcę, który docenił 
kreatywność właściciela. 

Trup w szafie
Bywa, że w czasie transakcji na jaw wychodzi mroczna tajemnica 
i  sprawa się komplikuje. Tak było ze spółdzielczym mieszkaniem 
w  Trójmieście. Właściciele dorabiali się w  nim pierwszych biznesów 
i rodziny, wręcz dosłownie: współwłaścicielka prawie urodziła pierwsze-
go syna w przedpokoju, o czym ochoczo opowiadali podczas prezentacji 
— wspomina Justyna Powierża. Mieszkanie długo było wynajmo-
wane, w końcu przyszedł czas na sprzedaż. I wtedy okazało się, że 
współwłaściciel miał mały sekret przed żoną — kilka lat wcześniej 
zaciągnął pożyczkę u  znajomego biznesmena. Zabezpieczeniem 
było mieszkanie, a w umowie pożyczki z firmą kolegi zastrzeżone 
zostało przeniesienie prawa do mieszkania na pożyczkodawcę. Bez 
księgi wieczystej i szczerości właściciela rzecz prawie niemożliwa 
do wykrycia. 

Nietypowe mieszkanie to wyzwanie 
dla pośrednika

J
ak mieszka Kasia Tusk, Lewandowscy albo Doda czy Roze-
nek? Nuda. Luksusy, tarasy i baseny. Dziwnego nic w tym nie 
ma, uwagę przyciąga raczej właściciel niż sama nieruchomość, 

bo jak mogą mieszkać gwiazdy? Na bogato, to pewne. Gwiazdą jest 
też Etgar Keret, ale w jego domu przestrzeni nie znajdziecie. „Dom 
Kereta” to z jednej strony chyba jeden z najbardziej znanych „bu-
dynków” w  stolicy, z  drugiej jeden z  najdziwniejszych. Wciśnięty 
w  152-centymetrową szczelinę pomiędzy powojennym blokiem 
mieszkalnym przy ul. Chłodnej 22 i przedwojenną kamienicą przy 
ul. Żelaznej 74, jest raczej instalacją artystyczną niż domem. Został 
zaprojektowany jako pracownia dla izraelskiego pisarza i przezna-
czony na miejsce działań kulturalnych. Ma trzy poziomy i  można 
w nim mieszkać. Małe, ciasne, ale własne.

Swing? Tu się nie tańczy 
Podążając tą wąską dróżką nietypowych lokali, trafiliśmy na war-
szawskie Okęcie. To była jedna z  najdziwniejszych nieruchomości 
w mojej karierze — wspomina Paweł Kowalski. Mieszkanie znajdowa-
ło się w suterenie i ze względu na szalenie atrakcyjną cenę wzbudzało 
gigantyczne zainteresowanie. Na miejscu klienci byli bardzo zdziwieni 
tym, że mieszkanie jest na poziomie –1. Ostatecznie nieruchomość zo-
stała sprzedana jako pracownia dla fotografa — dodał ekspert. 

Bywa, że właściciel mieszkania do samego końca nie chce się 
z nim rozstać, a właściwie zaprzestać w nim nietypowej działalno-
ści, która niekoniecznie ucieszy potencjalnych klientów. Mieszkanie 
ze swingiem w  centrum Starego Miasta w  Krakowie. Atrakcyjna loka-
lizacja, 3 niezależne pokoje z  możliwością połączenia w  jeden. Każdy 
inaczej był „ozdobiony”, przy każdym łazienka. Czysto, schludnie i przy-
jemnie — opowiada Radosław Góral. Oferty nie przyjąłem, bo nie 
miałem wizji na coś takiego, a sprzedający nie chciał rezygnować z dzia-
łalności na czas sprzedaży — wyjaśnia krakowski broker. 

Doświadczeni specjaliści od nieruchomości wiedzą, że każda, nawet 
najbardziej nietypowa nnieruchomość w końcu znajdzie nabywcę. Tak 
też było z pewnym mieszkaniem na krakowskim Żabińcu. W ogłoszeniu 
wszystko wyglądało „normalnie”: 3 pokoje w 7-letnim bloku, 55 mkw., 
jasne, ładne poddasze, z balkonem i przy dobrej pogodzie z widokiem na 
Tatry. Sęk w tym, że lokal położony był na 6. piętrze... bez windy, a cena 
na pierwszy rzut oka nie zachęcała do kupna — wspomina Adrian 
Szczotkowski. Podobno spółdzielnia sprzedała podwójnie mieszkania 
na ostatnim piętrze i by jakoś rozwiązać ten problem… dobudowano do-
datkową kondygnację. Tyle że windy w budynku zamontować się już nie 
dało. Mieszkanie kupił pierwszy oglądający je klient, bez negocjacji, a od 
wystawienia na sprzedaż do transakcji nie minęło więcej niż tydzień — 
dodaje Szczotkowski. 

Kolory, kotki i „świerszczyki” 
Na nowego właściciela niedługo czekało mieszkanie w  Nowej 
Iwicznej. Nieruchomości w  mniejszych miejscowościach poza 

Sprzedawać piękne apartamenty to nie sztuka. Po te jasne, przestronne, 
świetnie zlokalizowane, dobrze wyposażone i w odpowiedniej cenie ustawiają się 
kolejki. Ale czasem rzeczywistość bywa… inna, o czym na podstawie własnego 
doświadczenia przekonują brokerzy Nowodworski Estates.

Marcin Kijowski
Nowodworski Estates
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3-pokojowe – 108 m2 
Stare Miasto, ul. Blich 
Mieszkanie składające się z trzech pokoi – 
dwóch sypialni i pokoju dziennego, kuchni 
z jadalnią, łazienki z WC oraz przedpokoju.  
Idealne do zamieszkania w samym centrum 
Krakowa.

Cena 760.000 zł  
Tel. 512 110 804

2-pokojowe - 49,9 m2 
Ludwinów, ul. Turecka
Stylowe mieszkanie składające się z salonu 
z otwartą kuchnią, sypialni, łazienki z WC 
oraz przedpokoju. Do mieszkania przynależy 
duża piwnica. Ogrzewanie elektryczne. 
Nieruchomość położona na drugim ostatnim 
piętrze w kamienicy. Idealne pod inwestycję, 
obecnie wynajmowane na krótkie terminy. 

Cena 520.000 zł 
Tel. 513 084 377 

3-pokojowe - 59 m2 
Łobzów, ul. Mazowiecka 
3 pokoje, osobna, jasna kuchnia, łazienka, 
osobna toaleta, balkon, piwnica. Mieszkanie 
w okolicy Młynówki Królewskiej. Zapraszamy 
do umówienia się na wizytę.  

2-pokojowe - 51 m2 
Wieczysta
Przedpokój, dwa niezalezne pokoje, jasna kuch-
nia, łazienka. Funkcjonalny rozkład pomiesz-
czeń. Budynek z 2013 roku z ogrzewaniem  
i ciepłą wodą z sieci miejskiej i parkingiem za 
szlabanem do wyłącznej dyspozycji miesz-
kańców. W okolicy rozwinięta infrastruktura 
handlowo - usługowa.

Cena 399.000 zł
Tel. 12 412 00 72

2-pokojowe - 44 m2 
Olsza
Przedpokój, dwa niezalezne pokoje, jasna kuch-
nia, łazienka, loggia, piwnica. Funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń. Budynek po termomo-
dernizacji z ogrzewaniem i ciepłą wodą z sieci 
miejskiej. W okolicy rozwinięta infrastruktura 
handlowo - usługowa. Idealne pod inwestycję.

Cena 319.000 zł
Tel. 12 412 00 72

2-pokojowe - 77 m2 
Kazmierz, ul. Paulińska
Przestronne i jasne mieszkanie w którego skład 
wchodzą : dwa pokoje, oddzielna kuchnia, 
przedpokój, dwie garderoby oraz łazienka z WC. 

Cena 885.000 zł
Tel. 512 110 804

Dom wolnostojący  
 – ok. 160 m2, Głogoczów
Dom w stanie surowym zamkniętym. Budynek w 
całości podpiwniczony (ok. 100 m2). Piwnica wy-
kończona, z osobnym wejściem może posłużyć jako 
biuro firmy lub magazyn. Na pierwszym poziomie 
znajduje się salon z jadalnią oraz tarasem, osobna 
kuchnia, gabinet, łazienka z WC, hall. W skład górnej 
kondygnacji wchodzą trzy sypialnie, garderoba oraz 
łazienka z WC; z dwóch pokoi jest wyjście na balkon.         

Cena 465.000 zł
Tel. 513 084 377               

4-pokojowe – 108 m2 
Łobzów, al. Słowackiego

4 pokoje, osobna kuchnia, łazienka,osobna 
toaleta, 2 balkony oraz piwnica.  Możliwość 
podziału na mniejsze mieszkania. Świetna 
lokalizacja.  Zapraszamy do umówienia  
się na wizytę.

Cena 750.000 zł
Tel. 512 110 802

Dom - 170 m2 
Olsza
Salon, gabinet, 4 sypialnie, kuchnia,  
2 łazienki, garaż. Dom w całości podpiwni-
czony i ocieplony. Zagospodarowana działka 
o powierzchni 470 m2. Osiedle domów 
jednorodzinnych z dogodnym dojazdem  
do centrum. 

Cena 980.000 zł
Tel. 12 412 00 72

1-pokojowe – 30 m2 
Krowodrza, ul. Krowoderskich Zuchów

Mieszkanie o powierzchni 30 m2 składa 
się z: przedpokoju, pokoju, osobnej jasnej 
kuchni, łazienki balkonu oraz piwnicy. Istnieje 
możliwość wydzielenia dwóch osobnych 
pokoi. Ekspozycja wschodnia. Doskonała 
lokalizacja pod względem komunikacyjnym.  
 

Cena 475.000 zł
Tel. 512 110 802

Cena 258.000 zł 
Tel. 793 717 771
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1-pokojowe - 23 m2 
Stary Prokocim, ul. Bieżanowska

Salon z aneksem kuchennym, łazienka 
z WC oraz balkon. Mieszkanie w stanie 
dobrym, idealne pod wynajem. Widokowe 
piętro. Pod blokiem znajduje się przystanek 
autobusowy. Atrakcyjna cena i lokalizacja.

Cena 170.000 zł 
Tel. 534 533 332

Kłokoczyn - Dom
Nieruchomość o powierzchni 80 m2, składa 
się z: z przedpokoju, osobnej  jasnej kuchni, 
2 sypialni, łazienki z WC. Nieruchomość  
położona jest na  działce o powierzchni 21 arów. 

Cena 225.000 zł
Tel. 12 307 21 24

4-pokojowe - 93 m2 - udział 
Stare Miasto, ul. Kapucyńska

Nowoczesny i stylowo urządzony, klimatyzo-
wany apartament w kamienicy. Nieruchomość 
z dwustronną ekspozycją. 4 oddzielne pokoje, 
otwarta kuchnia, gabinet, łazienka i przedpokój. 
Do lokalu przynależy balkon i piwnica. Całość 
w doskonałym stanie, wykończona wysokiej 
klasy materiałami i sprzętami. Miejsce parkin-
gowe w oficynie budynku. Ogrzewanie gazowe.

Cena 790.000 zł
Tel. 600 638 099

Dom wolnostojący - 100 m2 
Wola Duchacka Wschód
Nieruchomość znajduje się w cichej  
i spokojnej okolicy domów jednorodzinnych 
oraz wielorodzinnych. Działka kształtem zbli-
żona jest do kwadratu. Dom jest do remontu.

 

Cena 485.000 zł 
Tel. 537 496 677

Dom - 120 m2  
Ruczaj, ul. Pszczelna 
Przytulny tr zykondygnacyjny dom położony  
w spokojnej lokalizacji, przycichej ulicy na Ruczaju. 
Nieruchomość składa się z 4 pokoi, osobnej jasnej 
kuchni, 2 łazienek, dodatkowej przestrzeni do aranżacji, 
balkonu i tarasu. Dom jest w całości podpiwniczony 
i  przynależy do niego garaż oraz duży, ładnie zago-
spodarowany ogród. Nowe instalacje: elektryczna, 
wod.-kan. i grzewcza. Pow. działki wynosi 7,6 ara.

Cena 860.000 zł
Tel. 883 999 762

3-pokojowe - 73 m2 
Nowa Huta, os. Centrum C
Wyremontowane mieszkanie z widokiem na 
Plac Centralny. Składa się z 3 niezależnych 
pokoi, łazienki z WC, kuchni oraz przedpoko-
ju. Doskonała lokalizacja. 
 

Cena 457.000 zł  
Tel. 537 109 446

1-pokojowe 40,43 m2 
Grzegórzki,  ul. F. 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 

4-pokojowe - 117 m2 
Stare Miasto, ul. Kochanowskiego

Dwupoziomowy apar tament ulokowany  
na 3 piętrze odrestaurowanej kamienicy. Składa 
się z dużej kuchni z jadalnią, czterech pokoi, 
dwóch łazienek, przedpokoju oraz dużego tara-
su. Do nieruchomości przynależy miejsce par-
kingowe w zamykanym dziedzińcu. Ogrzewanie 
centralne, klimatyzacja, całodobowy portier. 

Cena 925.000 zł
Tel. 12 341 54 53

2-pokojowe -  48,39 m2 
Wieliczka
Przedpokój, kuchnia, przestronny salon, sy-
pialnia, łazienka z WC, garderoba, taras, ogród 
(ok. 100 m2). Mieszkanie w stanie idealnym 
w szeregowej, jednopiętrowej zabudowie na 
zamkniętym osiedlu z 2016 roku. W cenie 
miejsce postojowe.

Cena 360.000 zł 
Tel. 600 176 207
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2-pokojowe – 93 m2 
Śródmieście, ul. Brodowicza

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

Cena 750.000 zł
Tel. 604 683 680 

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

Cena 439.000 zł 
Tel. 537 680 002

2-pokojowe – 40 m2 
Bieńczyce, os. Albertyńskie
Dwa pokoje, łazienka, jasna kuchnia, 
przedpokój, piwnica, loggia.  Mieszkania 
na drugim piętrze w niskim bloku. Idealne 
dla rodziny. Do lekkiego odświeżenia. 
Bardzo dobra infrastruktura osiedla. 

Cena 269.000 zł
Tel. 792 707 776

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

4-pokojowe - 84,5 m² 
Żabiniec, ul. Konecznego
I poziom: przedpokój, jasna kuchnia, 2 pokoje, 
WC, balkon. II poziom: przedpokój, 2 pokoje, ła-
zienka z WC, taras. W cenie mieszkania piwnica.  
Balkon i taras z widokiem na okolicę. Pokoje po 
remoncie. Idealne dla rodziny lub pod wynajem. 
 

Cena 550.000 zł 
Tel. 696 496 500

Studio - 36 m2 
Azory, ul. Radzikowskiego 
Studio o powierzchni 36 m2 z ogródkiem. Stan 
mieszkania bardzo dobry. Rok budowy 2011r. 
Osiedle zamknięte. Możliwość dokupienia 
miejsca postojowego w podziemiach budynku. 

Cena 290.000 zł
Tel. 730 029 199

2-pokojowe - 37 m2 
Bieńczyce, os. Kalinowe
Salon z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka, przedpokój. Mieszkanie zlokalizo-
wane na 1. piętrze w czteropiętrowym bloku. 
Ciepła woda z sieci MPEC. Dookoła bardzo 
dużo zieleni.
 

Cena 235.000 zł  
Tel. 504 143 977 

2-pokojowe – 45 m2 
Ruczaj, ul. Zachodnia
Dwupokojowe mieszkanie z oddzielną kuchnią 
mieszczące się na parterze w bloku z 2006 r. 
Salon, oddzielna kuchnia, sypialnia, przedpokój 
oraz łazienki z WC i wanną. Do mieszkania przy-
należy duży taras oraz komórka lokatorska. Bu-
dynek wybudowany w technologii tradycyjnej 
świetnie izolowany, co jest szczególnie cenne 
latem, gdyż jest chłodno, a zimą bardzo ciepło. 

Cena 379.000 zł
Tel. 608 440 793

3-pokojowe - 81,00 m2  
Płaszów - ul. Przewóz
Przedpokój, kuchnia, 3 niezależne pokoje, 
łazienka, WC, dwa balkony, komórka loka-
torska. Pierwsze piętro. Stan idealny. Blok  
z 2011 roku z windą.

Cena 550.000 zł
Tel. 570 578 980

Mieszkanie 40 m2 
Wola Justowska
Mieszkanie 40 m2 z widokiem na Las Wolski. 
Przedpokój, duża łazienka, salon z aneksem 
kuchennym, balkon. Ekspozycja południowa. 
Istnieje możliwość dokupienia miejsca postojo-
wego w garażu podziemnym - 20 tys. zł.

Cena 330.000 zł 
Tel. 510 184 022
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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

MISTRZEJOWICE,
OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA
Mieszkanie 3-pokojowe, 62 m2, 
komfortowe
Cena: 485.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

SALWATOR,
UL. FILARECKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 31 m2, 
funkcjonalne
Cena: 425.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

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

Cena: 479.000 zł 

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

KURDWANÓW,
UL. HALSZKI
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
gustowne
Cena: 465.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI, RUCZAJ
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 29-83 m2, nowoczesny 
budynek 

Ceny: od 202.610 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

PRZEBIECZANY
Dom w zab. bliźniaczej z garażem, 
pow. 155 m2, działka 6 ar
Cena: 504.000 zł

KONTAKT:   Piotr Kudła 
 688-880-141

WIELKA WIEŚ, GIEBUŁTÓW
Mieszkania 4-pokojowe,  
pow. 71 m2, zamknięte osiedle
Ceny:  od 330.000 zł

KONTAKT:   Jarosław Utnik 
 688-880-152

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

KONTAKT:   Dariusz Kornaś 
 502-104-545
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ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. KARMELICKA
Lokal mieszkalny, 4 pokoje, 109 m2, 
pod działalność gospodarczą
Cena:  899.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

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

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

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

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

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

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

DĘBNIKI, SKOTNIKI
Domy w zab. bliźniaczej,  
pow. 180 m2, stan surowy 
zamknięty
Ceny: 480.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek                              
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

BIEŻANÓW,
UL. ŚNIEŻNA
Dom w zab. bliźniaczej, pow. 109 m2, 
podpiwniczony, działka 282 m2

Cena: 688.000 zł

BRONOWICE,
UL. SMĘTNA
Mieszkanie 3-pokojowe,  
p.u. 55 m2, przestronne
Cena: 478.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga
                            518-706-538

STARE MIASTO,
UL. KROWODERSKA
Mieszkanie 6-pokojowe, 100 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 975.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

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

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  688-880-209

KONTAKT:  Stanisław Irzyk
  509-907-533
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PRĄDNIK CZERWONY,
UL. SZKÓŁKOWA
Dom w zabudowie szeregowej, 
270 m2, przestronny
Cena:  1.350.000 zł

KONTAKT:   Katarzyna Słaby 
 500-715-217

DEBNIKI,
UL. ZAGAJE
Dom wolnostojący, 303 m2, 
luksusowy
Cena: 1.700.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna
                   503-031-022

DĘBNIKI,
UL. FALISTA
Dom wolnostojący, 239 m2, taras, 
dz. 980 m2

Cena: 1.240.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

WIELICZKA,
UL. NA STOKU
Dom wolnostojący, 463 m2,  
dz. 5 ar, 3 kondygnacje
Cena: 898.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

GRZEGÓRZKI,
UL. JAWORSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 63 m2, 
nowoczesne
Cena: 665.000 zł 

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik
                    508-155-779

CZYŻYNY
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,  
pow. 33-66 m2, dogodna 
lokalizacja 
Ceny:  od 269.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Barbacka 
 883-060-730 

BRACIA-SADURSCY.PL

PRĄDNIK CZERWONY
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,  
pow. 42-82 m2, stan deweloperski
Ceny: od 394.496 zł

GM. BISKUPICE,
TOMASZOWICE
Dom wolnostojący, 200 m2, 
nowoczesny
Cena: 1.145.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

DĘBNIKI,
UL. TYNIECKA
Apartament 3-pokojowy, 78 m2,  
z widokiem na Wisłę
Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022

STARE MIASTO,
UL. BRZOZOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 90 m2, 
przestronne
Cena: 1.190.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184
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BIELANY,
UL. SKALNA
Dom w zab. bliźniaczej, 138 m2, 
garaż, 2012 r.
Cena: 990.000 zł

KONTAKT:   Piotr Dziadzio 
 515-234-864

PODGÓRZE,
UL. PŁASZOWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 73,7 m2, 
parter, taras, 2008 r.
Cena: 665.000 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

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. BIAŁOPRĄDNICKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 51,5 m2, 
do wejścia, 2001 r.
Cena: 449.000 zł

KONTAKT:  Jerzy Korzonek 
 578-795-576

CZYŻYNY,
UL. MARKOWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 44 m2, 
balkon, parter
Cena: 435.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

STARE PODGÓRZE,
UL. JÓZEFIŃSKA
Apartament 4-pokojowy, p.u. 70 m2 
+ kom. lok., wysoki standard
Cena: 795.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

OPATKOWICE
Domy w zab. bliźniaczej,  
pow. 112 m2, kameralne osiedle
Ceny: od 544.000 zł
 

PODGÓRZE,
UL. ZABŁOCIE
Mieszkanie 2-pokojowe, 61 m2,  
do wejścia, studio, 2010 r.
Cena: 728.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska
                    505-083-150

BRONOWICE,
UL. STAŃCZYKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 52 m2, 
2010 r., do wejścia
Cena: 449.000 zł

KONTAKT:   Elżbieta Rudek 
 505-110-150

GRZEGÓRZKI,
UL. GRZEGÓRZECKA
Mieszkanie 4-pokojowe,  
111 m2, I p.
Cena: 1.197.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak                    
   518-706-518

KONTAKT:   Marek Popiela                                      
 688-880-195
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503-005-679

503 005 679

531-255-155

531-255-155

531-255-155

Kraków, ul. Balicka 56
tel. 503 005 679

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

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

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

2 pokoje, 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.

53 m2, 3 osobne pokoje, 5 piętro, 
balkon, miejsce postojowe.

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. Czyżewskiego
Apartament na wynajem

Cena: 1 090 000 zł Cena: 375 000 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: 2 500 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 znajduje się na 4 p.,  
w kamienicy z lat 30. w starej części  
Podgórza, niedaleko Kopca Krakusa.  

Składa się z: 2 osobnych pokoi, otwartej 
widnej kuchni, łazienki z WC oraz przedpo-
koju. Nie posiada balkonu, jest dostępna 

piwnica. 

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: 387 000 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

PODGÓRZE

STARE MIASTO

KROWODRZA 

CZYŻYNY

STARE MIASTO 

PRĄDNIK BIAŁY 

Pow. 43,36 m2

Pow. 43 m2

Pow. 73 m2

Pow. 61,26 m2

Pow. 50,86 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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Nowe, w pełni wyposażone, 2-pokojowe mieszkanie. Gotowe do 
wejścia, świeżo wykończone, na 7 piętrze z widokiem na Kraków. 
Mieszkanie posiada: salon z aneksem kuchennym, sypialnię, 
łazienkę, hol. Okolica świetnie skomunikowana z centrum i auto-
stradą A4. Pętla autobusowa „Wola Duchacka” w odl. 50 m.

Umów się na spotkanie: Robert Sulma
+48 662 817 527

robert@nowodworskiestates.pl

Cena: 1850 PLN Powierzchnia: 39 m2

ul. Sławka Wynajem

Kraków, Podgórze

Budynek z 2018 roku. Ogrzewanie oraz ciepła woda z sieci MPEC,  
cichobieżne windy. Mieszkanie składa się z sypialni, salonu z anek-
sem kuchennym w pełni wyposażonym, łazienki i przedpokoju. W sy-
pialni podwójne łóżko, duża szafa. W salonie kanapa,stolik, szafka. 
W łazience prysznic, umywalka, toaleta oraz pralko-suszarka. 

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

l.zborowski@nowodworskiestates.pl

Cena: 2000 PLN Powierzchnia: 43 m2

ul. Reduta Wynajem

Kraków, Śródmieście / Prądnik Czerwony

Przestronna, jasna kawalerka w ścisłym centrum Krakowa.
Dzięki tej lokalizacji można w pełni chłonąć klimat miasta. 
Mieszkanie w kamienicy na 3 piętrze, składa się z:  
• przestronnego, jasnego salonu z aneksem kuchennym,  
• łazienki, • holu z zabudowanymi szafami.

Umów się na spotkanie: Robert Sulma
+48 662 817 527

robert@nowodworskiestates.pl

Cena: 1450 PLN Powierzchnia: 35 m2

ul. Lenartowicza Wynajem

Kraków, Śródmieście

Mieszkanie na 4 piętrze, składa się z salonu, otwartej kuchni z wy-
posażeniem, sypialni z łóżkiem małżeńskim, łazienki, przedpokój 
i balkonu. Całość w wysokim standardzie. W salonie drewniana 
podłoga, w kuchni, salonie i sypialni drewniane meble. Do mieszka-
nia przynależy miejsce postojowe w podziemnym garażu.

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 2250 PLN Powierzchnia: 52 m2

ul. Lea Wynajem

Kraków, Krowodrza / Bronowice

Umów się na spotkanie:

Cena: 648 000 PLN Powierzchnia. 59 m2

Al. Słowackiego Sprzedaż

Kraków, Śródmieście / Stare Miasto

Mieszkanie na pierwszym piętrze zadbanej kamienicy. Po general-
nym remoncie: wymieniono wszystkie instalacje, zainstalowano 
nowoczesny oszczędny piec elektryczny do ogrzewania. Mieszkanie 
dwustronne, ma dwie osobne sypialnie, przestronny salon z anek-
sem kuchennym, łazienkę, balkon. Mieszkanie ciche, jasne i ciepłe.

Radosław Góral
+48 791 571 835

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Sprzedaż      Wynajem      Zarządzanie      Home Staging      Finansowanie

www.nowodworskiestates.pl

Nowoczesne mieszkanie składa się z: salonu z otwartą kuchnią, 
sypialni, łazienki, garderoby. 14-metrowy balkon z doskonałym 
widokiem na Kraków. W salonie sofa oraz TV LCD, w kuchni duża 
lodówka, indukcja, zmywarka, piekarnik. Oferta idealna dla singla lub 
pary, całkowicie nowa i dotychczas niezamieszkana.

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 2300 PLN Powierzchnia: 43 m2

ul. Zabłocie Wynajem

Kraków, Zabłocie
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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. SZEROKA

Na wynajem  
mieszkanie 1-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 1100 zł/ m-c 

Cena 1.450.000 zł 

Cena 1600 zł/ m-c Cena 459.000 zł 

o pow. 28 m2
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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.

„ALTER”   Zarządzanie Nieruchomościami
             ul. Kościuszki 74/24, Kraków         

tel. 501-787-943

2  pokoje,  powierzchnia 77,5 m2,   
IV piętro z windą i antresolą 

Mieszkanie powstałe w wyniku nadbudowy kamienicy  
składające się salonu z aneksem kuchennym i drugiego po-
koju znajdującego się na antresoli, dużej sypialni i łazienki 

wraz z toaletą. Na podłodze deski, Bardzo duże okna  
z widokiem na panoramę Krakowa.  

Ogrzewanie centralne gazowe.

C E N A  6 6 0 . 0 0 0  z ł

Lokal użytkowy, powierzchnia 51 m2,  
dolny poziom pasażu handlowego 

Standard lokalu bardzo dobry, centralne ogrzewanie, ciepła 
woda użytkowa, możliwość podłączenia Internetu, opłaty 

eksploatacyjne ok. 350 zł/ m-c. Lokal składa się z 2 pomiesz-
czeń i węzła sanitarnego, posiada 2 niezależne wejścia. 

Doskonale nadaje się na siedzibę firmy lub lokal usługowo 
handlowy. Budynek po generalnym remoncie.

C E N A  2 7 5 . 0 0 0  z ł

LOKAL NA SPRZEDAŻ
   U L .  D ŁU G A

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
   U L .  S Z L A K
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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 
kwadratu. pokoje: salon 23,5, sypialnia 10,5, 
łazienka 4 m2, przedpokój 3 m2. Ściany poma-
lowane, na podłogach panele. okna wychodzą 
na spokojny dziedziniec. mieszkanie z oddzielną 
własnością i  gruntem. Budynek ogrodzony, 
z zadbanym terenem zielonym i placem zabaw 
dla dzieci. Bardzo zielona okolica, zalew nowo-
hucki a  z  drugiej strony świetna komunikacja 
tramwajowa i autobusowa z centrum.

cena 275.000 zł
tel. 691 259 099

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

cena 466.000 zł
tel. 534 712 664

kraków, ul. mała Góra
35 m2, jednopokojowe mieszkanie z jasną kuch-
nią 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 
przynależy piwnica o  powierzchni ok. 2 m2. 
ekspozycja: północny zachód, południowy 
wschód. standard: bardzo dobry. mieszkanie 
jest wyposażone w nowe sprzęty agd (lodówka, 
pralka i zmywarka). w pokojach na podłogach 
panele lub parkiet, w pozostałych pomieszcze-
niach płytki. przedpokój wyłożony ozdobnym 
kamieniem, wyposażony w szafę wnękową. 

cena 455.900 zł
tel. 722 288 889

kraków, ul. rakowicka
96 m2, wyjątkowy, nowy apartament 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 peł-
ni 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 antywłamaniowe, indywidualne 
opomiarowanie mediów, instalacja alarmowa, 
dwa balkony, komórka lokatorska, 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 dziel-
nicy stare miasto, kazimierz. na strychu można 
zaaranżować 3 pokoje, kuchnię w aneksie, ła-
zienkę, korytarz. możliwość podniesienia ściany 
kolankowej do pełnej wysokości (zapis w planie 
zagospodarowania). w planach mpec, złożony 
wniosek o warunki przyłączeniowe i likwidacja 
gazu. hall i klatka schodowa utrzymana w histo-
rycznym 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
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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

Jednopoziomowy apartament blisko centrum miasta  
przy ul. Czapińskiego 2. Lokum znajduje się na 2 piętrze,  

budynek posiada windę oraz ochronę.  
Mieszkanie jest częściowo umeblowane.  

W bliskiej odległości przystanek tramwajowy oraz autobusowy.

N A S P R Z E D A Ż 
2  P O K O J O W E  M I E S ZK A N I E  O  P O W.  7 6 , 9 4  M 2

T E L .  5 0 5  2 7 3  5 7 0
C E N A  8 8 0 . 0 0 0  Z Ł

kraków, ul. wincentego pola
24 m2, kawalerka w  centrum krakowa. miesz-
kanie znajduje się na 1 piętrze, kameralnej 
kamienicy wybudowanej w  2016. jest jasne, 
ciche i  dodatkowo wyposażone w  duży zada-
szony taras. mieszkanie składa się z  w  pełni 
wyposażonej kuchni ikea (płyta indukcyjna 
z  okapem, piekarnik, lodówka z  zamrażarką, 
pralka), łazienki z  prysznicem wyposażonej 
w baterie łazienkowe 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 gdo-
wa (Beskid wyspowy). dojazd do krakowa ok. 
25–30 minut bez korków. dom 3–poziomo-
wy, podpiwniczony, garaż na 2 samochody, 
dwupoziomowy strych, na wyższym poziome 
doświetlony trzema oknami. dach domu i ga-
rażu świeżo malowany, ocieplony. w 2015 roku 
remont domu, nowa elewacja z  ociepleniem, 

położenie kostki brukowej, malowanie wszyst-
kich 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  komin-
kiem, taras; iii poziom: 3  sypialnie, łazienka 
z wanną, 2 balkony. piwnice: kotłownia z piecem 
gazowym energooszczędnym, dwufunkcyjnym, 
kondensacyjnym, pomieszczenie gospodarcze, 
salka gimnastyczna ze sprzętem sportowym 
i lustrami na całej ścianie. 

cena 750.000 zł
tel. 607 594 503

kraków, mydlniki
151 m2, dom w  stanie deweloperskim. parter: 
łazienki (do wykończenia), salon (do wykoń-
czenia – możliwość zamontowania w  salonie 
kominka z płaszczem wodnym (tradycyjny spali-
nowy), kuchnia połączona z salonem jako aneks 
kuchenny (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 połączone 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 balkony. dwie sypialnie na piętrze 
wyposażone są w  klimatyzację. w  części 
podpiwniczonej znajdują się 2 obszerne po-
mieszczenia, w  tym jedno ogrzewane, gdzie 
mieści się kotłownia. dwa niezależne, wysokie 
pomieszczenia strychowe są wykorzystywane 
jako pomieszczenia gospodarcze. dom posiada 
2 pomieszczenia garażowe, jedno na samochód 
osobowy i drugie na przechowywanie narzędzi 
ogrodniczych łącznie z  małym traktorkiem 
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 
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słomigrodu. aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego. możliwość podziału na dwie 
odrębne działki, obie z bezpośrednim dostępem 
do drogi asfaltowej. atrakcyjna lokalizacja, cicha 
spokojna okolica zaledwie 3  km do wieliczki. 
dogodny dojazd do krakowa, 1,5 km od drogi 
krajowej 94 kraków–tarnów. działka otoczona 
zielenią, przyjemny widok na okolice. w pobliżu 
zabudowa nowych domków jednorodzinnych. 
działka o lekkim nachyleniu w kierunku połu-
dniowym. wodociąg i prąd na działce.

cena 207.000 zł
tel. 501 320 350

frywałd
do sprzedania teren inwestycyjny o powierzch-
ni 6 ha z gotową koncepcją zagospodarowania 
pod stadninę koni „hills of horses”. położony 
w malowniczej kotlinie u zbiegu dwóch poto-
ków źródłowych rzeki sanki będącej południo-
wą granicą jury krakowsko-częstochowskiej. 
znakomite miejsce na stadninę ale sprawdzą 
się też inne projekty, np.: dom seniora, ośrodek 
konferencyjno–szkoleniowy lub wypoczyn-
kowy. 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: budow-
nictwo jednorodzinne, 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 wodny, po którym brzozowy-
mi 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 
sprzedaje spółka, podana cena jest netto — 
należy doliczyć Vat. 

cena 830.000 zł
tel. 604 119 475
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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

Piękny apartament o powierzchni 238 m2 z pełnym wyposażeniem, mieszczący się na ostatnim  
piętrze 16- piętrowego wieżowca “ Dom Wschodzącego Słońca”, przy ul. Bratysławskiej 2 w Krakowie.  

Projekt budynku dostał wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes. 
Lokal składa się z dwóch części. W pierwszej części jest zlokalizowana kuchnia, zaplecze i trzy apartamenty z 
niezależnymi łazienkami. W drugiej części jest duży salon, który można podzielić systemem ścian przesuwnych 
na dwa niezależne pomieszczenia. Z apartamentów i z salonu są wyjścia na tarasy (jeden od zachodu, drugi od 

wschodu), z których roztacza się piękny widok na panoramę miasta. Apartament może być wykorzystany jako 
mieszkanie, ekskluzywne biuro lub połączenie obu tych funkcji, gdyż posiada oddzielne wejścia i samodzielny 

przystanek windy, oraz jako kompleks bankietowo-konferencyjno-noclegowy. 

Inwestycja zlokalizowana jest tylko 2 km od Rynku Głównego. 

N A S P R Z E D A Ż 
M I E S ZK A N I E  O  P O W.  2 3 8  M 2  -  U L .  B R AT Y S Ł AW S K A

T E L .  6 0 3  4 0 9  1 9 2
C E N A  2 . 3 9 0 . 0 0 0  ZŁ

kraków, ul. strzelnica
7,7 a, oferta dla inwestora indywidualnego lub 
małego dewelopera. działka płaska, prostokąt-
na, 21 m (front) ×37 m, częściowo ogrodzona. 
doskonała lokalizacja w  starej części woli ju-
stowskiej. media – prąd, woda, gaz, kanalizacja 
w  drodze. w  otoczeniu zadbana zabudowa 
jednorodzinna. Bardzo dobra komunikacja. 
dwie aktualne i  prawomocne wz: 1. budowa 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z ga-
rażem, 2. budowa dwóch budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej 
(po 2 samodzielne lokale w każdym) z garażem. 
w ramach wz na bliźniak opracowana została 
przez Biuro architektoniczne Bazukastudio 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 po-
koju z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki 
wraz z  wc, dużego balkonu oraz piwnicy. 
możliwość wynajmu garażu. mieszkanie jest 
jasne, ciche i  komfortowe. wysoki standard 
wykończenia. w pełni umeblowane i wypo-
sażone. drzwi antywłamaniowe, możliwość 
montażu alarmu.

cena 2100 zł
tel. 607 864 646

kraków, ul. Garbarska
32 m2, 1-pokojowe mieszkanie w  oficynie 
z  aneksem kuchennym. w  pełni wyposażo-
ne. kuchnia zabudowana, płyta kuchenna 
elektryczna, piekarnik.  pralka, klimatyzacja, 
odkurzacz. umeblowanie: narożnik rozkładany 
(bardzo komfortowy), dodatkowa sofa, szafy, 
komoda, mniejsze szafki.  opłaty administra-
cyjne: 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
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ogłoszenia drobne i prywatne

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ 
15 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

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

cena 1550 zł + opłaty
tel. 786 206 744

kraków, ul. raciborska
47 m2, 2 pokoje z  aneksem kuchennym, du-
żym 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. mieszkanie 
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 rol-
niczego, niedaleko politechniki krakowskiej. 
pokój: wersalka, fotel rozkładany, szafa, stół, 
krzesła, co, telewizja kablowa, okna plastikowe. 
kuchnia: kuchenka 2-palnikowa elektryczna, 
zlewozmywak, szafki, lodówka, kuchenka mi-
krofalowa, terakota. łazienka: wc, pralka, kabina 
prysznicowa, umywalka, flizy, terakota. 

cena 900 zł  
+ czynsz 240 zł + prąd

tel. 660 512 694
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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






