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Szanowny Czytelniku

Wiadomo nie od dziś, że „miedza 

święta rzecz”. W najnowszym numerze 

dwutygodnika przeczytasz, do jakich 

przepisów prawa warto się odwołać, 

kiedy twój dom, który wymaga remontu, 

leży w zbyt bliskiej odległości od 

nieruchomości nieprzychylnego sąsiada. 

Czy jest możliwe skorzystanie z cudzej 

posesji na okoliczność remontu własnej 

nieruchomości?

Świętą rzeczą jest też nasze zdrowie. 

A ponieważ ledwie kilka dni dzieli nas 

od rozpoczęcia kalendarzowej wiosny, 

wielu z nas słusznie przesiądzie się na 

rowery i… znowu się zawiedzie. Dlaczego 

w Krakowie tak wolno przybywa 

ścieżek rowerowych? Być może warto 

pewne rozwiązania przenieść na 

rodzimy grunt choćby z Amsterdamu? 

Czy za bezpieczeństwo rowerzystów 

odpowiada bardziej edukacja czy 

jednak infrastruktura? O tym, dlaczego 

pedałowanie się opłaca i powinniśmy 

inwestować w ścieżki rowerowe, Anna 

Kapłańska rozmawiała z Marcinem 

Dumnickim, prezesem stowarzyszenia 

Kraków Miastem Rowerów.

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński
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10. Komentarz w sprawie     Uchwała antysmogowa odbije się  
 na gastronomii, Anna Kapłańska
11. zaproszono nas    Majowa Park – domy w Niepołomicach, Joanna Kus
12. rozmowy     Rower – prosta odpowiedź na skomplikowane problemy, 
 z Marcinem Dumnickim rozmawia Anna Kapłańska
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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



 n

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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plebiscyt | prezentacja inwestycji
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Willa Nokturn

Biuro sprzedaży:
tel. 12 427 58 27, 605 520 520
e-mail: sprzedaz@nokturn.com.pl
www.willanokturn.pl

Willa Nokturn
Adres:  
ul. Mała Góra 8 D, Kraków

Deweloper: 

8 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 05/2019



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

W
illa Nokturn to elegancki, trzypiętrowy budynek 
przy ul. Mała Góra w Krakowie, w którym 
zaprojektowano 59 lokali o powierzchni od 27 

do 75 mkw. To przemyślany projekt otwartej na stronę 
południową bryły budynku, funkcjonalne układy mieszkań bez 
strat powierzchni i optymalnie wykorzystane tereny zielone.  
Do parterowych mieszkań przynależą ogródki, wszystkie 
mieszkania na wyższych kondygnacjach posiadają balkony. 
Uwagę zwracają duże okna, zapewniające maksymalne 
doświetlenie pomieszczeń. W podziemnym garażu 
wielostanowiskowym znajdą się również komórki lokatorskie 
i pomieszczenie dla rowerów, a zewnętrzne miejsca postojowe 
pozostaną dostępne dla gości.  

1. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,06 m2

2. pokój z aneksem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,07 m2

3. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,72 m2

4. przedpokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,43 m2

 + balkon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,25 m2

1. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10,81 m2

2. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9,72 m2

3. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,33 m2

4. przedpokój  . . . . . . . . . 9,23 m2

Inwestycję wyróżnia ciekawie zaplanowany teren wokół 
budynku. Poza placem zabaw znajdzie się tu strefa wypoczynku 
oraz reprezentacyjne patio, podkreślające śródziemnomorską 
kolorystykę elewacji. 
Zdecydowanym atutem Willi Nokturn jest jej lokalizacja. 
300 m dzieli ją od pętli tramwajowej Nowy Bieżanów P+R, 
a w odległości 500 m znajduje się stacja Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej Kraków Bieżanów, co zapewnia dojazd do 
ścisłego centrum w 15 minut. Oddalona niewiele ponad kilometr 
obwodnica Krakowa umożliwi szybki i wygodny wyjazd z miasta. 
W pobliżu mieszkańcy mają do dyspozycji 3 parki miejskie, 
a pełna oferta usługowa wokół zapewnia komfort zarówno 
mieszkania, jak i wypoczynku.

2

2

6

5

3

3

4

4

1

mieszkanie dwupokojowe  40,28 m2

mieszkanie czteropokojowe  64,11 m2

5. pokój z aneksem   .  .  .  . 20,77 m2

6. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9,25 m2

  + balkon . . . . . . . . . . . . 12,92 m2
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Uchwała antysmogowa 
odbije się 
na gastronomii
Już za kilka miesięcy, bo od 1 września tego 
roku na terenie Krakowa będzie obowiązywał 
zakaz palenia drewnem i węglem. Jak się 
okazuje, nowe przepisy dotkną nie tylko 
osoby, które za pomocą paliw stałych 
ogrzewały domy czy mieszkania, ale 
i właścicieli grilli, a także... pizzerii.

komentarz 
w sprawie

lokale, przystosowane do obsługi ponad 500 osób na dobę nie 
mają się czego obawiać, o tyle mniejsi przedsiębiorcy będą mie-
li problem.

Duże sieci kontra lokali przedsiębiorcy
Tym, co uderza najmocniej, jest pewna niesprawiedliwość, wyni-
kająca z niedoskonałości prawa. W końcu grill przenośny i posa-
dowiony na stałe mogą być opalane tym samym paliwem, zatem 
bez względu na ich definicję, szkodzą w  takim samym stopniu. 
Również piec w dużym lokalu emituje te same szkodliwe substan-
cje, co podobna instalacja w kameralnej pizzerii. Mało tego — lo-
giczne wydaje się, że im więcej gości obsługuje lokal, a zatem im 
dłużej działa dane palenisko, tym więcej powoduje zanieczysz-
czeń. Dlaczego zatem jedni mogą opalać piece drewnem, a  inni 
już nie? Dodatkowo negatywne skutki przepisów ominą duże sie-
ci, a  dotkliwie odbiją się na działalności lokalnych przedsiębior-
ców działających na małą skalę. Konieczność poniesienia koszów 
nowych instalacji i  obniżenie jakości serwowanych dań mogą 
przełożyć się na kondycję finansową tych firm, a w ostateczno-
ści nawet doprowadzić do ich zamknięcia, czego obawia się część 
mieszkańców Krakowa.

Mieszkańcy są podzieleni
W  krakowskiej przestrzeni publicznej zawrzało, co widoczne 
jest zwłaszcza w  internecie. Jednych oburza, że rządzący zaj-
mują się tym, co jedzą mieszkańcy Krakowa, zamiast skupić się 
na ważniejszych kwestiach, takich jak zabudowywanie koryta-
rzy przewietrzania miasta czy niska jakość samochodów emi-
tujących szkodliwe spaliny. Smakosze jedzenia z  grilla i  pizzy 
z pieca opalanego drewnem oburzają się, że ktoś ingeruje w ich 
wolność. Pojawiają się także głosy, że przepisy antysmogowe 
wprowadzone w Krakowie niewiele dadzą, jeśli nie dostosują się 
do nich również mieszkańcy ościennych gmin — w końcu powie-
trze nie ma granic. Z drugiej jednak strony zwolennicy czyste-
go powietrza podkreślają, że zdrowie jest ważniejsze niż biznes, 
a smog w Krakowie to poważny problem, którego nie można ba-
gatelizować. Według nich piece opalane drewnem można za-
stąpić elektrycznymi. Podkreślają też, że o  zmianie przepisów 
mieszkańcy nie zostali poinformowani tuż przed ich wejściem 
w życie, ale mieli 5 lat, żeby się dostosować. Zmiany nikogo za-
tem nie powinny zaskoczyć.

Anna Kapłańska

W
krótce mieszkańcy Krakowa w  kotłach, piecach i  ko-
minkach nie będą mogli spalać paliw stałych. Uchwała 
nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskie-

go z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obsza-
rze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w  zakresie eksploatacji 
instalacji, w  których następuje spalanie paliw, określa, że odtąd 
w instalacjach spalania paliw będzie można stosować wyłącznie 
gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany (w tym skroplony 
gaz ziemny), propan-butan, biogaz rolniczy lub inny rodzaju gazu 
palnego, a także lekki olej opałowy. Jasne jest, że zmiany prawne 
wpłyną na sposób ogrzewania domów czy mieszkań. W związku 
z  tym wielu mieszkańców stolicy Małopolski musi wymienić in-
stalacje grzewcze na takie, które są dostosowane do tego rodzaju 
paliw, jak również zmienić dotychczasowe nawyki. Na tym jednak 
nie koniec.

Grille nielegalne?
W  letnie popołudnia wielu krakowian spędza czas wolny, spo-
tykając się z rodziną czy znajomymi wokół grilla, który przecież 
opalany jest za pomocą paliw stałych, np. węgla drzewnego. 
W  najbliższe wakacje będzie to jeszcze możliwe, ale co potem? 
Czy na zawsze trzeba będzie pożegnać się z mięsem albo warzy-
wami prosto z grilla? To zależy. Nowym przepisom będą podlega-
ły tzw. ciężkie grille ogrodowe — posadowione na stałe, często 
murowane. Od 1 września nie będzie można z nich korzystać. Nie 
ma natomiast przeszkód, by podczas rodzinnych przyjęć używać 
niewielkich, przenośnych grillów — w myśl przepisów nie są one 
instalacją, więc uchwała antysmogowa ich nie dotyczy.

Cios dla gastronomii
Zakaz dotknie także właścicieli punktów gastronomicznych, 
serwujących dania z  grilla czy rożna. Jeżeli korzystają z  prze-
nośnych urządzeń, stosowanych sezonowo, nic się dla nich nie 
zmieni. Jeśli jednak dysponują urządzeniami, które stoją zawsze 
w tym samym miejscu i pracują przez cały rok, muszą dostoso-
wać się do nowych przepisów. W  wyjątkowej sytuacji są wła-
ściciele lokali obsługujących ponad 500 osób na dobę — mogą 
oni korzystać z instalacji, które jednak muszą zgłosić organowi 
ochrony środowiska. W  takim przypadku konieczne jest także 
spełnienie określonych warunków, np. posiadanie odpowiedniej 
wentylacji. Podobna sytuacja dotyczy m.in. właścicieli pizze-
rii, korzystających z pieców opalanych drewnem. O ile większe 
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ZaprosZono nas

Majowa Park — domy w Niepołomicach

P
odkrakowskie Niepołomice w  ostatnich la-
tach stały się czymś więcej niż atrakcyjną 
turystycznie, tańszą „sypialnią” Krakowa. 

Miasto się rozwija, powstają nowe projekty infra-
strukturalne poprawiające komunikację i podno-
szące poziom jakości życia, a  przede wszystkim 
przybywa miejsc pracy. Codzienne dojazdy do 
większej miejscowości nie są koniecznością. 
Coraz częściej zauważalny jest odwrotny kie-
runek — do pracy w  niepołomickich przedsię-
biorstwach pracownicy dojeżdżają z  Krakowa 
i  innych miast Małopolski. Wraz z  rozbudową 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Niepołomice zy-
skują także wpływy z podatków od nieruchomo-
ści, płaconych przez firmy działające w  strefie. 
Dodatkowe środki w budżecie gminy przekładają 
się na dobre perspektywy dla osób, które wiążą swoją przyszłość 
z Niepołomicami.

Atrakcyjny rynek pracy i dobra komunikacja
Nowe miejsca pracy zaoferowała m.in. fabryka pojazdów cięża-
rowych MAN Trucks, która w  2018 r. zwiększyła zatrudnienie 
do poziomu ok. 750 pracowników. Ponadto w ubiegłym roku na 
terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej rozpoczęła się bu-
dowa kolejnego biurowca, który będzie siedzibą Centrum Elek-
troniki Stosowanej. 

Równolegle z  rozwojem obszaru inwestycyjnego postępuje 
rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej. Na początku bieżące-
go roku podpisano umowę na budowę obwodnicy Podłęża. W ra-
mach projektu powstaje 2,2-kilometrowy odcinek łączący zjazd 
z  autostrady z  ul. Kwiatkowskiego (przebiegającą przez Niepo-
łomicką Strefę Inwestycyjną), a także dodatkowa infrastruktura: 
przejazd nad torami kolejowymi oraz przepusty nad rzekami Bo-
gusławą i Podłężanką.

Potencjał inwestycyjny Niepołomic
W  Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej działa już ok. 60 firm. 
Zwiększenie zatrudnienia na tym obszarze — z  4500 do 8000 
osób — otwiera także drogę do zysku z wynajmu lub sprzedaży 
mieszkań dla nowych pracowników przedsiębiorstw. Zakup nie-
ruchomości w Niepołomicach można zatem traktować zarówno 
jako zabezpieczenie na przyszłość (wartość lokali i  gruntów ro-
śnie wraz z popularnością lokalizacji), jak i dochodową inwesty-
cję. Niepołomice stają się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem 
do życia. Nie dziwi zatem, że w mieście realizowane są nowe pro-
jekty deweloperskie. 

Wśród nich wyróżnia się Majowa Park — nowoczesne osie-
dle domów w zabudowie szeregowej. Inwestorem przedsięwzię-
cia jest Deveko Rogala Sp. z o.o. Sp. k. — spółka celowa należąca 
do Grupy Rogala. Deweloper działa zarówno na rynku nierucho-
mości mieszkaniowych (na terenie Małopolski i Podkarpacia), jak 
i komercyjnych (inwestując m.in. w rozwój sieci sklepów „Delika-
tesy Centrum”).

Nowoczesne osiedle domów
Osiedle Majowa Park powstaje w  centrum Niepołomic. Składa 
się z 3 segmentów, w których łącznie zaprojektowano 26 domów 
o powierzchniach ok. 100 mkw. Każdy budynek podzielono na 3 
kondygnacje, w tym użytkowe poddasze. W projekcie przewidzia-
no również garaże, ogródki i  balkony (po 2 dla każdego domu). 
Osiedle zostanie wyposażone w  dodatkowe udogodnienia dla 
mieszkańców, takie jak m.in. automatyczna, zewnętrzna bra-
ma wjazdowa, ocieplane bramy garażowe na pilota, antywłama-
niowe drzwi wejściowe, wideofon, energooszczędna 3-szybowa 
stolarka okienna. Do wykończenia elewacji zewnętrznej zosta-
ną wykorzystane drewno, kamień i blacha. Domy będą dostępne 
w standardzie deweloperskim.

Zgodnie z  harmonogramem inwestycji, Majowa Park ma zo-
stać oddana do użytkowania do końca III kw. 2019 r. 

Joanna Kus

Rynek pracy w Niepołomicach przyciąga do miasta nowych mieszkańców. 
Do dalszego rozwoju gminy potrzebne są nowe domy i mieszkania. Potencjał 
lokalizacji dostrzegł inwestor osiedla Majowa Park.

Przykładowa aranżacja salonu
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roZmowy

Rower — 
prosta odpowiedź 
na skomplikowane 
problemy

Traktuje Pan rower jako podstawowy środek transportu. 
Jakie są największe problemy, które dotykają rowerzystów 
w Krakowie?

Głównym problemem jest brak infrastruktury — po prostu nie ma 
po czym jeździć. Są dzielnice, które już mają podstawową sieć dróg 
rowerowych, np. Nowa Huta, ale całe południe Krakowa jest do tej 
pory odcięte rowerowo od pozostałych części miasta. Bo nie mó-
wimy o jeździe rekreacyjnej ani o kimś, kto wsiada na rower spor-
towo i ściga się z samochodami. Chodzi nam o każdego, o to, żeby 
mama nie bała się puścić 12-letniego dziecka rowerem do szkoły, 
żeby pani emerytka mogła podjechać na plac targowy i kupić sobie 
warzywa. Chcielibyśmy, żeby w  dostępności rowerowej nie było 
barier, żeby każdy mieszkaniec w  odległości kilkuset metrów od 
mieszkania miał drogę dla rowerów, która zapewnia mu bezpie-
czeństwo, wygodę i szybki przejazd.

Mówi się o tym, że niby powstaje infrastruktura rowerowa, 
ale nie brakuje i absurdów, np. ścieżka rowerowa nagle się 
kończy, nie prowadząc donikąd. Zna Pan takie przykłady?

Jeśli ścieżka rowerowa kończy się nigdzie, to jeszcze samo w sobie 
nie jest błędem. Kraków ma sensowny plan, dlatego poszczególne 

odcinki tras rowerowych mogą powstawać przy okazji przebudo-
wy ulic, ale niekoniecznie wszystkie od razu. Tu bardzo dobrym 
przykładem jest droga dla rowerów, która łączy Nową Hutę 
z centrum miasta, ta wzdłuż ul. Mogilskiej. Powstawała długo, bo 
ponad 10 lat. Podstawowym problemem było rondo Mogilskie, 
kiedyś kompletnie niedostępne rowerowo. Udało się przebudo-
wać je tak, by powstała wydzielona droga rowerowa, która idzie 
dołem, a samochody jadą górą. Kolejną przeszkodą była ul. Mo-
gilska, ale bez jej przebudowy chyba jedyną możliwością byłoby 
po prostu zabranie jednego pasa ruchu i zrobienie drogi rowero-
wej — na to nikt by się nie zgodził. Trzeba było więc poczekać na 
przebudowę ulicy. Chociaż mogło się wydawać, że sama ścieżka 
rowerowa na rondzie Mogilskim nie miała sensu, to ona czekała 
na możliwość przebudowy ul. Mogilskiej. Są takie miasta w Mało-
polsce, w których wszystko, co powstało dla rowerów, należałoby 
zlikwidować i  zrobić na nowo. Kraków tego problemu general-
nie nie ma. Infrastruktura rowerowa, która już powstała, jest do-
bra. Główny problem Krakowa polega na tym, że za mało zostało 
zrobione.

Z czego to wynika?

Pytaliśmy prezydenta, ale nie dostaliśmy odpowiedzi. Wygląda na 
to, że nie ma decyzji politycznej, żeby przekazać na to finansowa-
nie, bo plany są. Narzędzia prawne też są, np. Kraków ma przyję-
te standardy budowy infrastruktury rowerowej, czyli dokument, 
który mówi, w  jaki sposób ta infrastruktura ma wyglądać. Je-
śli myślimy systemowo o  tym, żeby rower stanowił alternatywę 
transportową dla mieszkańców, to plany finansowe dotyczące in-
frastruktury rowerowej powinny zostać wpisane do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, co nie tylko daje stabilne finansowanie, ale 
też uruchamia procedurę. Drogi dla rowerów nie da się wybudo-
wać od razu. Wcześniej trzeba np. sprawdzić, jakie mamy możli-
wości w  pasie drogowym, zabezpieczyć finansowanie, uzyskać 
potrzebne zgody, przygotować uzgodnienia, bo np. drogi rowero-
we mogą wchodzić na teren PKP albo Wód Polskich. Dlatego czę-
sto droga rowerowa powstaje przez 5 lat, z czego 4 lata załatwia 
się sprawy formalne, a dopiero w ostatnim roku można faktycznie 

Jak dostać się do szkoły czy pracy w sposób 
ekologiczny, tani i bez korków? Najprostszym 
rozwiązaniem wydaje się rower. O tym, czy 
Kraków spełnia oczekiwania rowerzystów, 
w rozmowie z Anną Kapłańską mówi Marcin 
Dumnicki, prezes stowarzyszenia Kraków 
Miastem Rowerów.
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budować. Wieloletnia Prognoza Finansowa mogłaby to uspraw-
nić. Przykładowo, gdyby było wiadomo, że w 2020 r. zajmiemy się 
al. 29 Listopada, to już w 2017 r. można by było zacząć prace nad 
odpowiednimi uzgodnieniami. 

Przez rok mieszkał Pan w Amsterdamie — mieście znanym 
z rozwiniętej infrastruktury rowerowej. Jakie rozwiązania 
przyjęte w tym mieście można przenieść na krakowski 
grunt?

Ja bym przenosił prawie wszystko. Infrastruktura w  Amsterda-
mie jest zaprojektowana dla wszystkich — nie tylko młodzi, spraw-
ni chłopcy na rowerach górskich w kaskach dadzą sobie tam radę. 
W tym mieście bazuje się na wydzielonych drogach rowerowych. 
U nas jest taka tendencja, żeby nie budować specjalnej infrastruk-
tury, bo dużo tańszy jest np. pas ruchu dla rowerów w jezdni. Ale 
okazuje się, że na tych pasach ruchu nie wszyscy chcą jeździć. 
Rozmawiałem z mamami kolegów i koleżanek moich dzieci. One 
wprost mówią, że nie puszczą tam syna czy córki, bo obok pędzą 
samochody. Dlatego ważne jest zbudowanie podstawowych dróg 
dla rowerów. 

Druga rzecz, którą bym kopiował, wymaga dużo pracy umy-
słowej, koncepcyjnej. Holendrzy podchodzą naukowo do budowy 
dróg rowerowych. Są tam grupy badawcze, które badają bezpie-
czeństwo i  wykorzystanie infrastruktury rowerowej, a  później 
wydają podręczniki. Powstał podręcznik o  projektowaniu in-
frastruktury rowerowej — „C.R.O.W.”. Wyjaśnia on m.in., jak za-
chowują się ludzie. Infrastruktura musi być dopasowana do tych 
zachowań.

Ludzie mają tendencję do wygody. Rowerzyści, ponieważ sami 
napędzają swój rower, starają się minimalizować wysiłek. Jeżeli są 
w  stanie gdzieś przejechać bez zatrzymywania się, nawet niele-
galnie, to się nie będą zatrzymywać. Na rozpędzenie roweru, któ-
ry się zatrzymał, straciliby dużo siły. Będą też skracać drogę. Inny 
przykład — jeśli ludzie czegoś nie widzą, to tego nie przewidują, 
dlatego skrzyżowania powinny być odsłonięte. Dobra widocz-
ność umożliwia przewidywanie ruchu, a przy prędkości, jaką uzy-
skuje się na rowerze, jest trochę tak, jak z pieszymi. Piesi się nie 
zderzają na chodniku nie dlatego, że są ścisłe reguły, tylko dlate-
go, że patrząc na siebie, możemy automatycznie zorientować się, 
jakie są intencje drugiej osoby, i  dopasować swoje zachowanie. 
Polscy eksperci od bezpieczeństwa mówią, że trzeba zwiększyć 
edukację. Holenderscy twierdzą, że podstawą jest infrastruktura. 
Jak infrastruktura jest dobrze zrobiona, to zachowania naturalne 
są jednocześnie bezpieczne. Dlatego nawet człowiek nieznający 
przepisów pojedzie po niej poprawnie.

Część osób może i chciałaby dojeżdżać rowerem do pracy, 
ale boi się o swoje bezpieczeństwo albo nie chce stracić 
roweru — sporo mówi się o kradzieżach na terenie Krakowa. 
Jak rozwiązać te problemy?

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, mogę trochę porozwiewać ewen-
tualnie obawy. Jest coraz bezpieczniej, czego wbrew pozorom nie 
widać na pierwszy rzut oka. Ok. 10-15 lat temu udział ruchu rowe-
rowego wynosił poniżej 1 proc., teraz mamy już powyżej 5 proc., 
a  liczba wypadków w  ciągu roku wynosi mniej więcej tyle samo. 
Ale jak nam kilkukrotnie wzrósł ruch, a liczba wypadków jest po-
dobna, to jednak znaczy, że bezpieczeństwo się bardzo poprawiło.

A co z miejscami, gdzie można bezpiecznie zostawić rower, 
nie obawiając się, że widzimy go po raz ostatni?

To prawda, że ludzie kradną rowery. W Holandii to się dzieje ma-
sowo. Po pierwsze trzeba mieć postawę: Mam tak fajny sprzęt do 
jazdy, że prędzej czy później ktoś mi go niestety ukradnie, ale będzie 
mnie stać na nowy. Ja np. nie mam samochodu. Kiedyś policzyłem 
różnicę między ceną kupna i sprzedaży, a także wszystkie koszty, 
takie jak przeglądy. Nie licząc paliwa, okazało się, że posiadanie sa-
mochodu kosztowało mnie 12 zł dziennie. Nie posiadając samo-
chodu, a zamiast tego używając roweru, przez kilka lat zarobimy 
na kilka rowerów, więc to i tak się opłaca. Poza tym — mnie rowe-
ru nigdy nie ukradli, bo mam dobre zapięcie. Tego też nauczyłem 
się w Amsterdamie — tam rowerzyści używają wielkich, potwornie 
ciężkich łańcuchów z grubą kłódką. Śmieję się, że tam można kupić 
rower za 15 euro, a za zapięcie zapłacić 20 euro. Kolejna sprawa 
— nie ma sensu kupować drogiego roweru. Jeśli ktoś kupuje rower 
za 5000 zł, z karbonową ramą i różnymi bajerami, i czymś takim 
dojeżdża do pracy, to faktycznie może się bać.

Co do miejsc do parkowania, jest ich coraz więcej. Tu można 
pochwalić dawny ZIKiT. Udało się opracować funkcjonalny sto-
jak i  uzgodnić z  konserwatorem zabytków, żeby można było go 
wstawiać wszędzie. Teraz tych stojaków w całym Krakowie mamy 
już bodaj 6 tys. Również podmioty prywatne, np. spółdzielnie 

zaczynają dbać o stojaki. Każdy nowy biurowiec w Krakowie ma 
bardzo duży parking rowerowy, często zamykany. W ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego w Krowodrzy powstaną zamykane boksy. 
Również instytucje przygotowują miejsca dla rowerów. Wszyst-
kie większe uczelnie o to dbają, np. cały teren AGH został wyposa-
żony w stojaki i szlabany na tyle krótkie, że przez przerwę można 
spokojnie przejechać na rowerze.

Jak ocenia Pan system Wavelo?

Bardzo dobre pytanie, bo to jest eksperyment. Do tej pory w Pol-
sce nie było takiego systemu. Podstawowym plusem jest to, że 
miasto praktycznie nic za to nie płaci. Dochodzą do nas głosy, że 
dzięki temu systemowi ludzie mogą łatwiej łączyć różne podróże. 
Chyba jedynym minusem własnego roweru jest to, że nie da się go 
spakować do kieszeni, tylko trzeba go gdzieś zostawić, a potem po 
niego wrócić. Z Wavelo unika się tych problemów. 

Wygląda na to, że ten system sobie radzi. Badania pokazały, że 
w pierwszym roku użytkownicy Wavelo mieli ok. 3 proc. udziału 
w całym ruchu rowerowym. W kolejnym roku było to już 6 proc., 
ale coś, co ma 6 proc. udziału, statystycznie niewiele zmienia. 
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O tym, czy się udało, dowiemy się w przyszłości, zobaczymy też, 
co będzie się działo w innych miastach, bo najwyższym wyrazem 
uznania jest naśladownictwo. W  każdym razie ja nie oczekiwa-
łem, że ten system coś bardzo mocno zmieni, dlatego że Kraków 
już i tak ma dość rozwinięty ruch rowerowy, przynajmniej w tych 
dzielnicach, które są rowerowo dostępne. Tu taka dygresja, ale 
dość ciekawa — Warszawa się chwali, że ma udział ruchu rowe-
rowego powyżej 5 proc. Wrocław ostatnio się pochwalił, że ma 
ok. 6 proc. W Krakowie twierdzimy, że wynosi powyżej 5 proc., ale 
zwrócę uwagę, że tylko połowa Krakowa ma dostęp do infrastruk-
tury. Optymistyczne jest to, że jeśli zrobimy drugą połowę, to inne 
miasta zostawimy daleko w tyle.

Jedną rzecz chcielibyśmy zmienić — dołączyć Wavelo do zin-
tegrowanej oferty transportowej miasta. Chodziłoby o  to, żeby 
mieszkańcy w rozsądnej cenie mieli możliwość zakupu biletu okre-
sowego na komunikację zbiorową, łączącego tramwaje, autobusy, 
kolej aglomeracyjną, ale też Wavelo czy nawet skutery blinkee, czy-
li wszystkie środki transportu, które zastępują korzystanie z wła-
snego auta. W ten sposób można by było pokazać mieszkańcom: 
Nie musisz mieć własnego auta, my ci zapewnimy wygodny transport. 
Nie jestem zwolennikiem zwalczania samochodów, ale chciałbym, 
żeby był wybór.

zaplanował, co konkretnie zostanie wybudowane, kiedy i jaki bę-
dzie szacunkowy koszt. Projekt miał zostać wprowadzony do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. A potem było głosowanie bu-
dżetu i projekt nie został przedstawiony. Wszyscy nabrali wody 
w usta, na nasze pytania czemu tak się stało, nie dostaliśmy odpo-
wiedzi. Była afera, ponieważ pojechaliśmy Masą Krytyczną i wrę-
czyliśmy prezydentowi wielką rózgę na mikołajki, ale rózga też nie 
bardzo pomogła. I od tej pory de facto nie stało się nic. Były tylko 
obietnice. Jedyne, co się trochę udało w zeszłej kadencji i  teraz 
się ciągnie, to ZIT-y. W referendum ludzie głosowali za tym, żeby 
budować więcej ścieżek rowerowych. Porównaliśmy, ile przed re-
ferendum rocznie powstawało kilometrów, a ile po referendum. 
I po referendum powstaje mniej. Zgodnie z ustawą, jeśli nastąpiło 
ważne rozstrzygnięcie w referendum, należy niezwłocznie przy-
stąpić do jego wykonania. Wygląda więc na to, że władze wprost 
złamały prawo, bo miały budować więcej, a zbudowały mniej.

Sporo powiedzieliśmy na temat problemów, które dotykają 
krakowskich rowerzystów. Stowarzyszenie Kraków Miastem 
Rowerów stara się temu zaradzić. Co do tej pory udało się 
zrobić?

Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że infrastruktura rowero-
wa w ogóle powstaje, i jest dobrej jakości. W Krakowie działa sil-
na grupa osób, która jeździła po świecie i uczyła się od lepszych. 
Do dzisiaj stowarzyszenie jest źródłem wiedzy o infrastrukturze 
rowerowej. Poza tym inicjujemy zmianę społeczną, pokazując, że 
rower jest fajny, że to nie jest tylko sport, ale też transport. Oczy-
wiście prowadzimy też działalność lobbingową, czyli chodzimy do 
radnych i nawet jeśli nie udało nam się do tej pory dopukać do pre-
zydenta, to np. Rada Miasta rok w rok przy uchwalaniu budżetu 
dorzuca trochę pieniędzy na rowery.

Innym projektem, który prowadzimy, jest STARS w  szkołach. 
Kraków wziął udział w  projekcie europejskim, który zachęcał 
dzieci, żeby do szkoły dojeżdżały rowerami, a  nie samochoda-
mi. Byliśmy partnerem dla Urzędu Miasta. Prowadziliśmy zajęcia 
w  szkołach, wycieczki rowerowe, konkursy. Projekt już skończył 
się w Europie, ale w Krakowie na tyle się spodobał, że nadal trwa 
i widać wyniki. To jest działalność, która odbywa się bez awantur, 
a działa. Jestem zwolennikiem tezy, że nie ma sensu niczego za-
kazywać kierowcom samochodów, tylko trzeba tak przebudowy-
wać miasto, żeby dało się jeździć autem, ale żeby rowerem było 
wygodniej. Bo jak ktoś chce sobie jeździć samochodem, bo bar-
dzo lubi, niech jeździ. Problem jest wtedy, jak ktoś musi, bo nie 
ma infrastruktury. Komunikacją zbiorową jedzie ponad godzinę, 
a  samochodem 25 min., więc mówienie, że może zrezygnować 
z samochodu, to teoria. Chciałbym, żeby miał dostęp do roweru, 
którym dojedzie w 20 min. I wtedy niech wybierze. Jeśli część osób 
przesiądzie się na rowery, to może się okazać, że pozostali będą je-
chać samochodami nie 25 min., tylko 20, bo korek się zmniejszy.

Czyli wszyscy zyskają?

Tak. Jeśli mądrze robi się drogi rowerowe, to wszyscy zyskują. 
Tu już wprost można pokazać inżynierskie wyliczenia, np. że przy 
tym samym sposobie zajęcia przestrzeni, samochodami jesteśmy 
w stanie w ciągu godziny przewieźć 2 tys. osób, a rowerami prze-
jedzie ponad 7 tys. Więc jeśli mamy osiedle, które musi wyjechać 
jedną ulicą, a  mieszka na nim 7 tys. osób, to samochodami będą 
wyjeżdżać 3 godziny. Po prostu szybciej się tego nie da zrobić. 
A rowerami wyjadą w godzinę lub szybciej, bo skorzystają ze skró-
tów niedostępnych dla aut.

Tylko pewnie cena takiego biletu byłaby wyższa niż do tej 
pory, więc mieszkańcom mogłoby się to nie spodobać. Chyba 
że mogliby wybrać, co wchodzi do pakietu.

Od płacenia za system transportowy nie uciekniemy. Tu jest raczej 
pytanie, kto, ile i za co dokładnie powinien płacić. To dość trudna 
dywagacja. Cieszę się, że zajmuję się rowerami, bo tu sytuacja jest 
prosta. Ludzie jeżdżą głównie na rowerach prywatnych, jedyne, co 
miasto ma zrobić, to zapewnić infrastrukturę. Mawia się, że rower 
to prosta odpowiedź na skomplikowane problemy.

Dużo mówił Pan na temat infrastruktury. Pięć lat temu 
w ramach referendum mieszkańcy Krakowa zostali zapytani 
o to, czy ich zdaniem w mieście powinno się budować więcej 
ścieżek rowerowych. Ponad 85 proc. osób odpowiedziało 
twierdząco. Jak ocenia Pan reakcję miasta na ten sygnał?

Na początku wydawało się, że jest nieźle. Został powołany ze-
spół, który składał się głównie z urzędników, ale jego przewod-
niczącym był Marcin Hyła, prezes sieci Miasta dla Rowerów. 
Zespół wypracował rekomendacje, moim zdaniem bardzo roz-
sądne, ponieważ unikały kontrowersji. Skupiły się głównie na 
drogach rowerowych, które można od razu wybudować. Potem 
nawet zostało zlecone opracowanie finansowe. Ówczesny ZIKiT 
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orZecZnictwo

Spór o remont na działce sąsiada

W
łaścicielka chcąca dokonać remontu budynku znajdu-
jącego się na jej posesji zwróciła się do Starosty o roz-
strzygnięcie niezbędności wejścia na teren sąsiedniej 

nieruchomości, w celu wykonania robót budowlanych. Jedna ze 
ścian remontowanego budynku znajdowała się na granicy pose-
sji i otynkowanie tego miejsca wymagało, zdaniem inwestorki, za-
jęcia części sąsiadującej z  nią działki. Starosta uznał, że zajęcie 
sąsiedniej działki na szerokości dwóch, a  długości dwudziestu 
metrów jest słuszne, oraz zezwolił na skorzystanie z bramy wjaz-
dowej tej posesji w celu dokończenia remontu.

Właściciele sąsiedniej nieruchomości odwołali się od tej decy-
zji, wskazując, że nie wyrażają zgody na zajęcie części ich działki, 
gdyż nie ufają inwestorce, a  ponadto w  decyzji nie ustalono re-
kompensaty finansowej za korzystanie z nieruchomości.

Sprawa ostatecznie trafiła do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w  Gdańsku. Jak wskazał sąd, w  tej sytuacji, przepi-
sem, z którego należy skorzystać w celu ustalenia decyzji, był art. 
47 ustawy Prawo budowlane. Jak stanowi ust. 1 tego przepisu: 
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych 
jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren są-
siedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem 
robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku 
lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z  nim przewidywany 
sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentu-
alną rekompensatę z tego tytułu. 

Brak porozumienia między sąsiadami
W danym stanie faktycznym, prowadzono korespondencję mię-
dzy sąsiadami, która jednak nie skończyła się wyrażeniem zgo-
dy. W takiej sytuacji, w przypadku braku porozumienia, zgodnie 

z ust. 2: organ administracji architektoniczno-budowlanej — na wnio-
sek inwestora — w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzy-
ga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, 
lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania 
zasadności wniosku inwestora, organ administracji architekto-
niczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej po-
trzeby oraz warunki korzystania z  sąsiedniego budynku, lokalu 
lub nieruchomości.

Oddalenie skargi
Sąd ponadto przywołał tezy z orzecznictwa, które wskazują, że 
wejście na teren sąsiedni jest niezbędne w  sytuacji, gdy obiek-
ty, na których mają być wykonane prace, znajdują się na granicy 
działki sąsiedniej bądź lokalu stanowiącego odrębną nierucho-
mość; i wspólnego gruntu — w takiej od niej odległości, że teren 
dostępny na działce inwestora nie wystarczy na ich przepro-
wadzenie. Musi to być zatem sytuacja, w  której prace można 
przeprowadzić wyłącznie z sąsiedniej posesji. Zdaniem Sądu, in-
westorka spełniła wymogi ustawowe, prowadząc listowną kore-
spondencję z sąsiadami w sprawie uzyskania zgody. Sąd uznał, że 
organy, wydając pozwolenie na skorzystanie z nieruchomości są-
siadów, postąpiły właściwie. Precyzyjnie określono czas i miejsce 
zajęcia, a także pouczono remontującą o obowiązku naprawienia 
szkód, które powstaną w  wyniku korzystania z  nieruchomości. 
Skarga została więc oddalona.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku  
z 19 grudnia 2018 r., II SA/Gd 409/18

Krzysztof Janowski
radca prawny 

Kancelaria Janowski Markiewicz

W toku wykonywania remontu czy innych prac budowlanych może dojść do sytuacji, 
w której możliwość kontynuowania prac zapewni jedynie skorzystanie z sąsiedniego 
gruntu i jego tymczasowe zajęcie. Jakie opcje działania ma w takiej sytuacji remontujący?
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wpływają na cenę, jaką trzeba zapłacić za mieszkanie w Krowodrzy — 
mówi Ewa Foltańska-Dubiel, prezes GEO.

Wynajem się opłaca
Planując zakup lokalu na własny użytek, pod wynajem czy na 
sprzedaż, warto rozważyć centrum Krakowa. Pomimo iż ceny 
nieruchomości są tam wyższe, mieszkanie w  atrakcyjnej loka-
lizacji ma większą szansę na znalezienie najemcy lub kupca. 
W  Starym Mieście oraz w  sąsiednich dzielnicach powstaje bar-
dzo dużo inwestycji, a  gruntów jest coraz mniej, dlatego miesz-
kanie w tym obszarze nie straci na wartości, a wręcz przeciwnie 
— zyska. Z analizy danych portalu KRN.pl wynika, że w  2018 r. 
za najem mieszkania o powierzchni 40–60 mkw. trzeba było za-
płacić w Krakowie średnio 1662 zł (bez czynszu administracyjne-
go i  opłat eksploatacyjnych). Więcej kosztował wynajem lokalu 
w  Starym Mieście — 2110 zł oraz w  Grzegórzkach — 1929 zł. 
Niższa cena oferowana była w Krowodrzy — 1707 zł. 

Popyt na najem wciąż jest zauważalny, szczególnie wśród mło-
dych wkraczających w  samodzielne życie — studentów i  singli oraz 
wśród obcokrajowców. Każdej z tych grup zależy na bliskości centrum 
miasta i  jego głównych atrakcji oraz na sprawnym dojeździe do pra-
cy. W  związku z  tym nie będą zainteresowani dzielnicami, które są 
w znacznej odległości od Starego Miasta — tłumaczy Ewa Foltańska-
-Dubiel. Spadek rentowności jest zazwyczaj zjawiskiem chwilowym.
Warto mieć to na uwadze, planując zakup inwestycji pod wynajem, jak 
i na sprzedaż — dodaje.

Rynek wtórny droższy od pierwotnego
Malejąca liczba gruntów budowlanych wpływa na wyższą cenę 
działek, a także nieruchomości z rynku wtórnego. Dane NBP do-
tyczące Krakowa pokazują, że w  III kw. zeszłego roku przecięt-
na cena metra kwadratowego używanego lokalu wynosiła 8059 
zł, o 854 zł więcej niż w roku 2017. Lokale z drugiej ręki są za-
zwyczaj droższe od nowych budynków, ze względu na atrakcyj-
niejszą lokalizację. Równie ważną kwestią jest to, że inwestorzy 
oddają osiedla w stanie deweloperskim, a wykończenie pod klucz 
dodatkowo kosztuje. Mieszkania z  rynku wtórnego są goto-
we do użytku „od zaraz”, bez konieczności ponoszenia kolejnych 
opłat. Biorąc pod uwagę fakt, że największą popularnością cie-
szą się kawalerki (ok. 40 mkw.) i lokale 2-pokojowe (40–60 mkw.), 
mieszkanie o najmniejszej z przedstawionych powierzchni moż-
na sprzedać za minimum 322 tys. zł. W Starym Mieście średnia 
cena będzie wyższa. Powołując się na dane przedstawione w ra-
porcie ronin24.pl — 11 491 zł/mkw., za 40-metrowe mieszkanie 
można uzyskać kwotę 460 tys. zł. Im bardziej atrakcyjna lokali-
zacja, funkcjonalny i  nowoczesny budynek, tym cena będzie ko-
rzystniejsza, dlatego sprzedaż nieruchomości w centrum miasta 
przynosi większy zysk oraz zajmuje mniej czasu. 

Joanna Syrek
Prime Time Pr

Mieszkanie w centrum procentuje

W Krakowie ceny mieszkań rosną wolno
W  zeszłym roku ceny mieszkań wzrosły w  całym kraju. Według 
danych NBP, przedstawiających ceny ofertowe, znaczne podwyż-
ki były zauważalne w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. W stolicy 
województwa pomorskiego, we wrześniu 2018 r., metr kwadrato-
wy nowego mieszkania kosztował średnio 8293 zł, o 964 zł wię-
cej niż w  analogicznym okresie roku 2017. Więcej trzeba było 
zapłacić w Warszawie — 8880 zł, wzrost o 1092 zł, a we Wrocła-
wiu — 7145 zł, o 755 zł więcej niż we wrześniu poprzedniego roku. 
Metr kwadratowy nowego lokalu w Krakowie również był droższy 
(7042 zł), lecz różnica cen rok do roku była stosunkowo niska i wy-
nosiła 111 zł.

Nie tylko Stare Miasto
Mimo stosunkowo wolniejszego tempa wzrostu cen, miesz-
kania w  stolicy Małopolski nie należą do tanich. Dzielnicami, 
w  których zakup nieruchomości jest szczególnie kosztowny, są: 
Stare Miasto, Zwierzyniec, Grzegórzki oraz Krowodrza. Jak po-
daje raport ronin24.pl, opracowany na podstawie ofert portalu 
KRN.pl, w  IV  kw. 2018 r., w  Starym Mieście za metr kwadrato-
wy mieszkania trzeba było zapłacić 11 491 zł (dane dotyczą loka-
li o powierzchniach 40–60 mkw.). Według Mateusza Marchewki, 
managera portalu KRN.pl, obecnie mieszkania w Starym Mieście 
są co najwyżej o 0,2 proc. droższe niż w ostatnim kwartale ubie-
głego roku. Jeżeli chodzi o pozostałe dzielnice, to w Zwierzyńcu 
w IV kw. 2018 r. średnia cena wynosiła 9995 zł/mkw., a w dziel-
nicy Grzegórzki 8869 zł/mkw. Taniej było w Krowodrzy, gdzie za 
metr kwadratowy trzeba było zapłacić średnio 8723 zł. Stawki 
w tych dzielnicach wynikają z niewielkiej odległości od centrum 
oraz bardzo dobrej komunikacji miejskiej.

Do głównych zalet Krowodrzy należy bliskość Starego Miasta. Moż-
na się tam dostać równie łatwo na piechotę, jak i tramwajem czy auto-
busem. Prócz tego Krowodrza sama w sobie ma wiele do zaoferowania 
— bogata infrastruktura, placówki edukacyjne, kino, parki — Krakow-
ski i  Jordana. Jest to również doskonała lokalizacja dla studentów, 
w jej obrębie mieści się AGH oraz Uniwersytet Pedagogiczny. Te zalety 

Sprawna komunikacja miejska, więcej miejsc pracy, wydarzenia kulturalne na wyciągnięcie 
ręki, ale przede wszystkim — korzystniejsza sprzedaż oraz najem. Niezależnie od celu 
nabycia mieszkania, w centrum miasta można liczyć na niewątpliwe korzyści.

Dwa słowa o rynku



Marcin Kijowski
Nowodworski Estates
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lubiani przez pośredników, bo w większości płacą gotówką i nie mają 
problemów z wysokimi prowizjami, dzięki czemu dostają od pośred-
ników najlepsze oferty. Niemców, Hiszpanów i Anglików też jest cał-
kiem sporo, ale nie wystarczająco, żeby jednoznacznie określić ich 
podejście do inwestowania w  Polsce — informuje Berezovskyi. 
Zdarzają się też pojedynczy klienci z Kongo czy Meksyku i pew-
ne jest jedno: prawie wszyscy obcokrajowcy na 100 proc. pole-
gają na rekomendacji pośrednika.

Do zakupu mieszkania obcokrajowiec z  UE nie potrzebuje 
żadnych dodatkowych dokumentów, zresztą tak jak klienci spo-
za państw unijnych, pod warunkiem że nieruchomość nie znaj-
duje się w strefie przygranicznej. Tu potrzebne jest zezwolenie 
ministra, na które w polskich realiach możemy czekać nawet po-
nad rok. Miałem taką sytuację z klientem z Białorusi, i jestem prze-
konany na 100 proc., że bez mojej pomocy transakcja nigdy by nie 
doszła do skutku — wspomina Berezovskyi. Zdecydowanie prze-
ważają klienci gotówkowi. Jeden z  klientów kiedyś błędnie zrozu-
miał pojęcie „gotówki” i 400 000 zł przywiózł w żywej gotówce na 
transakcję do kancelarii. Nasze banki są już jednak coraz bardziej 
„otwarte” na finansowanie zakupu nieruchomości, jeśli tylko cudzo-
ziemiec pracuje w  Polsce. Mimo wszystko kredytowanie dla obco-
krajowca to cały czas skomplikowany, choć nie niemożliwy proces 
— informuje Góral. 

Przy zakupie nieruchomości na jaw wychodzą też pewne róż-
nice kulturowe. Transakcje z  takimi klientami to również pewnego 
rodzaju wymiana doświadczeń i  ciekawostek. Na przykład klienci 
z  południa Włoch nie mają w  ogóle instalacji ogrzewania w  miesz-
kaniach, a  w  Chorwacji można kupić mieszkanie bez pomocy no-
tariusza — wyjaśnia specjalista. Co ciekawe, prawie wszystkim 
podoba się polskie nowe budownictwo. Nie wiem, czym to jest 
spowodowane, ale klienci z  zagranicy prawie zawsze chwalą nasze 
inwestycje deweloperskie i  bardzo chętnie kupują tam mieszkania. 
Może faktycznie są ładniejsze, a może tylko dlatego, iż mamy zupeł-
nie inny styl budownictwa, a jak wiadomo, lubimy spróbować czegoś 
nowego, nietypowego dla nas — kończy Oleksnadr Berezovskyi. 

Polak wybrzydza, obcokrajowiec kupuje 

J
ak kupują Polacy, a jak Niemcy czy Rosjanie? Czego szukają? 
Opowiadają o tym agenci biura nieruchomości Nowodwor-
ski Estates; jeden z nich zresztą sam pochodzi ze Wschodu. 

Specjaliści zgodnie wskazują, że to Polacy są bardziej wybredni 
niż obcokrajowcy. 

Proces decyzyjny u  klientów zagranicznych przebiega zdecydo-
wanie szybciej. Związane jest to często z ograniczeniami czasowymi, 
jakie mają osoby spoza naszego kraju. W większości potrzebują bo-
wiem lokum „na już” — mówi Radosław Góral. Do tego dochodzi 
outsourcing. Świat zachodni, jak i  wschodni (nie dotyczy Białorusi) 
jest bardzo mocno przyzwyczajony do pośredników w każdej dziedzi-
nie. Każdy robi to, co potrafi najlepiej, a  czego nie potrafi, zleca fa-
chowcom. Oszczędza czas, a często i pieniądze. Tak jest też przy 
zakupie nieruchomości, szczególnie w  celach inwestycyjnych: 
klient idzie do pośrednika, który po wielu pytaniach określa jego 
potrzeby i  możliwości, następnie znajduje rozwiązanie. Za taką 
usługę słono się płaci. W  Rosji (nie dotyczy Moskwy) prowizje 
często sięgają nawet 8–10 proc. ceny transakcyjnej. Jeśli klient 
wie, czego oczekuje od pośrednika, to wie też, za co płaci. Dlatego na-
bywcy z zagranicy, głównie ze wschodu, są znacznie mniej wybredni. 
Nie oglądają 70–80 mieszkań w ciągu roku, nie chcą tracić na to cza-
su. Polacy w większości wolą wszystko robić na własną rękę, nie do 
końca wiedząc, czego szukają i nie korzystając z pomocy fachowca. 
Są bardziej wybredni — uważa Oleksandr Berezovskyi. 

Preferencje? Tu wiele zależy od tego, skąd przyjechał obco-
krajowiec, do czego jest przyzwyczajony. Mam klienta z Armenii, 
który szuka mieszkania dla 4-osobowej rodziny, i to mieszkanie musi 
mieć nie mniej niż 100 mkw., bo jego dom rodzinny ma 450 mkw. 
i  on jest przyzwyczajony do przestrzeni. A  młoda rodzina z  Francji 
szuka lokalu typu one-bed do 40 mkw., bo większego nie potrzebu-
je. Ktoś przyjeżdża do nas z Nowego Jorku i koniecznie chce znaleźć 
mieszkanie wysoko w wieżowcu, a ktoś z małej miejscowości potrze-
buje większego, ale spokojniejszego mieszkania na obrzeżach miasta. 
Oczywiście decyduje też zasobność portfela, każdy chce więcej za 
mniej, ale niestety musi wybrać to, na co go stać — wyjaśnia ekspert. 
Radosław Góral wskazuje z  kolei na jeszcze jedną charaktery-
styczną cechę. Klienci zagraniczni zwracają uwagę przede wszyst-
kim na lokalizację. To w większości od miejsca ich pracy, od szkoły czy 
przedszkola, gdzie uczęszcza dziecko, będzie zależało, w jakiej dzielni-
cy kupią nieruchomość. Lubią również mieszkania wykończone, „do 
wejścia”, nie mają bowiem czasu na remont czy wykończenie nieru-
chomości od zera — tłumaczy broker. 

Według niego, obcokrajowcy kupują nieruchomości głów-
nie dla siebie. Jeszcze kilka lat temu kupowali w Polsce mieszkania 
przede wszystkim inwestycyjnie, zauważyliśmy jednak ostatnio, że 
szala dość mocno przechyla się w kierunku zakupów na własne cele 
mieszkaniowe — uważa Góral. Obaj specjaliści zgodnie wskazują, 
że coraz więcej klientów pochodzi ze Wschodu: z  Ukrainy, Ro-
sji czy innych krajów byłego Związku Radzieckiego. Są bardzo 

Niemcy, Brytyjczycy, Włosi, Francuzi — coraz więcej obcokrajowców kupuje 
nieruchomości w Polsce. Jeszcze kilka lat temu to nasi zachodni sąsiedzi kupowali 
najwięcej. Dziś już co czwarte mieszkanie nabywane przez obcokrajowca trafiło 
w ręce Ukraińców. Czym różnią się polscy klienci od zagranicznych? 

Dwa słowa o rynku
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architektura

Mikrodomy — nowy wymiar oszczędności

m
ikrodomy ze swoim kompaktowym rozmiarem i nowocze-
snym wyposażeniem świetnie przyjęły się w USA. Czy ist-
nieje szansa, że upowszechnią się także w naszym kraju?

Nurt ze Stanów Zjednoczonych
Za prekursorów ruchu „drobnych domów” uważa się Lloyda Kah-
na i Nenrego Davida Thoreau. Obserwując zwiększający się po-
ziom urbanizacji, szukali rozwiązania w budynkach o powierzchni 
nieprzekracającej 100 mkw. Spopularyzowaniem tej idei zajął 
się Jay Shafer, który przeprowadził się do 15-metrowego dom-
ku na kółkach, ponieważ... denerwowało go sprzątanie dużej po-
wierzchni. To stało się napędem do powstawania praktycznych 
domów, pozbawionych elementów nadmiernego konsumpcjoni-
zmu, ale wygodnych i  nowocześnie zaopatrzonych. Mikrodomy 
w  USA z  reguły kosztują nie więcej niż 50 tys. dolarów. Ich do-
kładna cena zależy od materiału, z  którego są wykonane i  udo-
godnień, jakie zostały w nich zmieszczone. Droższe są campery, 
czyli domy na kółkach, które pozwalają Amerykanom na prowa-
dzenie mobilnego trybu życia. Mogą postawić je w każdym miej-
scu i podpiąć do lokalnej kanalizacji oraz sieci energetycznej. A co 
reszta świata myśli o  mikrodomach? Równie mocno ten trend 
rozprzestrzenił się w Japonii, gdzie z powodu trzęsień ziemi pro-
mowane jest mieszkanie na małych powierzchniach. Niewielkich 
domów nie brakuje także w Szwecji. Są tu często wybierane przez 
studentów, którzy szukają własnych czterech ścian na rozpoczę-
cie niezależnego etapu życia.

zapłacą więcej niż 150 tys. zł. Dom zaproponowany przez firmę 
Solace ma 44 mkw. Ściany są wykonane z płyt MFP stworzonych 
z wiórek drewna, dzięki czemu budynek jest stabilny i tańszy — 
koszty materiałów budulcowych są niższe od standardowego 
drewna. Energię otrzymuje się ze specjalnych paneli fotowolta-
icznych, które wytwarzają ok. 7600 kilowatogodzin rocznie. Jeśli  
w ciągu dnia wytworzy się jej nadmiar — wtedy jest ona przesy-
łana do ogólnej sieci, a jeśli jest jej za mało — pobiera się ją rów-
nież z sieci. Końcowy rozrachunek okazuje się dość prosty — nie 
płacimy za prąd, a  jedynie za utrzymanie łącza. Pozostaje jesz-
cze jedna kwestia — ogrzewanie. Prawidłowa rotacja powie-
trza to zadanie wentylatora mechanicznego, który podczas zimy 
ogrzewa powietrze z zewnątrz, a latem je ochładza, zachowując 
przy tym ciągłą wymianę powietrza wewnętrznego i zewnętrz-
nego. Co pozostaje nabywcy do zrobienia? Wykończenie i  wy-
posażenie domku, czyli zrobienie podłóg, łazienki, kuchni oraz 
zakup mebli. 

Dom w wersji mikro pojawił się również w ofercie firmy Ikea. 
Projekt o  nazwie Building Blocks został wykonany ze specjalnej 
sklejki i po rozłożeniu ma powierzchnię 49 mkw. Możemy go na-
być w  stanie surowym za 34,6 tys. zł i  — dzięki licencji open so-
urce — zlecić jego wykonanie firmie posiadającej frezarkę CNC. 

Mikro. Według encyklopedii PWN jest to przedrostek oznaczający jedną milionową. 
Wykorzystywany w wielu dziedzinach, ma jednak to samo znaczenie — coś małego, 
ale praktycznego. Mamy mikroskopy, mikrometry, mikrochirurgię i mikrofony. Nie 
mogło zabraknąć słowa budowanego na tym członie również w architekturze.

Proekologiczne koncepcje budowlane 
Architekci i projektanci z Polski gonią zagraniczny rynek, propo-
nując coraz to ciekawsze oferty domów, które możemy zbudo-
wać sami nawet w ciągu jednego dnia. Jest to opcja skierowana 
szczególnie do młodych osób, które zaczynają stawiać pierwsze 
samodzielne kroki w dorosłym życiu i zamiast wydawać wszyst-
kie oszczędności na kawalerkę, wolą postawić na coś, za co nie 

Dom zaproponowany przez firmę Solace

Dom firmy Tiny Smart House Polska



 n	 19Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 05/2019

Aktualnie projekt mikrodomu jest wciąż ulepszany, po-
nieważ materiał, z którego został wyprodukowany, nie 
posiada odpowiedniego zabezpieczenia przed wilgocią.

Ikona minimalizmu w Polsce
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich mikro-
-obiektów jest Dom Kereta. Instalację tę zaprojektował 
i postawił w 2012 r. architekt Jakub Szczęsny. Znajdu-
je się pomiędzy ulicami Chłodną a Żelazną na warszaw-
skiej Woli. W najszerszym miejscu mieszkanie ma 152 
cm, ale to nie przeszkoda, by zmieściły się w nim sypial-
nia, łazienka, kuchnia i salon. Dostać można się do niego 
tylko w jeden sposób — przez klapę w podłodze. Prze-
znaczeniem instalacji było stworzenie pracowni dla 
izraelskiego pisarza Etgara Kereta. Dlaczego jednak jest 
ona tak wąska? Wiąże się to bezpośrednio z historią ojca 
Etgara, który z  powodu żydowskiego pochodzenia był 
zmuszony ukrywać się w czasie II wojny światowej. Za 
kryjówkę posłużyło mu bardzo ciasne pomieszczenie, przez któ-
re doznał w późniejszym czasie zaniku mięśni. Czym było stwo-
rzenie minimalistycznej budowli z wielkim duchem dla jej twórcy? 
Jakub Szczęsny zdradził swoje odczucia w  rozmowie z  serwi-
sem Culture: Dla architekta zawsze najciekawsze są te wyzwania,  
w których trzeba pogodzić bardzo dużo elementów z istniejącym kon-
tekstem przestrzennym lub budżetowym. Dlatego redukcja to pasjo-
nujący temat.

Zalety mikrodomów
Z pewnością najmocniejszym atutem tiny houses jest ich cena. Za 
dom do samodzielnego złożenia zapłacimy z  wyposażeniem nie 
więcej niż 200 tys. zł. Mikrodomy można postawić na terenach, na 
których nie ma zezwolenia na budowę — wynika to z faktu, iż są to 
domy niemające bezpośredniej styczności z gruntem. Jest o tym 
mowa w art. 29 polskiego Prawa budowlanego. To samo tyczy się 
wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których 
obszar oddziaływania mieści się w  całości na działce lub działkach, 

na których zostały zaprojektowane. Oprócz tego nie przejmujemy 
się załatwianiem skomplikowanej dokumentacji związanej z roz-
poczęciem budowy. Otrzymując od firmy niezbędne formalności, 
składamy je w urzędzie i czekamy 30 dni. Potem z pomocą klucza 
francuskiego możemy postawić nasz mikrodom. Lub jeszcze pro-
ściej — zakupić go w wersji gotowej, na kółkach. To zagwarantuje 
nam możliwość bycia mobilnym — będziemy mogli przetranspor-
tować nasz dom w każde miejsce i o każdej porze. 

Wpływ liczb
Według danych statystycznych publikowanych na stronie Worl-
dometers, aktualna populacja na świecie wynosi przeszło 7,6 mld. 
Ciągły wzrost liczby ludności jest głównym powodem, dla które-
go rozwinęła się fala minimalistycznych domów. Powierzchni słu-
żącej do zamieszkania jest z  roku na rok coraz mniej i  to samo 
tyczy się liczby źródeł energii odnawialnej, tj. gaz ziemny czy wę-
giel. Emisja CO2 podczas niecałych 2 miesięcy bieżącego roku 
wyniosła już 5 mld ton. Skala zagrożenia środowiska jest więc 

ogromna, co starają się zniwelować 
krajowe rządy i  działacze ekologicz-
ni. Trend na oszczędność powierzch-
ni mieszkalnej, a  tym samym ilości 
wykorzystywanej energii nie tylko 
wspomaga środowisko, ale i  pozwala 
na zaoszczędzenie sporej sumy pie-
niędzy. Według podsumowania GUS 
na 2017 r. statystyczny Polak wy-
korzystuje 27,8  mkw. powierzchni 
użytkowej swojego mieszkania, które 
przeciętnie wynosi 74 mkw. W pierw-
szych trzech kwartałach 2018 r. do 
użytkowania oddano prawie 57 tys. 
budynków mieszkalnych. Natomiast 
powierzchnia użytkowa mieszkań 
wyniosła prawie 12 tys. mkw. Te dane 
świadczą o tym, że w Polsce trend mi-
krodomów jeszcze się nie rozwinął. 
W ciągu najbliższych lat segment ten 
być może stanie się popularniejszy, 
ale z  pewnością nie zawładnie na-
szym rynkiem deweloperskim.

Maria Gil

Wnętrze domu Tiny Smart House Polska

Wnętrze domu firmy Solace
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Koszty zakupu i sprzedaży nieruchomości 
w Hiszpanii

Opłaty notarialne to koszty sporządzenia aktu notarialnego 
stwierdzającego nabycie własności nieruchomości, zwane Escritu-
ra. W Hiszpanii zgodnie z prawem opłaty te powinny być dzielone 
między strony podpisujące akt. Jednak zwyczajowo zostało przy-
jęte, że kupujący ponosi wszystkie koszty z tym związane. Opłaty 
notarialne oraz koszty rejestru są wyliczane od ceny transakcyjnej.

Koszty usług księgowego (Gestoria) lub radcy prawnego (So-
licitors), którzy zajmują się płaceniem podatków i  wszelką doku-
mentacją potrzebną do tego, żeby sformalizować akt własności 
i księgę wieczystą, wynoszą:
• w przypadku księgowego pomiędzy 250 a 500 euro;
• w przypadku radcy prawnego ok. 1 proc. od ceny transakcyjnej. 

Podatek od nieruchomości
Gdy nabywana jest nieruchomość z  rynku wtórnego, kupujący 
musi zapłacić podatek od nieruchomości (od przeniesienia wła-
sności). Podatek od nieruchomości różni się w  zależności od re-
gionu. W Walencji, Katalonii i Galicji wynosi 10 proc., na Balearach 
8 proc. dla nieruchomości poniżej 400 000 euro, 9 proc. dla nieru-
chomości od 400 000 do 600 000 euro i 10 proc. dla nieruchomo-
ści o wartości ponad 600 000 euro, w Andaluzji od 8 do 10 proc., 
a na Wyspach Kanaryjskich 6,5 proc.

Przy zakupie nieruchomości bezpośrednio od dewelopera na-
bywca zapłaci zamiast tego podatku, podatek VAT lub podatek 
IVA w wysokości 10 proc. od ceny transakcyjnej oraz podatek od 
aktów prawnych lub IAJD (w języku hiszpańskim).

W sytuacji, gdy zakup jest finansowany z kredytu hipotecznego, 
należy liczyć się z  dodatkowym kosztem wyceny nieruchomości, 

który w  zależności od banku kształtuje się na poziomie ok. 800 
euro.

Jeżeli sprzedający korzysta z usług biura nieruchomości, to po-
nosi koszty wynagrodzenia doradcy ds. nieruchomości, które usta-
lane są indywidualnie przy każdej transakcji. Klient może odliczyć 
powyższy koszt od swojego podatku od zysków kapitałowych.

Podatek od zysków kapitałowych
Strona sprzedająca zapłaci również podatek od zysków kapitało-
wych (od różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży), który 
za rok 2019 wynosi:
 • do 12 450 euro: 19 proc.
 • 12 450-20 000 euro: 24 proc. 
 • 20 200-35 200 euro: 30 proc.
 • 35 200-60 000 euro: 37 proc.
 • ponad 60 000 euro: 45 proc.

Wyjątkiem jest przypadek, gdy sprzedający ma więcej niż 65 lat 
i przez ostatnie 3 lata mieszkał oficjalnie w swojej nieruchomości. 
W takiej sytuacji nie musi płacić podatku od zysków kapitałowych. 
Na podstawie faktur odliczyć można również od tego podatku 
koszty remontu, notarialne i usług prawników.

Podatek dochodowy
Osoby, które nie są rezydentami, powinny zapłacić 3 proc. podat-
ku dochodowego — Retención, który trafia bezpośrednio do urzę-
du podatkowego w  celu pokrycia wszelkich opłat podatkowych 
wynikających ze sprzedaży. Sprzedający może jednak ubiegać się 
o zwrot pieniędzy, jeżeli uważa, że   jego zobowiązanie podatkowe 
wynosi mniej niż 3 proc.

Obowiązkowy certyfikat energetyczny
Od 1 czerwca 2013 r. zgodnie z prawem hiszpańskim wszyscy wła-
ściciele, którzy chcą sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość, 
potrzebują certyfikatu energetycznego. Dokumenty te muszą być 
wydawane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia: archi-
tekta, geodetę lub inżyniera technicznego. Koszt certyfikatu ener-
getycznego uzależniony jest od wielkości nieruchomości i  może 
wynosić od 100 do 500 euro. Można odjąć go od podatku od zy-
sków kapitałowych.

Podatek plusvalía
Plusvalía to podatek od wzrostu wartości gruntu, na którym znaj-
duje się nieruchomość, wpłacany do lokalnego ratusza. Jego war-
tość obliczana jest na podstawie 3 czynników: okresu własności, 
lokalizacji nieruchomości i  katastralnej wartości gruntu.  Opłatę 
plusvalía można łatwo uregulować w ratuszu, w którym znajduje 
się obiekt. Zgodnie z prawem, podatek od wzrostu wartości grun-
tu powinien zostać zapłacony przez sprzedającego. Niemniej jed-
nak, może uregulować go kupujący, jeśli wyrazi na to zgodę.

Najbardziej aktywnymi regionami pod względem transakcji 
są Andaluzja (wzrost w porównaniu do zeszłego roku o 8 proc.), 
Katalonia (o 6 proc.), prowincje Walencja (o 3 proc.) i Madryt (o 2 
proc.).

Joanna Herman
Kancelaria Herman

Z
godnie z hiszpańskim prawem transakcje kupna-sprzeda-
ży na rynku nieruchomości obciążone są dodatkowymi 
kosztami, które ponoszą obie strony umowy. Jednak nie 

zawsze wiadomo, które opłaty należą do kupującego, a które do 
sprzedającego.

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY

opłaty notarialne  
(od 400 do 1000 euro)

wynagrodzenie  
Doradcy ds. nieruchomości  
(ustalane indywidualnie)

koszty rejestru (ok. 400/650 euro)
podatek od zysków kapitałowych 
(zmienne 19, 24, 30 proc. za 2019 r.)

koszty księgowego (Gestoria) –  
(od 250 do 500 euro) lub radcy 
prawnego (Solicitors) –  
(zwykle 1 proc. ceny transakcyjnej)

podatek dochodowy (Retención) – 
(tylko 3 proc. dla nierezydentów)

podatek od przeniesienia własności 
(pomiędzy 4 a 11 proc.)

certyfikat energetyczny  
(od 100 do 500 euro)

koszty wyceny nieruchomości  
(tylko w przypadku zabezpieczenia 
na hipotece, w zależności od banku 
ok. 800 euro)

podatek od wzrostu wartości gruntu 
(Plusvalía)

Dla nowo wybudowanych 
nieruchomości:

•  IVA lub VAT (10 proc.)

•  IAJD (między 0,5 a 1,5 proc.)
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Perły z sieci

Niezwykły dom w północnej Portugalii 

Ten oryginalny dom, doskonale wpisujący się 
w otaczającą przyrodę, stoi na zboczu góry nieopodal 
Fafe. Został zbudowany przez portugalskiego inżyniera 
z pobliskiego Guimarães. Jako surowca do budowy 
użyto przede wszystkim granitu w postaci bloków 
łączonych betonem. Pomiędzy dwa kamienne głazy 
stanowiące ściany szczytowe wbudowano właściwą 
część domu, a fasadę obłożono małymi kamykami. 
Mimo że budynek stoi nieopodal farmy wiatrowej, 
wewnątrz nie ma energii elektrycznej; jest natomiast 
kominek. Fragment głazu stanowiącego jedną ze 
szczytowych ścian wydrążono i przeznaczono na 
zewnętrzny basen. Casa do Penedo, czyli Kamienny 
Dom, początkowo służył jako domek letniskowy, 
jednak z czasem zrobiło się o nim głośno i zmęczeni 
tłumami turystów właściciele musieli się wyprowadzić. 
Obecnie mieści się tu małe muzeum pamiątek i zdjęć 
z historii tego niezwykłego budynku.

Muzeum Muzyki Rozrywkowej w Seattle  

Położone u wzgórz Seattle Muzeum Muzyki Rozrywkowej 
(EMP museum) swoją artystyczną formą zachwyca turystów 
z całego świata. Budynek powstał w 2000 r. i jest projektem 
światowej sławy architekta Franka Gehry’ego, twórcy 
takich konstrukcji jak Muzeum Guggenheima w Bilbao czy 
sala koncertowej im. Walta Disneya w Los Angeles. Budynki 
jego autorstwa charakteryzują się łączeniem powyginanych 
brył z różnych, często nietypowych materiałów i kolorów. 
Nowoczesna konstrukcja została wykonana ze stali 
nierdzewnej i aluminium o różnej fakturze. Projektant 
przyznaje, że inspirację podczas tworzenia projektu 
stanowiły struny i połamane gitary, a sam budynek ma 
symbolizować swobodę i płynność muzyki. Interaktywne 
muzeum poświęcone jest muzyce współczesnej i fantastyce 
naukowej. Składa się z 6 wydzielonych części i sali 
koncertowej mogącej pomieścić do 200 osób.

Spodek 

Katowicki Spodek to jeden z pierwszych w skali światowej 
obiektów z dachem zrealizowanym w koncepcji tensegrity. 
Ważąca 300 t stalowa konstrukcja kopuły połączona jest 
z zewnętrznym stalowym pierścieniem za pomocą 120 
lin nośnych w formie prętowo-cięgnowych kratownic, 
na których osadzono pokrycie dachowe. Hala główna 
z zewnątrz kształtem przypomina latający spodek, co wynikło 
z połączenia dwóch podstawowych funkcji planowanych dla 
tego obiektu: hali sportowej i hali widowiskowej. Poza tym 
dzięki takiej konstrukcji budynek jest odporny na wstrząsy 
górnicze. Obiekt został wybudowany w 1971 r. według 
projektu Macieja Gintowta i Macieja Krasińskiego. Pierwotnie 
hala miała być zlokalizowana w Parku Kultury i Wypoczynku 
w Chorzowie, lecz ostatecznie, ze względu na awangardowy 
projekt, podjęto decyzję o ulokowaniu jej w centrum Katowic. 
Na trybunach hali mieści się ponad 11 000 osób.

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Feliciano Guimarães, flickr.com

fot. Tydence Davis, flickr.com



Z kraju

Coraz mniej osób chętnych na kredyt 
mieszkaniowy
Dane Biura Informacji Kredytowej (BIK) pokazują, że liczba chętnych na 
bankową pomoc w sfinansowaniu zakupu mieszkania jest coraz mniej-
sza. Z każdym miesiącem wzrasta jednak kwota, o jaką wpływają wnio-
ski. Wartość udzielonego finansowania w styczniu 2019 r. w stosunku 
do kwoty ze stycznia 2018 r. zmalała o 4,6 proc. Odwrotna sytuacja na-
stąpiła w związku z kwotą. W minionym miesiącu nabywcy lokali miesz-
kalnych na potrzeby transakcji nieruchomościowych zawnioskowali 
o sumę wyższą o blisko 12 proc. niż rok wcześniej. Tym samym spraw-
dziły się przypuszczenia analityków rynku, którzy wskazywali, że w naj-
bliższym czasie wartość kredytów mieszkaniowych będzie szła w górę 
przy jednoczesnym spadku ich liczby. Dodatkowo zmieniła się struktura 
udzielanych kredytów. Zobowiązania przekraczające sumę 250 tys. zł 
stanowiły w minionym miesiącu 66 proc. wartości udzielonych w stycz-
niu kredytów. Spektakularny wzrost zauważono w odniesieniu do sum 
powyżej 350 tys. zł — w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. 
ich liczba wzrosła o 48,7 proc., natomiast wartość o 46,4 proc. 

Ministerstwo obala zarzuty Wyborczej
W  „Gazecie Wyborczej” pojawił się artykuł „Czyste powietrze 
z obietnic PiS”, który zdaniem Ministerstwa Środowiska (MŚ) oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej (NFOŚiGW) zawierał niekompletne i  nie zawsze prawdziwe 
informacje. W  wyjaśnieniach podkreślono, że program Czyste 
Powietrze jest zaplanowany na najbliższych 10 lat i obejmuje cały 
kraj. Dotychczas zainteresowani złożyli 31 tys. wniosków, a wy-
nikająca z nich suma sięgnęła 670 mln zł. Efektem mają być 623 
umowy z beneficjentami. Instytucje informują również o zawie-
szeniu programu w styczniu, co jest tłumaczone potrzebą zmia-
ny niektórych jego zasad czy modyfikacjami wniosków w związ-
ku z wprowadzeniem ulgi termomodernizacyjnej. MŚ i NFOŚiGW 
odniosły się też do zarzutu o ograniczeniu do drogi elektronicz-
nej możliwości złożenia wniosku — tradycyjna forma wnioskowa-
nia jest dopuszczalna. Podobnie wygląda kwestia dotycząca ko-
nieczności złożenia dokumentów osobiście. W tym zakresie orga-
ny przewidziały nabór także za pośrednictwem poczty.

To była największa transakcja na rynku 
mieszkaniowym
Na polskim rynku dotychczas nie przeprowadzono transakcji na taką ska-
lę. Za pośrednictwem firmy Deloitte w ręce zagranicznego inwestora tra-
fił pakiet 175 mieszkań. Fakt, że jednorazowo sprzedano tak dużą liczbę 
lokali mieszkalnych to rekord wszech czasów. Wynikająca z operacji war-
tość była największą sumą, jaka dotychczas padła na rynku mieszkanio-
wym, jeśli chodzi o sprzedaż pakietową. Tym, co wyróżnia transakcję, jest 
nie tylko imponująca kwota czy wolumen, ale również fakt, że z  reguły 
przedmiotem największych transakcji są całe budynki. Jak podkreśla dy-
rektor działu doradztwa nieruchomościowego Deloitte, w ten sposób fir-
ma zetknęła się z nowym produktem inwestycyjnym pod względem opra-
cowania koncepcji sprzedażowej, w tym planu marketingowego. Aparta-
menty, które nabył zagraniczny inwestor instytucjonalny, są przeznaczo-
ne na wynajem i znajdują się na warszawskim Powiślu w Pacific Residen-
ce. Co ważne, nieruchomości zostały już oddane do użytkowania. Badania 
przeprowadzone przez Deloitte w oparciu o dane z 2017 i 2018 r. pokaza-
ły, że stolica Polski jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji w Europie 
Środkowej, jeśli chodzi o wynajem mieszkań.  
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Z Krakowa

Więcej zieleni, czyli plan dla ul. Wesołej
Na obszarze blisko 50 ha w centrum miasta mają powstać m.in. ogrody rene-
sansowe, ścieżki rowerowe łączące centrum z  Grzegórzkami, a  także duża 
przestrzeń, na której zaplanowano park i miejsca rekreacji. Projekt zakłada, że 
zieleń będzie rozciągać się od Ogrodu Botanicznego w stronę ul. Blich. Na po-
czątku marca odbyło się już drugie spotkanie dotyczące miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „Wesoła  — rejon ulicy Kopernika”. 

Miejscy planiści chcą zachować zabudowania usługowe przy ulicach Koper-
nika, Grzegórzeckiej oraz Lubicz. Dopuszczalna wysokość budynków to od 16 
do 24 m. Mają one chronić wnętrze dzielnicy przed hałasem i spalinami.

Budynki należące dawniej do Szpitala Uniwersyteckiego, który jeszcze 
w tym roku przeniesie się do nowej siedziby, zostaną zakupione przez Gminę 
Miejską Kraków. Jak powiedział Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa 
ds. zrównoważonego rozwoju, zabudowa zostanie zagospodarowana na cele 
miejskie, np. muzea czy galerie. 

Obszar planu wiąże się z  wartościami historycznymi i  kulturowymi, gdyż 
znajduje się w niedalekiej odległości od terenów wpisanych na listę UNESCO, 
a także jest to cześć obszaru uznanego za pomnik historii „Kraków — historycz-
ny zespół miasta”. Sporządzony plan ma zapewniać pełną ochronę tego terenu.

Ze Strefy Czystego Transportu została tylko nazwa
Strefa Czystego Transportu (SCT) na krakowskim Kazimierzu była nowatorską 
koncepcją. Rzeczywistość i mieszkańcy pokazali, że idea choć szczytna, nie zdaje 
egzaminu. Wszystko zmierza więc w stronę likwidacji SCT. Ocena funkcjonowa-
nia strefy oraz głosy płynące od mieszkańców zmusiły radnych do wprowadze-
nia licznych poprawek w uchwale o SCT. W niepamięć poszła zdecydowana więk-
szość pierwotnie postawionych wymagań.

Na objętym ograniczeniami terenie, na który mieli mieć wjazd nieliczni, znów 
pojawią się samochody „przypadkowych” osób. Nowe przepisy będą pozwala-
ły dostawcom na poruszanie się w Strefie łącznie przez 10 godziny w ciągu doby 
— 6:00–12:00 i 16:00–20:00. Z kolei pozostali kierowcy, podając się za klientów 
bądź kontrahentów, mają pełną swobodę od 9:00 do 17:00. 

Tak sformułowane zasady skutkują tym, że w praktyce postawione wymagania 
nie są egzekwowane i każdy pojazd może poruszać się na całym terenie Kazimie-
rza w godzinach od 6:00 do 20:00. Jednocześnie eliminuje to konieczność posia-
dania identyfikatora mieszkańca lub przedsiębiorcy, który służyłby do legitymo-
wania się. W ciągu dnia wjeżdżający nie będą musieli obawiać się kontroli, nato-
miast między 20:00 a 6:00 wystarczy okazać postojowy abonament mieszkańca.

Imprezy i artyści w Starym Mieście
W ramach Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” 
i „Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030” zostanie 
stworzony nowy wykaz stałych imprez odbywających się na ob-
szarze Starego Miasta. Na liście znajdą się wydarzenia szczególne 
dla Krakowa pod względem kulturowym oraz historycznym. Zmia-
ny obejmą także artystów ulicznych. Zostaną wobec nich zastoso-
wane bardziej rygorystyczne zasady, które kontrolować będzie ze-
spół ds. weryfikacji artystów ulicznych. Szczególnie skupi się on na 
wartości dla krajobrazu kulturowego Starego Miasta oraz szacunku 
dla jego dziedzictwa, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. 
Artyści, którzy nie wykazują odpowiedniego poziomu, dostaną od 
miasta propozycje miejsc poza parkiem kulturowym Stare Miasto 
lub obszarem Rynku Głównego i Drogi Królewskiej. Znów cały czas 
będzie rygorystycznie sprawdzane, czy artyści nie używają zakaza-
nych środków i sprzętu do nagłośnienia swojej sztuki. Dozwolone są 
wyłącznie instrumenty akustyczne. Nieprzestrzeganie zasad skut-
kować będzie mandatem karnym lub skonfiskowaniem sprzętu i nie-
dozwolonych instrumentów.
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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 4,2992

Chf 3,7845

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 ** –0,3130

liboR Chf –0,7154

liboR EUR *** –0,3370

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)                         157,25

tabela nr 046/A/NBP/2019 z dnia 6.03.2019

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

(dane na dzień 4.03.2019 [Euribor],  
27.02.2019 [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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Mieszkanie z antresolą

a
ntresola to praktyczne rozwiązanie na małych powierzch-
niach, w kawalerkach typu studio, kiedy zależy nam na od-
dzieleniu strefy nocnej od dziennej. To także pomysł na 

przekształcenie wysokiego loftu czy wnętrza kamienicy w dwu-
poziomowe mieszkanie.

Na półpiętrze może znajdować się nie tylko sypialnia. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, by na antresoli urządzić przytulny sa-
lon z  mnóstwem poduszek i  dyskretnym, kojącym oświetle-
niem. Inspiracją w tym przypadku mogą być np. kawiarnie w stylu 
orientalnym. 

Wysokość ma znaczenie
Wysokość konstrukcji powinna być dopasowana do funkcji, jaką 
będzie spełniać dodatkowa powierzchnia. Salon czy gabinet na 

biurko i wysoki regał z książkami, aneks kuchenny czy tylko nie-
wysoka kanapa? Przestrzeń pod konstrukcją można również za-
aranżować na garderobę lub kącik do relaksu (przywieszając do 
antresoli hamak lub huśtawkę). 

Uwaga na dźwięki i światło
Należy liczyć się także z tym, że dodatkowa konstrukcja wpłynie 
na akustykę całego pomieszczenia. Dźwięki z  dołu będą docie-
rać na górę i odwrotnie. Warto zatem już na etapie projektowania 
uwzględnić materiały izolacyjne czy panele akustyczne. Dobrym 
rozwiązaniem może okazać się wykonanie szklanych ścian dzia-
łowych, które odizolują przestrzeń na antresoli od reszty miesz-
kania, jednocześnie zapewniając odpowiednie doświetlenie 
wnętrza. Z drugiej strony minusem przeszkleń może być ryzyko 

przegrzania pomieszczenia. W  takim 
przypadku zaleca się zamontowanie 
zasłon i odpowiedniej wentylacji. 

Niezależnie od temperatury na ze-
wnątrz należy zadbać o  źródło świa-
tła na antresoli. W  pomieszczeniach 
typu poddasze sprawdzą się okna 
połaciowe. 

Ponadto drugi poziom mieszka-
nia musi mieć dostęp do instalacji 
grzewczej. 

Wejście na antresolę
Wybierając przestrzeń na antresolę, 
musimy wziąć pod uwagę również po-
wierzchnię na schody. Najmniej inwa-
zyjnym rozwiązaniem będzie drabinka 
lub schody strychowe, które pozwo-
lą zaoszczędzić trochę miejsca. Jest 
to jednak mniej bezpieczna konstruk-
cja niż schody z poręczą. Warto wziąć 

pod uwagę ten argument, jeśli z  antresoli będą korzystać małe 
dzieci lub osoby o  ograniczonej sprawności ruchowej. Dobrym 
wyborem mogą okazać się też efektowne schody spiralne.

Gdzie zbudować antresolę?
Jeśli nie chcemy korzystać z  gotowych modeli, możemy spró-
bować samodzielnie zbudować antresolę, dostosowaną do pa-
rametrów naszego mieszkania. Punktem wyjścia jest wysokość 
wnętrza. Minimalna zalecana wysokość pomieszczenia, pozwala-
jąca na wzniesienie antresoli, to 4 m. Pod uwagę trzeba wziąć tak-
że grubość konstrukcji — optymalnie ok. 20 cm. 

aranżacje wnętrz

Antresola — w zależności od potrzeb właścicieli i parametrów wnętrza, może mieć 
lekką, łatwą do montażu konstrukcję, lub solidną, bardziej wymagającą formę, idealną 
do stworzenia odrębnego piętra w mieszkaniu. Odpowiednio wykonana i urządzona 
stanowi zarazem praktyczny i estetyczny dodatek do wnętrza. Co należy uwzględnić 
w projekcie antresoli i jak uniknąć błędów związanych z niewłaściwym wzniesieniem 
takiego elementu wyposażenia mieszkania?

antresoli wymaga co najmniej 2 m odległości między sufitem 
a podłogą, by domownicy mogli się w nich swobodnie poruszać. 
Sypialnia może zajmować nieco mniej miejsca, już 140–150 cm 
wysokości powinno wystarczyć. Najmniejsze antresole pomiesz-
czą tylko materac i szafkę nocną z lampką, ale to i tak wiele w mi-
kromieszkaniach. Na bardzo ograniczonej powierzchni stosuje 
się również połączenie antresoli z zabudowaną szafą. Na szczy-
cie takiej szafy można umieścić materac i stworzyć w ten sposób 
kącik do spania.

Gdy mamy do dyspozycji więcej miejsca, od wysokości antre-
soli zależy to, jak wykorzystamy miejsce pod nią: czy zmieści się 
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Bezpieczna konstrukcja
Antresole wykonuje się najczęściej z  drewna i  stali, ze względu 
na trwałość i wytrzymałość tych materiałów. Do budowy można 
wykorzystać także żelbeton lub elementy szklane. Jeśli antresola 
ma pełnić funkcję niewielkiej sypialni, np. w pokoju dziecka, jej nie-
zbyt szeroki szkielet można wykonać z belek-kantówek o wymia-
rach kilkanaście na kilkanaście centymetrów. Do takiej podstawy 
wystarczy przymocować deski, które będą tworzyć podłogę pół-
piętra. Między nimi trzeba zostawić wąskie przerwy, ponieważ 

pod wpływem wilgoci drewno zwiększa swoją objętość. Szczeli-
ny w podłodze ułatwią wentylację antresoli. 

Jeśli półpiętro ma zajmować większą powierzchnię, konieczne 
będzie dodatkowe wzmocnienie konstrukcji, np. za pomocą po-
przecznych belek lub pionowych słupów wspierających całość. 
Belki można zabezpieczyć także drewnianymi zastrzałami (pod 
kątem 45 stopni). Ponadto antresola powinna być wyposażona 
w  balustradę — wykonaną z  drewna lub innego wytrzymałego 
materiału.

Ważne, by konstrukcja wpisywała się w  cha-
rakter całego mieszkania. Pamiętajmy, że 
klasyczne drewno nie będzie pasować do indu-
strialnych pomieszczeń, a stalowe akcenty do sty-
lu rustykalnego. 

Sprawdzenie stanu ścian
W każdym przypadku jednakże estetyka powinna 
ustępować bezpieczeństwu. Przed przystąpie-
niem do prac, należy sprawdzić stan i  wytrzy-
małość ścian, przy których będzie montowana 
antresola. Konstrukcja stanowi duże obciążenie, 
więc może opierać się wyłącznie na ścianach no-
śnych mieszkania. Ściany działowe są zbyt cien-
kie, dlatego nie utrzymałyby antresoli. Montaż 
powinno poprzedzić także gruntowne sprawdze-
nie stanu technicznego pomieszczenia. Czy na 
ścianach da się zauważyć pęknięcia, czy tynk ła-
two się kruszy? Należy upewnić się, że wiercenie 
nie spowoduje jeszcze większych uszkodzeń. 

Karolina Naramek
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Powrót do korzeni

ogłoszeniowych. Popularne są również blogi o tematyce ręko-
dzielniczej, połączone z niewielkimi sklepami internetowymi, 
w których można wybierać spośród gotowych wyrobów, a na-
wet zamówić produkt wykonany według własnego projektu.

Dodatki z duszą
To, co funkcjonalne, wcale nie musi być brzydkie. Starym opa-
kowaniom w prosty sposób można nadać nowe życie i wyko-
rzystać np. jako pojemniki do przechowywania drobiazgów. 
Sprawdzi się tu przede wszystkim technika decoupage. Drob-
ne przedmioty można schować także w  wiklinowych koszy-
kach. Alternatywę dla naturalnej wikliny stanowi papierowa, 
zrobiona np. ze starych gazet. Klimatyczny dodatek to tak-
że gliniane naczynia. Wazon z  kwiatami czy miska na owoce 

P
owrót mody na ręcznie wykonane przedmioty sprawia, że 
na rynku jest ich coraz więcej, a więc klienci mają naprawdę 
duży wybór. W zależności od upodobań i możliwości finan-

sowych, za pomocą wyrobów rękodzielniczych można umeblo-
wać całe mieszkanie albo zadbać o oryginalne dodatki.

Drewniane dzieła sztuki
Osoby z technicznym zacięciem i dużą wyobraźnią, mogą spróbo-
wać samodzielnie wykonać niektóre meble, korzystając choćby 
ze starych palet czy skrzynek po owocach. Odpowiednio wyszli-
fowane, pomalowane, przycięte i  połączone w  całość, przemie-
nią się w  łóżko, stolik kawowy, a  nawet zestaw do odpoczynku 
w  ogrodzie. Nie każdemu jednak odpowiada taki styl. Bardziej 
wymagający mogą zajrzeć do pracowni stolarskich, korzystają-
cych z  dawnych wzorców rzemieślniczych. Meble tam wykona-
ne to często prawdziwe dzieła sztuki, a  ich forma koresponduje 
z naturalnym kształtem fragmentu drewna, z którego zostały zro-
bione. Niejednokrotnie dodatkowym plusem jest zastąpienie 
toksycznych lakierów naturalnymi olejami, a także idealne dopa-
sowanie konkretnego modelu do oczekiwań nabywcy.

Magia miękkich tkanin 
Duże pole do popisu dają tekstylia. Ręcznie wykonane przedmio-
ty zazwyczaj kojarzą się ze stylem rustykalnym, jednak można je 
zastosować praktycznie w  każdym wnętrzu. Bogactwo wzorów 
i  technik pozwala każdemu wybrać to, co najlepiej odpowiada 
jego wyczuciu estetyki, a jednocześnie pasuje do pozostałych ele-
mentów wyposażenia. Patchworkowe kołdry, koronkowe serwety 
czy haftowane obrusy wprowadzają do mieszkania przytulny, do-
mowy klimat. Szydełko, druty albo igła to dla wielu osób sposób 
na odpoczynek i wyciszenie. Jeśli jednak sami nie umiemy zrobić 
użytku z  tych narzędzi, ręcznie wykonane przedmioty możemy 
kupić, odwiedzając lokalnych twórców albo korzystając z portali 

W czasie, gdy sklepy wypełnia mnóstwo podobnych do siebie przedmiotów, na 
znaczeniu zyskuje rękodzieło. Rzeczy wykonane samodzielnie albo kupione od 
rzemieślników nadają mieszkaniom niepowtarzalny charakter.
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mogą pełnić praktyczną funkcję, będąc jednocześnie niezwykłą 
ozdobą. Ręcznie malowane, szklane butelki i  słoiki mogą słu-
żyć do przechowywania żywności, np. sypkich produktów, ta-
kich jak kasza, ryż czy mąka. Wykonując lub kupując tego typu 
przedmioty zyskujemy piękną, oryginalną dekorację, pełniącą 
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również praktyczną funkcję. Korzystając z  naturalnych materia-
łów albo odnawiając stare rzeczy, jednocześnie przyczyniamy się 
do ochrony środowiska, ograniczając ilość śmieci. W ten sposób 
wspieramy także lokalnych artystów i rzemieślników.

Po prostu piękne
Oczywiście nie wszystkie dodatki muszą być funkcjonalne. Jeśli 
lubimy otaczać się pięknymi przedmiotami, możemy pozwolić so-
bie również na rękodzieło, które po prostu ładnie wygląda. Figur-
ki z  gliny albo drewna, makramowe makatki czy malowane albo 
haftowane obrazy nadają wnętrzom oryginalny charakter. Ważne 
jednak, by unikać zbyt dużej ilości tego typu rzeczy, ponieważ ich 
nadmierne nagromadzenie spowoduje wrażenie przytłoczenia. 
Często lepiej postawić na jeden element przyciągający uwagę.

W poszukiwaniu inspiracji
Jak urządzić mieszkanie z  zastosowaniem rękodzieła? Inspira-
cji najłatwiej szukać w  przeszłości. W  muzeum etnograficznym 
znajdziemy mnóstwo interesujących przykładów pochodzących 
z  wielu kultur. W  skansenach czy starych dworach obejrzymy 
natomiast najpiękniejsze przedmioty z czasów, gdy sztuka ręko-
dzielnicza kwitła, a  twórcy poświęcali długie godziny na dosko-
nalenie swoich umiejętności. Nie zawsze jednak warto kopiować 
wprost przedmioty pochodzące z  minionej epoki. Często lepiej 
potraktować je jako inspirację. Przykładowo, w  towarzystwie 
chłodnych barw i prostych przedmiotów w stylu nowoczesnym, 
nie będą dobrze wyglądały barwne, kwieciste obrusy. Można za-
tem podobną techniką wykonać takie, które zdobią wzory geo-
metryczne, najlepiej w neutralnym kolorze, np. białym.

Taniej czy drożej?
Wytwarzając samodzielnie meble albo dodatki, oszczędzimy 
trochę pieniędzy. Jeśli jednak zdecydujemy się na zakup ręcznie 

wykonanych przedmiotów, zazwyczaj musimy liczyć się z wyższą 
ceną niż zapłacilibyśmy w sklepie. Płacimy nie tylko za oryginal-
ność i wykorzystany materiał, ale i za czas, jaki należało włożyć, 
aby kupiony przez nas przedmiot mógł powstać. Ręczna produk-
cja zazwyczaj trwa znacznie dłużej niż maszynowa. Zdarzają się 
jednak okazje — przykładowo, przy odrobinie szczęścia ręcznie 
haftowane obrusy czy serwety możemy kupić za grosze w skle-
pach z używaną odzieżą. Atrakcyjne oferty pojawiają się także na 
portalach ogłoszeniowych. Z drugiej strony nie brakuje i osób ko-
rzystających z tego, że dzisiaj nie każdy jest w stanie dobrze oce-
nić jakość rękodzieła. Zdarzają się zatem oferty przedstawiające 
przedmiot jako efekt ręcznej pracy, choć w rzeczywistości został 
on wyprodukowany przez maszynę. Inna opcja to sprzedawanie 
za sporą sumę wyrobów wykonanych nieprawidłowo czy niedba-
le. Dlatego decydując się na zakup tego typu rzeczy, nie warto 
polegać tylko na zdjęciu umieszczonym w  internecie. Lepiej zo-
baczyć je „na żywo”, a w przypadku wątpliwości skonsultować się 
z ekspertem, zwłaszcza jeśli cena upatrzonego przez nas przed-
miotu jest wysoka.

Anna Kapłańska
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Łazienka w stylu urban jungle

S
tyl urban jungle, czyli miejska dżungla we wnętrzach, to 
jeden z  najbardziej wyrazistych trendów ostatnich mie-
sięcy. Zawładnął zarówno przestrzeniami handlowymi, 

biurowymi, jak i mieszkaniowymi. Polega na wykorzystywaniu 
motywów przyrodniczych w projektowaniu, ale w odróżnieniu 
od dobrze znanego stylu eko, nawiązuje głównie do dzikiej, eg-
zotycznej natury. W najprostszej postaci trend ten oddają ro-
śliny doniczkowe zdobiące mieszkanie. Warto wybierać przede 
wszystkim egzotyczne zielone gatunki, np. palmy lub pnącza, 
a także drzewa owocowe, np. ozdobne drzewka pomarańczo-
we w dużych donicach ustawionych na podłodze. Rośliny po-
winny gęsto wypełnić wnętrze, stanowiąc nie tyle dodatek do 
mebli, ile równie ważny element wyposażenia pomieszczenia. 
Nurt urban jungle wprowadzimy także za pomocą naturalnych 
materiałów, takich jak wiklina, rattan czy bambus. Na ścia-
nach powinny dominować kolory ziemi lub butelkowa zieleń, 

Motywy roślinne są szczególnie lubiane przez projektantów wnętrz. Podobają się 
także użytkownikom, ponieważ sprawiają, że mieszkanie staje się przytulnym miejscem 
do odpoczynku i relaksu. Natura przenika do mieszkań w coraz bardziej odważnych 
formach. Jedną z nich jest tzw. miejska dżungla, która idealnie pasuje do… łazienki.

Egzotyczne inspiracje
Inspirację dla projektantów mogą stanowić krajobrazy Afryki, Au-
stralii czy Ameryki Południowej. Bujna roślinność będzie dobrze 
prezentować się np. w zestawieniu ze ścianą w piaskowym kolorze. 
Na ścianie można również umieścić fototapetę przedstawiającą 
sawannę lub inny egzotyczny motyw, np. zwierzęcy. Charaktery-
styczne dla stylu urban jungle są wielkoformatowe malowidła lub 
fototapety, przykuwające wzrok. Z  tego względu styl ten jest za-
rezerwowany dla osób, które nie boją się śmiałych zmian we 
wnętrzach. 

Dżungla w łazience
Dzika natura wydaje się idealnie pasować do pomieszczeń, które 
budzą skojarzenia z żywiołem wody. Zieleń w łazience będzie rów-
nież pełnić funkcję relaksacyjną. Może występować w  formie ży-
wych roślin w donicach, otaczających wannę czy znajdujących się 
tuż obok umywalki. Elementem urban jungle będą także tradycyjne 
płytki w kolorze butelkowej zieleni. Nawiązanie do dzikiej natury 
mogą stanowić również powierzchnie przypominające deseniem 
lub fakturą minerały, skamieliny bądź kamienie szlachetne. 

Wymienione elementy dekoracyjne dobrze łączą się ze złotem 
(ewentualnie miedzią), które nadaje wnętrzu bardziej luksusowy 
charakter. Kolor złoty powinien jednak występować głównie w de-
talach, by nie zdominować aranżacji. 

Łazienka w stylu urban jungle musi być jednocześnie egzotyczna 
i przytulna. Wnętrze nie powinno wydawać się sterylne i chłodne. 
Zamiast typowej dla łazienek bieli można postawić na ciemniej-
sze odcienie drewna — zarówno na meblach, jak i obrazach zawie-
szonych na ścianie. Tkaniny w łazience również mogą nawiązywać 
do stylu całego wnętrza. W  taki wystrój wkomponują się np. len 
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która stanowi podstawowy motyw kolorystyczny tego stylu. Mile 
widziane będą też nasycone barwy kojarzone z  tropikalnym kli-
matem: szmaragd, czerwień i kanarkowy żółty. Do wnętrz w stylu 
urban jungle pasują również tzw. zielone ściany, porośnięte bujną 
roślinnością.
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i bawełna. Egzotyczny klimat możemy stworzyć także za pomocą 
świec o intensywnym, pobudzającym zapachu. 

Ciekawą dekoracją będą również ziarna kawy bądź nasio-
na w  dekoracyjnych miskach lub naczyniach. Miłośnikom Afryki 
spodoba się także plakat z „Pożegnania z Afryką” lub innego filmu 
zrealizowanego w afrykańskich plenerach. 

Jeśli w  łazience mamy dużo wolnej przestrzeni, można wygo-
spodarować kąt do relaksu. Wystarczy powiesić wśród roślin do-
mowy hamak albo huśtawkę. 

Wanna czy kabina prysznicowa?
Centralnym punktem łazienki można uczynić wannę. Warto wobec 
tego dokładnie przemyśleć jej wybór. Do stylu, w którym projektu-
jemy łazienkę, nie będą pasować bardzo nowoczesne modele, np. 
z metalowymi wstawkami. Lepiej postawić na formy tradycyjne lub 
z drewnianą obudową. 

Na małej powierzchni, gdy nie dysponujemy wystarczającym 
miejscem na postawienie wanny, lepszym rozwiązaniem będzie 
kabina prysznicowa. Do wnętrza w stylu urban jungle pasują prze-
szklone prysznice bez brodzika. Na podłodze w kącie lub na niemal 
całej powierzchni można wówczas ułożyć drobne kamyki. Za szkla-
nymi drzwiami znajdzie się także miejsce na roślinę w donicy — pod 
warunkiem, że strumień wody jej nie dosięgnie.

Zamiast tradycyjnych szafek
Do przechowywania ręczników można wykorzystać wiklinowe lub 
rattanowe kosze. Oryginalnym dodatkiem będzie także drewniana 

(lub wiklinowa) skrzynia, w  której schowamy kosmetyki i  środki 
czystości. 

Lustro
Kolejnym ważnym elementem wystroju jest lustro. Można umie-
ścić je w  złotej albo drewnianej ramie. Dodatkowo do aranżacji 
pasują również duże, stojące lustra, które można postawić wśród 
roślin, aby pełniły funkcję dekoracyjną. 

Widok za oknem
Mimo iż łazienka powinna być miejscem intymnym, oddzielo-
nym od świata zewnętrznego, można zdecydować się na odważ-
ny krok i nieco ją otworzyć — poprzez duże okno, np. wychodzące 
na balkon. Jeśli na tym balkonie również ustawimy wysoko rosnące 
rośliny, łazienka w stylu urban jungle stanie się naturalnym przedłu-
żeniem zewnętrznego krajobrazu.

Joanna Kus
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Borek Fałęcki

X Swoszowice

XI Podgórze 
Duchackie

VI Bronowice

Skawina

Zakopane

Kielce

Katowice

32

44

36

51

26

45

43

Jasnogórska

Opolska

Focha

Monte Cassino

Grota-Roweckiego
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a IV obwodnica
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a
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Śląskich

Mirowska

Balicka

Bronowicka
Królewska

Armii Krajowej

Królowej Jadwigi

Kapelanka

W
ielicka

Wielicka

Ar
m

ii 
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ej

Al
. 2

9 
Li
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a

Bora-Komorowskiego

Jana Pawła II

Al. PokojuMogilska

Di
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No
w
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ka

Nowohucka

Starowiślna

Kamieńskiego

Lipska

52
19

9

13

38

46

27

22

17

18

20

15

5

4

21

37

7

41

40

58

24

31

49

23

42

54
Libertów

33 34

3

48

47

6

57 10

14 11

16
1

Rząska
8

39

35

2

12

25
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Domy

Salon MAX-FLIZ

Mieszkania

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 38–41

XV 
Mistrzejowice

XVI Bieńczyce

XIV Czyżyny

XVIII Nowa Huta

Niepołomice

Wieliczka

XVII Wzgórza Krzesławickie

XII Bieżanów-Prokocim

Sandomierz

53

51

29

56

Bora-Komorowskiego

Gen. Andersa

Ptaszyckiego

Bieńczycka

Ko
cm

yrz
ow

sk
a 

Al. Solidarności

Igołomska

Domy

Mieszkania

30

31

49

28

55

50

Inwestycje biorące udział w plebiscycie
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom” 
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw .] Cena brutto [zł/mkw .] Firma Patrz str .

2 Dąbska Street III etap (ul . Dąbska/ Lema) II kw . 2021 34–98 8800–10 000 Dasta Invest 62

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

108–124 
31–95

11 000–11 700 
8500–12 000 Inter-Bud Developer

4 Wiślane Tarasy 2 .0  
(ul . Grzegórzecka/Podgórska)

bud . A – I/ II kw . 2019, 
bud . D – IV kw . 2020 30–230 10 500–13 500,  

9800–17 000 Inter-Bud Developer 43

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

7 Al . 29 Listopada/ul . Meiera bud . B – październik 2019 38–52 6420–6950 Dom-Bud M . Szaflarski 65

8 Białe Piaski (ul . Piaskowa) IV kw . 2019 71–148 6500–7000 Realimpex Inwestycje 3

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

49–77 6899–7599 Imperial Capital 54

10 Osiedle Pasteura (ul . Pasteura 1) luty 2020 32–72 7000–8000 Tętnowski Development 67

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

12 Silva Park (ul . Witkowicka) II kw . 2020 68–69 6750–7300 M&J 63

13 Willa Słowicza (ul . Radzikowskiego 108) zrealizowana 37–71 6668–7508 WAKO 66

14 Wzgórza Witkowickie (ul . Witkowicka) I etap – II kw . 2019,  
II etap – I kw . 2020 53–93 od 6800 AWIM 6, 50

Krowodrza   Średnia cena: 8616 zł/mkw . 

Grzegórzki   Średnia cena: 8761 zł/mkw . 

prądnik biały   Średnia cena: 7200 zł/mkw . 

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

5 Chopina 9 (ul . Chopina) zrealizowana 52–94 od 10 900 Tętnowski Development 67

6 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 48

stare miasto  Średnia cena: 11 764 zł/mkw . 

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

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

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw .] Cena brutto [zł/mkw .] Firma Patrz str .
22 Głowackiego (ul . Głowackiego) bud . 1 – zrealizowany, bud . 2 – październik 2019 40–105 7900–9950 Dom-Bud M . Szaflarski 51, 65

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

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 .
15 Cieślewskiego 7A (ul . Cieślewskiego) październik 2019 38–67 6400–7700 Firma JANEX 57

16 Czerwonego Prądnika 8 (ul . Czerwonego Prądnika 8) IV kw . 2019 23–86 7000–8400 ACATOM 49

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

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

29–72 6400–8300 Dom-Bud  
M . Szaflarski 65

19 ul . Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 42–50 od 6300 Krakoin 69

20 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul . Marchołta 3) zrealizowana 33–97 6900–7800 WAKO 66

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

71–74 6698–7950 Dom-Bud  
M . Szaflarski 65

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 .
26 Apartamenty Snycerska (ul . Snycerska) II kw . 2020 41–70 od 8100 WAN 46

27 Apartamenty Wielicka (ul . Górników 50–66) zrealizowana 42–130 od 4839 WAN 47

28 Willa Nokturn (ul . Mała Góra) 2021 27–75 6300–7400 Nokturn Deweloper 7, 8–9, 59

29 Mała Góra 8B i 8C (ul . Mała Góra) zrealizowana 64–68 5500–5900 Proins 68

30 Mała Góra bud . C (ul . Mała Góra) IV kw . 2019 51–69 5900–6600 Proins 68

31 START CITY (ul . Republiki Korczakowskiej 3) II kw . 2021 28–84 6500–8300 Grupa Deweloperska Start I okładka, 64

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

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

24 River Lane (ul . Borowego) I kw . 2020 27–180 od 9396 Core Development 53

25 Starowolska Residence (ul . Starowolska) zrealizowana 178 8427 JARMEX 69
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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

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

46 Apartamenty przy Wiśle (ul . Kącik 10) IV kw . 2019 186–259 10332 HSD Inwestycje

47 Brick House (ul . Podskale) II kw . 2020 27–170 10500–13500 Modern Living Development 6

48 Osiedle Nowy Przewóz 5 .0 (ul . Przewóz) zrealizowana 30–89 b .d . INSTAL KRAKÓW IV 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 .

43 Bonarka (ul . Strumienna) II etap – IV kw . 2021 29–126 7200–10 332 HSD Arrow 61

44 Enklawa Rodzinna (ul . Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start I okładka, 64

45 ul . Turniejowa „B3” grudzień 2019 41–71 od 6300 Krakoin 69

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

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

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

35 Kobierzyńska 59    IV kw  . 2019 34–76 8450 –8700 MWM Development 60

36 Lubostroń Park (ul . Lubostroń 15) grudzień 2019 34–66 od 7190 EXCON 52

37 ul . Małysiaka/ul . Komuny Paryskiej I etap – marzec 2019,  
II etap – II kw . 2020 53–90, 29–70 5700–6000,  

5900–6500 Proins 68

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

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

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

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

41 Pszczelna (ul . Pszczelna) III kw . 2019 39–56 7200–8200 Grupa Deweloperska Start I okładka, 64
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw .] Cena brutto [zł/mkw .] Firma Patrz str .

49 Osiedle Estella (os . Dywizjonu 303) I kw . 2020 r .     17–73 od 6500 FRAX-BUD DEVELOPER 55

50 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 .

53 Okulickiego–Fatimska (ul . Fatimska) IV kw . 2020 44–121 5200–6450 HSD Inwestycje

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 .

51 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

52 Osiedle Kameralne (ul . Jancarza/Kurzei) I kw . 2019 52–59 6900–7250 Grupa Deweloperska Start I okładka, 64

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

okolice Krakowa  

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

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

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

56 Osiedle Klonowe 15  
(Wieliczka, ul . Topolowa/ Kraków, ul . Bogucicka) IV kw . 2019 55 4563–4900 Savan Investments 56

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

58 Słoneczna Rezydencja (Zakopane, ul . Bogdańskiego) III kw . 2019 45 od 10 900 Confisio 58
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Piasta Towers 

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 VI	 	 25,45	 190	875	zł

	 1	 	 II	 	 31,48	 251	840	zł

	 2	 	 III	 	 47,93	 325	924	zł

	 3	 	 VII	 	 51,01	 351	969	zł

 4	 	 II	 	 65,92	 441	664	zł

nazwa inwestycji Piasta Towers bud. 4 i 5

adres os.	Boh.	Września	84	C	i	D

miasto Kraków

cena za mkw. od	6600	do	9300	zł

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

 bud. 5  – III/IV  kw.  2020  r.

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras tak

ogródek	 nie

miejsce parkingowe (cena) 35	000	zł	 

	 18	000	zł	(zewnętrzne	do	bud.	5)

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

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Piasta Towers to	wieloetapowa	inwestycja	zlokalizowana	w	pobliżu	
pętli	tramwajowej	w	Mistrzejowicach	przy ul.	Piasta	Kołodzieja.	Sta-
nowi	przykład	nowoczesnej	architektury,	kompleksowo	zagospoda-
rowanego	osiedla	oraz przystępnej	ceny.
Osiedle	posiadać	będzie	pełną	infrastrukturę	towarzyszącą,	m.in.:
•	 obiekt	rekreacyjno-sportowy
•	 ścieżki	zdrowia,	place	zabaw
•	 specjalnie	wydzielone	miejsca	do	wypoczynku	i	rekreacji
•	 tereny	zielone,	atrakcyjną	małą	architekturę
•	 zaplecze	handlowo-usługowe
•	 sklepy,	restauracje
Lokalizacja	inwestycji	Piasta	Towers	zapewnia	pełną	infrastrukturę	
miejską	oraz	doskonałą	komunikację	z	centrum	Krakowa.	Planowa-
na	 budowa	 północnej	 obwodnicy	miasta	 przebiegająca	 nieopodal	
naszej	inwestycji	oraz	przystanku	szybkiej	kolei	aglomeracyjnej	bę-
dzie	dodatkowym	udogodnieniem	komunikacyjnym.
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Wiślane Tarasy 2.0

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 VIII	 	 32,31	 403	875	zł

	 2	 	 II	 	 52,38	 		548	990	zł

	 3	 	parter	 	 61,05	 610	500	zł

	 4	 	 IX	 	 79,00	 1	027	000	zł

nazwa inwestycji	 Wiślane	Tarasy	2.0		bud.	D

adres ul.	Grzegórzecka		69	c

miasto Kraków

cena za mkw. od	9800	do	17	000	zł

termin oddania IV kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 11

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 65	000	zł

komórka lokatorska (cena) 4000	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 221,64	 997	380	zł

	 5	 	 —	 	 221,64	 1	163	610	zł

nazwa inwestycji Nove Skotniki

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	4500	do	5250	zł

termin oddania	 I/II	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 2+strych

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji	 Panorama	Kliny

adres ul.	Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

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

nazwa inwestycji Apartamenty Snycerska

adres, miasto ul. Snycerska, Kraków

cena za mkw. od 8 100 zł

metraż 41-70 m2

termin oddania II kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak, 4-26 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 20 000 – 35 000 zł

komórka lokatorska (cena) 3 000 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  I  41,39 info.  w biurze

 2  II  47,40 info.  w biurze

 3  I  52,96 info.  w biurze

 4  I  69,32 info.  w biurze

 4  parter  62,86 info.  w biurze
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Apartamenty Wielicka 

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

nazwa inwestycji Apartamenty Wielicka 

adres ul. Górników 50-66

miasto Kraków

cena za mkw. od 4 839 zł

metraż 42-130 m2

termin oddania inwestycja zrealizowana

liczba kondygnacji 3-5

balkon tak, 4-25 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 45 000 zł

komórka lokatorska (cena) 2 900 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  II  42,00 info.  w biurze

 2  I  46,70 info.  w biurze

 2  II  50,00 info.  w biurze

 3  III  66,30 info.  w biurze

 5  IV  121,40 info.  w biurze
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Żmujdzka

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

nazwa inwestycji	 Żmujdzka

adres ul.	Żmujdzka	23	

miasto	 Kraków

cena za mkw. 6400–8500	zł

termin oddania	 IV	kw.	2019	r.

liczba kondygnacji 4

balkon	 tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 19	500	zł

komórka lokatorska (cena) 10	000	-	20	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 II	 28,01	 232	483	zł

	 2	 I	 39,49	 315	525	zł

	 3	 I	 61,51	 433	646	zł

	 3	 II	 68,79	 467	772	zł

	 4	 I	 84,29	 590	030	zł
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Czerwonego Prądnika 8

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

nazwa inwestycji	 Czerwonego	Prądnika	8

adres ul.	Czerwonego	Prądnika	8

miasto	 Kraków

cena za mkw. 7100–8	300	zł

termin oddania	 IV	kw.	2019	r.

liczba kondygnacji 7

balkon	 tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 35	000	zł

komórka lokatorska (cena) 3500		zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

	 1	 II	 26,94	 223	602	zł

	 2	 I	 42,94	 332 785	zł

	 3	 I	 55,87	 405 057	zł

	 3	 II	 60,05	 441 367	zł

	 4	 III	 86,66	 636 951	zł
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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Wzgórze Witkowickie

adres ul. Witkowicka

miasto Kraków

cena za mkw. od 6800 zł brutto

termin oddania I etap: II kw. 2019 r.      

 II etap:  I kw. 2020 r. 

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż: od 40 000 zł

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  53,09 7500 zł/m2

 3 I + II  68,22 7300 zł/m2

 4 I + II  76,78 7500 zł/m2

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

 4 parter + I  82,87 6800 zł/m2

 5 parter + I  93,52 7100 zł/m2

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

Osiedle Wzgórze Witkowickie

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

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

nazwa inwestycji Imperial Stawowa Residence

adres ul. Stawowa 152

miasto Kraków

cena za mkw. 6899-7599 zł

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

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

komórka lokatorska (cena) 3000	zł/	m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

	 2	 III	 49,67	 377	442	zł

										2/3	 parter	 54,16	 406	146	zł

	 3	 II	 59,97	 446	717	zł

	 3	 I	 63,54	 463	778	zł

	 4	 parter	 77,23	 532	810	zł
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Osiedle Estella

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

nazwa inwestycji Osiedle Estella

adres os. Dywizjonu 303 bud. 20 i 20 A

miasto Kraków

cena za mkw. od 6500 zł

termin oddania I kw. 2020 r.        

liczba kondygnacji 8 nadziemnych, 1 podziemna

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

komórka lokatorska (cena) 4000	zł	/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania i lokale z funkcją mieszkalną

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	 155	144	zł

 1 I 22,15 182	738	zł

 2 II 38,13 295	508	zł

 3 IV 46,65 354	540	zł

	 3	 VII	 73,15	 482	790	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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Willa Nokturn

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.pll | www.willanokturn.pl

nazwa inwestycji Willa Nokturn

adres ul. Mała Góra 8D

miasto Kraków

cena za mkw. 6300–7400 zł

termin oddania 2021 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe 30 000 zł

komórka lokatorska 2 500 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Willa Nokturn to elegancki, trzypiętrowy budynek, w którym 
zaprojektowano 59 lokali o pow. od 27 m2 do 75 m2. To prze-
myślany projekt otwartej na stronę południową bryły budynku, 
funkcjonalne układy mieszkań bez strat powierzchni i opty-
malnie wykorzystane tereny zielone. Do parterowych miesz-
kań przynależą ogródki, wszystkie mieszkania na wyższych 
kondygnacjach posiadają balkony. Uwagę zwracają duże okna, 
zapewniające maksymalne doświetlenie pomieszczeń. W pod-
ziemnym garażu wielostanowiskowym znajdą się również ko-
mórki lokatorskie i pomieszczenie dla rowerów, a zewnętrzne 
miejsca postojowe pozostaną dostępne dla gości. Inwestycję 
wyróżnia ciekawie zaplanowany teren wokół budynku. Poza 
placem zabaw znajdzie się tu strefa wypoczynku oraz repre-
zentacyjne patio. Zdecydowanym atutem Willi Nokturn jest jej 
lokalizacja. 300 m dzieli ją od pętli tramwajowej Nowy Bieża-
nów P+R, a w odległości 500 m znajduje się stacja Szybkiej Ko-
lei Aglomeracyjnej Kraków Bieżanów.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 III  26,97 199 578 zł

 2 II  40,28 265 848 zł

 3 I  52,54 352 018 zł

 4 parter  65,82 421 248 zł

 4 I  64,11 442 359 zł
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Kobierzyńska 59

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 	 I	 	 57,02	 481	819	zł

	 3	 	 I	 	 76,91	 649	889	zł

	 3	 	 II	 	 57,02	 481	819	zł

 3	 	 III	 	 57,02	 484	670	zł

	 3	 	 IV	 	 57,02	 490	372	zł

nazwa inwestycji	 Kobierzyńska	59

adres ul.	Kobierzyńska	59

miasto	 Kraków

cena za mkw. od	8450	do	8700	zł

termin oddania	 koniec	2019	r.

liczba kondygnacji 5

balkon	 tak

taras dla	wszystkich	mieszkańców	ok.	100	m2

ogródek	 nie

miejsce parkingowe 32	000	zł

komórka lokatorska 12	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

nazwa inwestycji Bonarka — ul. Strumienna II etap

adres ul. Strumienna

miasto Kraków

cena za mkw. 7200–10 332 zł

termin oddania IV kwartał 2021 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 35 000 zł

komórka lokatorska 3000 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Osiedle Bonarka — ul. Strumienna II etap

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  0  29,09 221 084

 2  1  38,52 292 752

 3  1  47,21 363 517

 3  1  51,18 386 409

 3  0  54,97 406 778

Opis inwestycji

Lokalizacja cechuje się niską zabudową jednorodzinną oraz do-
brym dojazdem do centrum miasta. Nieopodal inwestycji miesz-
czą się lokalne sklepy, markety (Biedronka), a także restauracje, 
apteka, urząd pocztowy.

Pobliskie centrum handlowe „Bonarka City Center” będzie du-
żym udogodnieniem związanym z życiem codziennym.

Ulica Strumienna łączy się z  ul. Turowicza umożliwiając szybką 
komunikację z autostradą A4 oraz trasy nr 7 (Kraków–Zakopane).

Mieszkania znajdują się w  trzypiętrowych budynkach. Skomu-
nikowane cichobieżnymi windami oraz częściami wspólnymi 
o  podwyższonym standardzie. Duże balkony, nowoczesna bryła 
budynku mocno wyróżni inwestycję na Krakowskim rynku nieru-
chomości. W hali garażowej znajduje się 41 miejsc postojowych 
oraz 52 komórki lokatorskie. Dodatkowo na zamkniętym terenie 
osiedla powstanie 8 miejsc naziemnych.

development
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Dąbska Street III etap

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

nazwa inwestycji	 Dąbska	Street	III	etap

adres ul.	Dąbska/	Lema

miasto	 Kraków

cena za mkw. od 8800	zł	do	10	000	zł

metraż od 34	do	98	m2

termin oddania I	kw.	2021	r.

liczba kondygnacji 7

balkon	 tak

taras nie

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) tak

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

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

W	inwestycji	zaprojektowano	mieszkania	o	zróżnicowanych	me-
trażowo	 powierzchniach	 od	 34	 do	 98	m2.	 Na	 ostatnich	 dwóch	
kondygnacjach	 zaprojektowano	widokowe	apartamenty	 z prze-
stronnymi	tarasami.	W	budynku	przewidziano	ponad	200	miejsc	
postojowych.
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

Silva Park 

 M&J SP. Z O.O. SP. K.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Witkowicka, Kraków  
tel. 530 744 395 | info@silvapark.pl | www.silvapark.pl

nazwa inwestycji Silva Park 

adres, miasto ul. Witkowicka, Kraków

cena za mkw. 6750–7300 zł 

termin oddania II kw. 2020

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena) 25 000 zł

komórka lokatorska (cena) 7000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Osiedle „Silva Park” położone jest w północnej części Krako-
wa na obszarze IV dzielnicy Prądnik Biały w bezpośrednim są-
siedztwie Parku Leśnego Witkowice. Lokalizacja osiedla oraz 
rozmieszczenie budynków daje poczucie prywatności i spoko-
ju, dzięki czemu łatwo można zapomnieć, że do centrum miasta 
jest stąd zaledwie 7 km. Dużo wolnej przestrzeni w bezpośred-
nim sąsiedztwie inwestycji daje możliwość aktywnego spędzania 
wolnego czasu, stanowi idealny punkt wypadowy wycieczek pie-
szych i rowerowych. Bliski dostęp al. 29 Listopada zapewni szyb-
kie połączenie ze ścisłym centrum Krakowa.

„Silva Park” to inwestycja 8 domów jednorodzinnych w zabu-
dowie bliźniaczej. Osiedle składać się będzie z dwóch rodzajów 
mieszkań, jedno i dwupoziomowych. Projektując budynki za-
dbaliśmy o to, by zarówno metraż jak i funkcjonalność pomiesz-
czeń były idealnie dopasowana do potrzeb klienta. Osiedle „Silva 
Park” zostanie w całości ogrodzone, by przyszli lokatorzy czuli się 
bezpiecznie. liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 4 parter 68,06 496 838 zł

 4 parter 68,06 460 085 zł

 4 I 69,24 505 452 zł

 4 I 69,24 468 062 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 68 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 53 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

MARZEC 2019
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S
ieć urządzeń umożliwiających samodzielny odbiór i nadanie 
paczki zdobyła rynki kurierskie na całym świecie. Według 
danych opublikowanych przez InPost, w 2018 r. w naszym 

kraju znajdowało się już przeszło 4000 maszyn. Udogodnienie, 
które wielu osobom pozwalało na internetowe dokonywanie 
zakupów, okazało się problemem dla innych. Mieszkaniec Ło-
dzi wniósł pozew do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
o sprawdzenie, czy paczkomat firmy InPost został postawiony le-
galnie. Wymiar sprawiedliwości uznał go za tymczasowy obiekt 
budowlany, a w konsekwencji — wymagający pozwolenia na bu-
dowę. Firma InPost stanowczo nie zgadza się z wyrokiem sądu, 
ale czy to wystarczy?

Efekt wnikliwości
Na początku lutego 2018 r., do Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Łodzi wpłynął wniosek o sprawdzenie, czy budowa paczkomatu 
bez zgody Starostwa Powiatowego jest zgodna z prawem. Instytu-
cja ustaliła, że paczkomat znajdujący się w bezpośrednim sąsiedz-
twie chodnika, funkcjonuje tam bez żadnych zezwoleń. Powiatowy 
Inspektor wystąpił do firmy InPost z żądaniem przedstawienia do-
kumentu, mającego świadczyć o  zgodności z  planem zagospoda-
rowania przestrzennego według Prawa budowlanego. W  opinii 
organu pierwszej instancji, paczkomat to urządzenie techniczne, 
które ustawia się na płytach betonowych — będących fundamen-
tem obiektu — i przyłącza do sieci energetycznej. Inspektor uznał, 

Sektor e-commerce jest aktualnie jedną z najprężniej rozwijających się branż. 
Handel elektroniczny w dużej mierze opiera się na paczkomatach, ale czy ich 
montaż jest zgodny z przepisami Prawa budowlanego?

Czy paczkomaty InPost znikną z Polski?
biurowce

że takie działanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W tej 
sytuacji spółka InPost odwołała się do Wojewódzkiego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, argumentując swoje stanowisko tym, 
że obiekty, tj. paczkomaty, bankomaty czy mlekomaty, nie zostały 
dokładnie zdefiniowane oraz nie są sankcjonowane przez przepi-
sy techniczno-budowlane, które miałyby precyzować ich wymogi. 
Wojewódzki Inspektor zgodził się z opinią spółki i umorzył postę-
powanie, wykazując, że automatyczna skrytka pocztowa, nazywana 
paczkomatem, nie jest obiektem budowlanym ani urządzeniem tech-
nicznym, a  jej wykonanie nie stanowi robót budowlanych. To jednak 
nie zakończyło postępowania, ponieważ niezadowolony z przebie-
gu spraw obywatel zdecydował się wnieść skargę o szczebel wyżej.

Paczkomaty w świetle prawa
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł w styczniu tego 
roku, że paczkomat wymaga zezwolenia na budowę. W  konse-
kwencji tego blisko 4000 paczkomatów zostało uznanych za 
tymczasowe obiekty budowlane, a tym samym stojące w niezgo-
dzie z polskim prawem budowlanym. Sąd w Łodzi powoływał się 
w swoim wyroku na opinię Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w  Warszawie, który w  2018 r. zajmował się sklasyfikowa-
niem paczkomatu według prawa i uznał go za tymczasowy obiekt 
budowlany. W  uzasadnieniu orzeczenia sądu w  Łodzi można 
znaleźć informację, iż generalną regułą wynikającą z  tego przepi-
su (art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego — dop. red.) jest, że budowlą 
jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem ma-
łej architektury. To, że w przepisie tym nie wymieniono jako przykładu 
budowli w postaci paczkomatu, nie oznacza, że nie jest on budowlą. 
Wyrok sądu jest nieprawomocny, a jego zaskarżenie zostało skie-
rowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Co dalej?
Spółka Integer.pl, będąca właścicielem marki InPost, oczekuje ak-
tualnie na prawomocny wyrok sądu. Według Wojciecha Kądzioł-
ki, rzecznika prasowego firmy, rozpatrywanie wprost orzeczenia 
sądu musiałoby być jednoznaczne z tym, że dla obiektów takich 
jak bankomaty czy automaty z  napojami również konieczne by-
łoby posiadanie zezwolenia na budowę. W żadnym kraju Unii Eu-
ropejskiej nie ma ograniczeń prawnych, które uniemożliwiałyby 
montaż paczkomatów. Jak więc dalej potoczy się postępowanie 
w sprawie tych maszyn? Wojciech Kądziołka przyznał, że spółka 
liczy na pozytywną decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
ponieważ Prawo budowlane wyraźnie wskazuje na to, że aby coś zo-
stało uznane za budowlę bądź budowlę tymczasową, musi posiadać 
fundamenty — paczkomat ich nie ma, jest raczej elektroniczną szafą, 
którą można w każdej chwili z danego miejsca zabrać. 

Mamy nadzieję, że Naczelny Sąd Administracyjny przywróci pra-
widłowe brzmienie tym przepisom i nie zajdzie potrzeba uzyskiwania 
każdorazowo pozwolenia na budowę czegoś, co budową nie jest — 
podsumował Wojciech Kądziołka.

Maria Gil

fot. Artur Andrzej, fot. na lic. Wikimedia Commons
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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 157,73 m2

cena 6838 zł/m2 / 1 078 490 zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

min. okres najmu informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne 

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

największy atut lokale gotowe do odbioru

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

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 549,68 m2  (open space)

cena 12 EUR/m2 

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2

min. okres najmu 3/ 5 lat

miejsca park. (cena) od 100 zł

preferowane branże biuro

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

inne dostępne lokale III p., 583,39 m2, układ gabinetowy
                                                                          magazyn 800 m2 (przy budynku)

Lokal biurowy  -  100 m2  do wynajęcia 

Kraków, ul. Krowoderska 

tel. 666 055 054

W YNA JEM

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

miasta w odnowionej kamienicy na pierwszym piętrze.  

Lokal jest podzielony na 3 indywidualne gabinety które są w pełni  

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

i metalowymi szafami. Przestronny korytarz połączony z dużą, swobodną  

poczekalnią w której jest zorganizowany kącik dla dzieci.  

W lokalu znajduje się świeżo odnowiona łazienka oraz schowek/ kotłownia  

i kuchnia zaopatrzona w sprzęty AGD.  

Oferta najmu obejmuje również udostępnienie piwnicy.  

Istnieje możliwość podłączenia sieci internetowej oraz telefonicznej.  

Biuro posiada system alarmowy. 

Cena 3500zł netto + opłaty

OKAZJA

https://www.e-biurowce.pl/pl/biura/Krak%25C3%25B3w/258/cp-business-center


80 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 05/2019

oferty komercyjne

 BIUROWIEC ul. Christo Botewa 14

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

WYNAJEM

metraż I piętro  do 813 m2

cena od 11 Euro za 1 m2

koszty eksploatacyjne 12 zł za 1 m2

min. okres najmu 5 lat

miejsca park. (cena) 80 - 250 zł

największy atut Duża ilość miejsc parkingowych,    
 bliskość do obwodnicy Krakowa

inne dostępne lokale od 111 m2 (moduł) do 851 m2 (piętro) 

 parter  136 m2 
 piętro II do 851 m2 
 piętro III  do 851 m2 
 piętro IV do 474 m2 

                  www.chb14.com 

www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

z możliwością połączenia 
— cała kondygnacja 850 m2

II — pow. 455 m2

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65
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    +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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ATRAKCYJNA I NIEPOWTARZALNA
ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W TRZEBINI

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OFERUJE DO SPRZEDAŻY 
POWYŻSZĄ NIERUCHOMOŚĆ UPADŁEGO

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

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

tel/faks 12-379 37 13

Informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości: 
502 078 078

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

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

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

niechętnie decydują się na sprzedaż, ale są już bardziej skłonni, 
by wynająć. Jeśli nie chcą odstąpić najemcom całej nieruchomo-
ści, sięgają po inne rozwiązanie — często można znaleźć oferty 
wynajmu części domu, np. użytkowego poddasza zaadaptowa-
nego na niezależny lokal.

Średni koszt najmu w Krakowie
Z jakim wydatkiem należy się liczyć, biorąc pod uwagę wynajem 
domu w  Krakowie? Według raportu ronin24.pl, opracowane-
go na podstawie ofert portalu KRN.pl, w ubiegłym roku trzeba 
było zapłacić średnio 3574 zł — za powierzchnię ok. 120 mkw. 
Cena nie uwzględnia opłat za media. W 2018 r. stawki wynajmu 
nie były stabilne. Najwyższe ceny odnotowano w II kw. ubiegłe-
go roku, kiedy wynajem metra kwadratowego kosztował 33 zł. 
Pod koniec I kw. 2019 r. zauważalna jest lekka tendencja spad-
kowa — stawki zaczynają spadać do poziomu ok. 31 zł/mkw.

Najdroższe domy nie tylko w najdroższych 
dzielnicach
Koszty wynajmu w poszczególnych dzielnicach kształtują się róż-
nie, w  zależności od atrakcyjności lokalizacji i  liczby ofert. Bio-
rąc pod uwagę oczekiwania finansowe wobec potencjalnych 

Dom do wynajęcia — ile to kosztuje?

Z
nalezienie w Krakowie domu pod wynajem nie jest łatwym 
zadaniem, zwłaszcza w  ścisłym centrum, gdzie dominuje 
zabudowa wielorodzinna. Istnieje jednak dość liczna grupa 

najemców, która poszukuje takich ofert. Dom jednorodzinny to 
często opcja na przeczekanie — dla rodzin, które ze względu na 
konieczność zaoszczędzenia środków odkładają w czasie decyzję 
o  zakupie nieruchomości. Budynki jednorodzinne dają większe 
poczucie przestrzeni zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Moż-
liwość wypoczynku w dużym, prywatnym ogrodzie to dla wielu 
osób ważny argument za wynajęciem takiej nieruchomości. Od-
rębną grupę najemców stanowią również studenci, ale tylko ci, 
którzy preferują życie w większej grupie współlokatorów, dzieląc 
z nimi koszty eksploatacji i utrzymania domu. 

Lokalizacja wpływa na cenę
Warto zwrócić uwagę, że wynajem to często jedyna opcja dla 
osób, które chcą zamieszkać w  atrakcyjnej lokalizacji. Ograni-
czony dostęp do terenów pod zabudowę nie pozwala dewelope-
rom rozszerzać oferty domów w najpopularniejszych częściach 
miasta. Z  kolei budynki jednorodzinne w  centrum Krakowa na 
rynku wtórnym to rzadkość, a  im coś trudniej dostępne, tym 
bardziej jego wartość rośnie. W  związku z  tym właściciele 

Z raportu ronin24.pl wynika, że wynajem domu w Krakowie kosztuje średnio 
ok. 3600 zł. W których dzielnicach znajdziemy najtańsze oferty, a gdzie najdroższe? 
W raporcie przeanalizowano domy o powierzchniach 120 mkw.
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najemców, najdroższe domy (o  powierzchniach ok. 120 mkw.) 
można znaleźć w  dzielnicach: Zwierzyniec (4875 zł), Grzegórz-
ki (4533 zł), Podgórze (3908 zł), Podgórze Duchackie (3805 zł), 
Prądnik Biały (3833 zł) i co ciekawe — Swoszowice (4115 zł). Bli-
sko granicy 5 tys. zł kosztuje miesięczny wynajem domu w Zwie-
rzyńcu. Tak wysoka stawka nie zaskakuje, ponieważ dzielnica 
uchodzi za prestiżową, a oferowane tu nieruchomości cieszą się 
zainteresowaniem zamożnych nabywców i najemców. Na obsza-
rze Zwierzyńca dominuje zabudowa willowa. Według raportu ro-
nin24.pl, na początku br. ceny najmu w tej dzielnicy zaczęły lekko 
spadać z poziomu 42 zł/mkw. 

Granicę 4 tys. zł przekroczyły stawki wynajmu w Swoszowi-
cach. Warto zwrócić uwagę, że w  tym przypadku odległość od 
centrum miasta nie wpływa na obniżenie ceny najmu. O  atrak-
cyjności tej części Krakowa decyduje bliskość terenów zielonych 
i  spokojniejsza okolica w  porównaniu do dzielnic położonych 
w centrum. Z kolei na wynajem domu w Grzegórzkach, mimo wy-
sokiej ceny, chętnie decydują się osoby, którym zależy na bliskości 
miejsca pracy. Dzielnica ta stanowi bowiem jeden z krakowskich 
ośrodków biurowych. W  pierwszych miesiącach 
2019 r. zarysowuje się jednak tendencja do obniżania 
przez właścicieli cen najmu. Podobny trend cenowy 
obserwujemy w  Podgórzu i  Prądniku Białym, które 
mimo obniżek cen pozostają jednymi z najdroższych 
lokalizacji do wynajmu domów.

Wysokie stawki najmu w  Prądniku Białym wy-
nikają m.in. z  faktu, że obszar dzielnicy pozostaje 
w  granicach miasta, jednak na tyle daleko od cen-
trum, by krajobrazowo w  znacznej części mógł 
przypominać przedmieścia — co stanowi atut dla 
osób poszukujących domu w kameralnej okolicy. 

Tańsze oferty najmu
Krowodrza jest najpopularniejszą dzielnicą pod 
względem wynajmu mieszkań. Jak jest w przypadku 
domów? Ofert pojawia się znacznie mniej, a  staw-
ki wynajmu w  2018 r. kształtowały się średnio na 
poziomie ok. 3450 zł, co daje 30 zł/mkw. Obecnie 
właściciele domów skłaniają się ku podniesieniu cen 

najmu. Pod koniec I kw. 2019 r. można zauważyć, że stawki zbli-
żają się do poziomu 34 zł/mkw. 

Najtańsze domy oferowane są m.in. w  dzielnicach Prądnik 
Czerwony i  Nowa Huta, gdzie za wynajem 120 mkw. w  ubie-
głym roku należało zapłacić odpowiednio: 3056 i  3057 zł. Co 
ciekawe, stawki poniżej średniej dla miasta właściciele propo-
nowali również w  Bronowicach (3221 zł), jednak można się 
spodziewać, że w najbliższych miesiącach wzrosną one przynaj-
mniej do poziomu ok. 3500 zł. 

Tu nie znajdziemy domu na wynajem
Osobną kategorię powinny stanowić domy w  Starym Mieście, 
ponieważ praktycznie ich nie ma. Przy tak niewielkiej podaży 
każda oferta może odwrócić trend cenowy, dlatego ceny najmu 
nie są stabilne.

W Starym Mieście na sprzedaż wystawia się przeważnie ka-
mienice. Rzadko zdarza się, by właściciel preferował wynajem 
całego budynku zamiast pojedynczych lokali.

Joanna Kus
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PŁASZÓW,
UL. MYŚLIWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 42 m2, 
2012 r., ogródek (43 m2)
Cena: 315.000 zł

KONTAKT:   Jakub Obcowski 
 510-087-993

DĘBNIKI,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Atrakcyjne mieszkanie, 
2-pokojowe, 44 m2, 2012 r.
Cena: 420.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

ŚRÓDMIEŚCIE,
AL. 29 LISTOPADA
Klimatyczne 3-pokojowe  
mieszkanie, 63 m2

Cena: 499.000 zł 

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

KROWODRZA,
AL. SŁOWACKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe,  
49,07 m2, komfortowe
Cena: 488.000 zł 

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

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

Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

BRACIA-SADURSCY.PL

BRONOWICE, UL. SMĘTNA
Apartament 3-pokojowy, 55 m2, 
klimatyzacja, 2011 r., wysoki 
standard
Cena: 570.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

ZIELONKI, GARLICZKA
Domy w zab. bliźniaczej  
z garażami, pow. 192-200 m2, 
działki 600-800 m2

Ceny: od 786.271 zł

KONTAKT:   Magdalena Barbacka 
 883-060-730

SWOSZOWICE, OPATKOWICE
Mieszkania 2, 4, 5-pokojowe 
z garażami, pow. 52-115 m2, 
kameralne budownictwo
Ceny:  od 279.000 zł

KONTAKT:   Małgorzata Brożek 
 688-880-149

KROWODRZA,
UL. POZNAŃSKA
Apartament w wysokim 
standardzie, 3-pokojowy, 79 m2

Cena: 760.000 zł

KONTAKT:   Jakub Obcowski 
 510-087-993
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STARE MIASTO,
UL. BOGUSŁAWSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 40 m2, 
inwestycyjne
Cena:  529.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

WIELICZKA,
UL. JASNA
Piękne i komfortowe mieszkanie, 
74,2 m2, dwupoziomowe, 2015 r.
Cena: 505.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

GM. IWANOWICE,
NARAMA
Dom wolnostojący, 250 m2,  
p.u 200 m2, wyjątkowy
Cena: 1.290.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

GM. ŚWIĄTNIKI GÓRNE,
RZESZOTARY
Dom wolnostojący, 255 m2,  
p.u 184 m2, luksusowy
Cena: 855.000 zł

DĘBNIKI,
UL. CZARODZIEJSKA
Wyjątkowy 4-pokojowy apartament, 
120 m2, 2013 r.
Cena: 2.450.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

WOLA JUSTOWSKA
Domy w zab. bliźniaczej,  
pow. 178 m2, wysoki standard 
wykończenia
Cena: 1.350.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz                          
 688-880-184 

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELKA WIEŚ,
MODLNICA
Mieszkania 3-pokojowe,  
pow. 61-73 m2, stan deweloperski
Ceny: od 299.000 zł

CZYŻYNY,
UL. SIKORKI
Mieszkanie 4-pokojowe, 74,6 m2, 
gustownie urządzone
Cena: 549.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
                            796-541-485

BRONOWICE,
UL. ZŁOTA PODKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 57 m2, 
komfortowe
Cena: 519.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. SŁOMCZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 64 m2, 
nowoczesne, 2015 r.
Cena: 448.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

KONTAKT:  Jarosław Utnik
  688-880-152

KONTAKT:  Stanisław Irzyk
  509-907-533
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NIEPOŁOMICE,
UL. ZIEMBY
Dom wolnostojący, 136 m2, 
komfortowy
Cena:  750.000 zł

KONTAKT:   Karolina Raźna 
 503-031-022

GM. JERZMANOWICE-PRZEGINIA,

JERZMANOWICE
Dom wolnostojący, 360 m2,  
p.u 320 m2, przytulny
Cena: 865.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor
                   500-557-819

ŚWIĄTNIKI GÓRNE,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Dom wolnostojący, 150 m2,  
dz. 10 ar, 2010 r.
Cena: 830.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. BOCIANA
Mieszkanie 4-pokojowe, 70 m2,  
do wejścia, 2015 r., I p.
Cena: 599.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

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

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik
                    508-155-779

SWOSZOWICE,
WRÓBLOWICE
Domy w zab. szeregowej,  
pow. 103-136 m2, tereny zielone
Ceny:  od 550.405 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła 
 688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI, KLINY 
Domy wolnostojące,  
pow. 233-264 m2, możliwość 
wykończenia pod klucz
Ceny: od 1.085.000 zł

GM. MYŚLENICE,
KRZESZOWICE
Dom typu bliźniak, 100 m2,  
p.u 87 m2, niezamieszkały wcześniej
Cena: 525.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022

GM. KŁAJ,
UL. BRZEZIE
Pensjonat, 450 m2, dochodowy
Cena: 1.890.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

STARE MIASTO,
UL. SANDOMIERSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 46 m2,  
pod inwestycję
Cena: 623.600 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195
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PRĄDNIK BIAŁY,
UL. GRABCZAKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 98 m2, 
dwupoziomowe, 2007 r.
Cena: 670.000 zł

KONTAKT:   Elżbieta Rudek 
 505-110-150

CZYŻYNY,
UL. SOŁTYSOWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, 
2015 r., do wejścia, I p.
Cena: 395.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

PIASKI NOWE,
UL. PODEDWORZE
Mieszkanie 2-pokojowe, 48,6 m2, 
wys standard
Cena: 415.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. BIAŁOPRĄDNICKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 51,58 m2, 
nowoczesne
Cena: 449.000 zł

KONTAKT:  Jerzy Korzonek 
 578-795-576

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

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

BIEŃCZYCE
Mieszkania 3, 4, 5-pokojowe,  
pow. 80-121 m2, duże przeszklenia
Ceny: od 449.792 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

BRONOWICE,
UL. ŻELEŃSKIEGO
Dom w zab. bliźniaczej, p.u. 234 m2, 
działka 700 m2, zadbany
Cena: 1.380.000 zł

PODGÓRZE,
UL. PRZEMYSŁOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 62 m2, I p.
Cena: 545.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio
                    515-234-864

RUCZAJ,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, 
apartamentowiec
Cena: 450.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

WIELICZKA,
KOKOTÓW
Dom wolnostojący, 250 m2,  
dz. 11 ar, 2012 r.
Cena: 1.110.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

KONTAKT:  Joanna Makówka                      
   688-880-156

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska–Guśtak                                     
 518-706-518 
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WWW.TECNOCASA.PL

2-pokojowe – 39 m2 
Łobzów, Al. Grottgera
2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 
39 m2. Lokal z osobna kuchnią, łazienką, 
piwnicą oraz balkonem. Tuż przy Młynówce 
Królewskiej. Zapraszamy do umówienia się 
na wizytę.    

Cena 440.000 zł 
Tel. 512 110 802 

4-pokojowe - 94,7 m2 
Zabłocie, ul. Mydlarska
Nieruchomość stanowiąca nadbudowę usy-
tuowaną na drugim  piętrze kamienicy przy 
ul. Mydlarskiej - boczna ulica,  co zapewnia 
spokój i ciszę. Stan deweloperski, okna plasti-
kowe. Istnieje możliwość wydzielenia dwóch 
osobnych mieszkań, co czyni ofertę atrakcyjną 
pod kątem inwestycyjnym.

Cena 410.000 zł
Tel. 513 084 377

2-pokojowe - 51 m2 
Wieczysta
Przedpokój, dwa niezalezne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka. Funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń. Budynek z 2013 roku z 
ogrzewaniem i ciepłą wodą z sieci miejskiej 
i parkingiem za szlabanem do wyłącznej 
dyspozycji mieszkańców. W okolicy rozwi-
nięta infrastruktura handlowo - usługowa. 

Cena 399.000 zł
Tel. 12 412 00 72

3-pokojowe - 101 m2 
Stare Miasto, ul. Św. 
Tomasza
Mieszkanie w nowoczesnym apartamentowcu 
w samym centrum Krakowa. Nieruchomość 
składa się z trzech pokoi – dwóch sypialni  
i pokoju dziennego, kuchni, dwóch łazienek  
z WC, przedpokoju oraz tarasu.

Cena 1.950.000 zł
Tel. 12 428 23 20

2-pokojowe – 77 m2 
Łobzów, ul. Królewska
2 pokoje, osobna, przestronna kuchnia, łazien-
ka, 2 balkony oraz piwnica.  Idealne dla rodziny 
albo pod inwestycję. Świetna lokalizacja. Zapra-
szamy do umówienia się na wizytę.

Cena 660.000 zł
Tel. 512 110 802              

3-pokojowe – 69 m2 
Grzegórzki, ul. Daszyńskiego

Mieszkanie składające się z  trzech osobnych  pokoi w tym jeden  
z garderobą, oddzielnej dużej i jasnej kuchni, przedpokoju, łazienki  
oraz osobnego WC. Do mieszkania przynależą dwie piwnice. 

Cena 599.000 zł
Tel. 12 428 23 20

3-pokojowe -  50 m2 
ul. Ostatnia
Przedpokój, dwie sypialnie, salon z aneksem 
kuchennym, łazienka, dwa balkony. Budynek 
z 2017 roku. Mieszkanie widokowe,  
z klimatyzacją. Możliwość dokupienia miejsca 
postojowego w garażu pod budynkiem. 
Blisko przystanku tramwajowego.  

Cena 520.000 zł + 30.000 zł
Tel. 12 412 00 72

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

Cena 329.000zł do negocjacji 
Tel. 531 992 777 
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2-pokojowe – 74,50 m2 
Wola Duchacka Wschód
Duży salon z kominkiem (37,4 m2), przestronna 
sypialnia (15 m2), jasna kuchnia, łazienka z WC. 
Do lokalu przynależy taras o powierzchni 105 
m2 (zgoda na nadbudowę). Mieszkanie w bu-
dynku z cegły z 1995 r.  w stanie bardzo dobrym.

Cena 554.000 zł 
Tel. 537 496 677

3-pokoje – 73 m2 
Nowa Huta, os. Centrum C
Atrakcyjne mieszkanie z widokiem na Plac 
Centralny. Składa się z 3 niezależnych pokoi, 
łazienki z WC, kuchni oraz przedpokoju. Miesz-
kanie znajduje się w bloku z cegły. Stan nieru-
chomości - bardzo dobry. Doskonała lokalizacja. 

Cena 457.000 zł
Tel. 12 359 39 25

Apartament - 112,12 m2 
Granica Miasta Kraków/
Wieliczka
Hol, salon z aneksem kuchennym, 4 pokoje, 
2 łazienki, balkon, miejsce postojowe, kom. 
lokatorska. Dwupoziomowy apartament na 
obrzeżach Krakowa w szeregowej zabudowie. 

Cena 465.000 zł
Tel. 600 176 207

3-pokojowe – 45 m2  
Azory, ul. Stachiewicza
Mieszkanie składa się z trzech pokoi, 
ciemnej kuchni, łazienki i przedpokoju. Do 
mieszkania przynależy piwnica. Ogrze-
wanie pochodzi z sieci miejskiej. Stan 
bardzo dobry, wymienione wszystkie insta-
lacje. Mieszkanie gotowe do wprowadzenia. 
 

Cena 310.000 zł 
Tel. 666 605 183

1-pokojowe - 21 m2 
Stary Prokocim,  
ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 
Przedpokój, jasna kuchnia, pokój, łazienka 
z WC, piwnica. Dużo zieleni wokół bloku. 
Mieszkanie z jasną kuchnią, po generalnym 
remoncie bieżącego roku. Widokowe piętro.

Cena 189.000 zł
Tel. 534 533 332

2-pokojowe 
Prądnik Czerwony,  
ul. Dobrego Pasterza
Mieszkanie w wysokim standardzie, które 
składa się z 2 pokoi, salonu z aneksem 
kuchennym, garderoby, łazienki i balkonu.  
Za dodatkową opłatą miejsce parkingowe  
w garażu podziemnym.
 

Cena 650.000 zł  
Tel. 531 990 786

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

Dwupoziomowy apartament ulokowany na ostat-
nim piętrze całkowicie zrewitalizowanej, stylowej 
kamienicy. Składa się z kuchni wraz z jadalnią, 4 
pokoi, 2 łazienek, przedpokoju oraz dużego tarasu. 
Do nieruchomości przynależy prywatne miejsce 
parkingowe w zamykanym dziedzińcu. Ogrzewanie 
centralne, klimatyzacja, całodobowy portier.

Cena 860.000 zł
Tel. 600 638 099

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 - 63 m2 
Czyżyny, os. 2 Pułku 
Lotniczego
Przedpokój, 3 pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
z wanną, osobna toaleta, balkon z południową 
ekspozycją, piwnica. Mieszkanie z bezpośred-
nim dostępem do ogródka. Miejsca parkingowe 
tylko dla mieszkańców.

Cena 380.000 zł 
Tel. 535 221 232

2-pokojowe -  47,3 m2 
Grzegórzki, ul. Sądowa

Przedpokój, 2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
z WC oraz przynależna piwnica. Mieszkanie 
do odświeżenia na drugim piętrze w 
czteropiętrowym budynku. Wokół pełna 
infrastruktura. 

Cena 379.000 zł do negocjacji
Tel. 531 992 777 
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3-pokojowe - 63 m2 
Czyżyny, os. Dywizjonu 303
Przedpokój, 3 pokoje, jasna i umeblo-
wana kuchnia, łazienka z wanną, osobna 
toaleta, balkon z południową ekspozycją, 
piwnica. Mieszkanie widokowe w bardzo 
dobrym stanie. Idealna propozycja dla rodziny.  

Cena 410.000 zł
Tel. 535 221 232

3-pokojowe - 63 m2 
Mistrzejowice, os. Piastów
Trzy niezależne pokoje, oddzielna jasna kuch-
nia, łazienka, niezależne WC, przedpokój oraz 
duży loggia. Zadbane mieszkanie, gotowe  
do zamieszkania. Ciepła woda z sieci MPEC. Bar-
dzo dobrze rozbudowana infrastruktura osiedla. 

Cena 396.000 zł 
Tel. 504 138 977

2-pokojowe – 67 m2 
ul. Zamiejska
Nieruchomość znajduje się na parterze jednopię-
trowego domu wolnostojącego. Mieszkanie skła-
da się z 2 pokoi (jeden z nich można podzielić na 
2 mniejsze), łazienki oraz kuchni z jadalnią. Do 
mieszkania przynależy ogród o pow. 0,88 a oraz 
miejsce postojowe na 2 samochody (0,37 a),  
a także piwnica (ok. 20 m2). Wejście do obu 
mieszkań oraz piwnicy jest przez klatkę schodową. 

Cena 385.000 zł
Tel. 792 707 776

2-pokojowe - 38 m2  
Płaszów, ul. Przewóz
Nowocześnie ur ządzone mieszkanie 
składające się z przedpokoju, salonu z 
aneksem kuchennym, sypialni, łazienki z WC.  
Do mieszkania przynależy komórka lokator-
ska. Brak gazu w mieszkaniu. Blok z windą  
z 2011 roku. Świetna inwestycja pod wynajem.

Cena 350.000 zł
Tel. 570 578 980

2-pokojowe – 52 m2 
Prądnik Biały, ul. Wyki
Pr zedpokój,  kuchnia,  2 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, loggia, piwnica. 
Przestronne mieszkanie w stanie bardzo 
dobrym. Świetna lokalizacja - blisko ko-
munikacji. Widok na panoramę Krakowa.

 

Cena 350.000 zł 
Tel. 537 978 098

2-pokojowe – 38 m2 
Bieńczyce, os. Albertyńskie
Dwa pokoje, łazienka, ciemna kuchnia, 
przedpokój, piwnica. Mieszkania na piątym 
piętrze w bloku z windą. Idealne dla rodziny. 
Do odświeżenia. Bardzo dobra infrastruktura 
osiedla. Cena do negocjacji.

Cena 245.000 zł
Tel. 792 707 776

Dom z lokalem  
usługowym - 100 m2 
Nowa Huta, ul. Kąkolowa
Budynek usytuowany na działce o pow. 7 a 
składający się z lokalu usługowego o pow.  
ok. 38 m2, zaplecza (ok. 5 m2) oraz osobnego 
mieszkania mieszczącego się na tym samym 
poziomie o pow. ok. 21 m2. Dodatkowo nad 
całym domem znajduje się niezagospodaro-
wane poddasze do adaptacji (ok. 50 m2).  

Cena 430.000 zł  
Tel. 693 569 107 

2-pokojowe – 35,12 m2 
Bieżanów, ul. Aleksandry
Przedpokój, przestronny salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazienka z WC, balkon, 
piwnica. Mieszkanie po generalnym remoncie 
z wysokiej jakości materiałów. I piętro w bloku 
z windą.

Cena 265.900 zł
Tel. 537 680 002

2 pokojowe – 59 m2 
Żabiniec, ul. Żabiniec
Przedpokój, 2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka, 
WC. Do mieszkania  przynależą dwa balkony. 
Możliwość przearanżowania na mieszkanie  
trzypokojowe. Mieszkanie wykończone 
materiałami wysokiej jakości, nigdy nie 
było zamieszkiwane. Inwestycja Casa Feliz. 

Cena 465.000 zł
Tel. 696 496 500 

2-pokojowe – 48 m2 

Kraków,  Wola Justowska
Mieszkanie dwupokojowe 48,2 m2 z balkonem 
i ekspozycją  południowo-zachodnią. Mieszka-
nie zlokalizowane tuż przy Lesie Wolskim na  
chronionym osiedlu. Dwa miejsca postojowe 
przynależne do mieszkania.

Cena 459.000 zł 
Tel. 505 355 268 
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ul. Zwierzyniecka 22/2
31-105 Kraków

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

Mieszkanie położone na I p. budynku  
z 2002 r. Składa się z: przedpokoju, kuchni, 

garderoby, łazienki, WC, sypialni, salonu 
oraz balkonu. Mieszkanie ładne, bardzo 

jasne, kuchnia wyposażona  
w niezbędne sprzęty AGD. Do mieszkania 

przynależy miejsce parkingowe  
w garażu podziemnym, płatne dodatkowo.

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.
.

Mieszkanie usytuowane na parterze 
w 3 piętrowym budynku z 2006 r. 

Budynek w dobrym stanie technicznym. 
W skład mieszkania wchodzą: sypialnia, 
salon z aneksem kuchennym, łazienka 
przedpokój, balkon. Przed budynkiem 
ogólnodostępne miejsca postojowe. 

Mieszkanie w budynku z windą (na III p.) 
z 2011r. na kameralnym zamkniętym 

osiedlu. Składa się z: dużego pokoju (16), 
kuchni (7,6), łazienki (ok. 5), przedpok. (ok 

7,4). Dodatkowo duży balkon (6,2) i ko-
mórka/piwnica (4,09). Okna z ekspozycją 
płn i zach, wokół są same domy jedno-
rodz.. Ładny widok (widać m.in. Wawel). 

cena: 599 000 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: 255 000 zł

cena: 270.000 zł

PODGÓRZE

PODGÓRZE 

WOLA JUSTOWSKA 

PRĄDNIK BIAŁY

PODGÓRZE

STARE MIASTO

KROWODRZA 

CZYŻYNY

DĘBNIKI 

BIEŻANÓW

Pow. 85,2 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. 37,77 m2

Pow. 40,09 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



99Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 05/2019

rynek wtórny | prezentacja ofert

Nowe studio z balkonem na 3 piętrze ekskluzywnego budynku 
z recepcją oraz windą. Składa się z: • pokoju (sofa rozkładana, 
łóżko, stół z krzesłami, szafa) • aneksu kuchennego (meble w za-
budowie, pełne wyposażenie) • łazienki (umywalka, wanna z kabiną 
prysznicową, pralka, WC) • korytarza (szafa) • balkonu.

Umów się na spotkanie: Izabela Kołodziejczyk
+48 731 070 300

izabela@nowodworskiestates.pl

Cena: 1750 PLN Powierzchnia: 33 m2

ul. Rakowicka Wynajem

Kraków, Śródmieście / Stare Miasto

Mieszkanie składa się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, 
przedpokoju, łazienki oraz balkonu z widokiem na Kopiec 
Kościuszki. Gustownie wykończone oraz umeblowane. Istnieje 
również możliwość wynajęcia miejsca postojowego w garażu 
podziemnym (200 zł/m-c). Wolne od 01.04.

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Cena: 1500 PLN Powierzchnia: 40 m2

ul. Radzikowskiego Wynajem

Kraków, Krowodrza / Bronowice

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.

Niecałe 2 km od Rynku Głównego, w sąsiedztwie mamy Kazimierz, 
Stare Podgórze oraz Bulwary Wiślane. 3-pokojowy apartament 
na 6 piętrze budynku, do dyspozycji salon z aneksem kuchennym, 
dwie sypialnie oraz łazienka. Wykończenie z wysokiej klasy mate-
riałów, mniejsza sypialnia do urządzenia wg wymagań najemcy.

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Maciej Staniszewski
 +48 575 950 123

m.staniszewski@nowodworskiestates.pl

Cena: 2250 PLN Cena: 2700 PLNPowierzchnia: 52 m2 Powierzchnia: 50 m2

ul. Lea ul. ŚlusarskaWynajem Wynajem

Kraków, Krowodrza / Bronowice Kraków, Zabłocie

Umów się na spotkanie:

Cena: 545 000 PLN Powierzchnia. 55 m2

ul. Rydlówka Sprzedaż

Kraków, Śródmieście / Stare Miasto

Mieszkanie składa się z umeblowanego salonu otwartego na kuch-
nię wraz z wyjściem na balkon, sypialni, łazienki oraz przedpokoju 
i garderoby. Zabudowa kuchenna wraz z nowoczesnym sprzętem 
AGD. Gwarancja możliwości zamieszkania bez dodatkowych nakła-
dów finansowych. Do mieszkania przynależą 2 miejsca parkingowe.

Radosław Góral
+48 791 571 835

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Sprzedaż      Wynajem      Zarządzanie      Home Staging      Finansowanie

www.nowodworskiestates.pl

Mieszkanie na nowym osiedlu domów wielorodzinnych. Idealny 
potencjał inwestycyjny, albo wymarzone mieszkanie dla pary/ singla. 
Studio o wysokim standardzie składa się z: przedpokoju, pokoju 
dziennego, wyposażonej kuchni, łazienki, balkonu oraz 40 m własne-
go ogrodu. Ogrzewanie i ciepła woda systemowe, 260 zł czynsz.

Umów się na spotkanie: Jakub Sabat
 +48 575 469 123

 j.sabat@nowodworskiestates.pl

Cena: 279 000 PLN Powierzchnia: 28 m2

os. Złota Podkowa Sprzedaż

Kraków, Krowodrza / Bronowice



100 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 05/2019

rynek wtórny | prezentacja ofert

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. CHMIELENIEC

Na sprzedaż mieszkanie 
3-pokojowe o pow. 64 m2, 
I piętro, duża loggia

KRAKÓW, 
UL. FRIEDLEINA

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

KRAKÓW, 
UL. BOBRZYŃSKIEGO

Na wynajem  
mieszkanie o pow. 45 m2

+ ogródek

KRAKÓW,
UL. SZEROKA

Na wynajem  
mieszkanie 1-pokojowe  

KRAKÓW,
UL. BANACHA

Na wynajem
mieszkanie o pow. 32 m2 
wysoki standard, taras 

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 540.000 zł Cena 759.000 zł 

Cena 1600 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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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: 366 900 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: 2 450 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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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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Garsoniera o pow. 18,5 m2, 1 piętro, po generalnym remoncie. 

Wysoki standard wykończenia, nowe instalacje, bezpłatny  

parking, monitoring w budynku,w mieszkaniu są drzwi  

antywłamaniowe. Oferta prywatna.

N A S P R Z E D A Ż  G A R S O N I E R A
Kraków - Stare Miasto - blisko Rynku Głównego

t e l .  781 031 755

C E N A  2 1 0  0 0 0  Z Ł

Sprzedam 3 sąsiadujące działki budowlane

o powierzchni: 13, 14 i 19 a 

południowy stok , widok na góry i zalew 

N A S P R Z E D A Ż  D Z I A Ł K I
Raciborsko k/Wieliczki

t e l .  692 701 964

C E N A  1 2  0 0 0  Z Ł / A R  do negocjacji

e-mail: bjaggi59@gmail.com

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

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

i ziemne pola składowe, sklep.

DOBRA LOKALIZACJA I ATRAKCYJNE CENY.

T E L .  535-559-200

Cena kompleksu 2.500.000 zł do negocjacji

Zapraszamy do współpracy

POSIADAMY DO WYNAJMU LUB SPRZEDAŻY 
 

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

LOKALIZACJA: Małopolskie, Złota

MEDIA: prąd, siła, gaz, woda

Bardzo dobra lokalizacja i atrakcyjna cena.
 

Cena 450.000 zł do negocjacji

T E L .  535-559-200Zapraszamy do współpracy.
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Atrakcyjne 4-pokojowe mieszkanie na parterze w 2 piętrowym budynku z 2006 r. Składa 
się z salonu połączonego z aneksem kuchennym (istnieje możliwość wydzielenia kuch-
ni jako oddzielne pomieszczenie), sypialni, łazienki razem z WC z oknem, przedpokoju. 
Na podłodze panele drewniane, drzwi drewniane, rolety zewnętrzne. Nowe okna PCV. 
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska 10 m2, podziemne miejsce parkingowe 

(dodatkowo płatne) oraz zagospodarowane 2 tarasy zewnętrzne. 

N A S P R Z E D A Ż  M I E S Z K A N I E  o pow. 63,20 m2
Kraków, ul. Chełmońskiego

t e l .  7 3 0  7 2 2  0 2 2

C E N A  4 2 8  0 0 0  Z Ł

- przestronna kuchnia (meble w zabudowie) połączona z salonem (rozkładana, wygodna sofa, ława  

oraz stół z krzesłami). Wszystko nowe. Powierzchnia 17,91 m2 

- sypialnia z dużym łóżkiem, podwójną szafą oraz stolikiem nocnym. Powierzchnia 12,29 m2 

- łazienka z wanną (również funkcja prysznica), umywalki z szafką oraz toalety. Powierzchnia 3,40 m2 

- duży przedpokój umożliwiający osobne wejścia do każdego z pomieszczeń. Powierzchnia 6,68 m2 

Do mieszkania przynależy również piwnica.

N A S P R Z E D A Ż  M I E S Z K A N I E  o pow. 40 m2
Kraków, ul. Odrowąża

t e l .  6 9 3  8 4 7  7 4 7C E N A  3 4 5  0 0 0  Z Ł

Mieszkanie jest gruntownie odświeżone, mieści się w nowoczesnym, monitorowanym 24 godziny na 

dobę . W mieszkaniu wymieniona została podłoga, zostaly wymalowane ściany, zamontowane nowe 

lampy, zamontowano także nową kuchnie, oraz armature w łazience. Mieszkanie rentowne cały czas 

wynajmowane w związku  z pożądanym układem oraz wygodną komunikacyjnie lokalizacja ( Prądnik 

Biały, niedaleko O3 Business Campus, Centrum Biurowe Vinci, 4,5 km do rynku głównego ).

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE o pow. 35 m2 + ogródek 46 m2
Kraków, ul. Siewna, os. Mozarta

t e l .  6 9 3  8 4 7  7 4 7C E N A  3 4 5  0 0 0  Z Ł

2,53 ha z prawem zabudowy pod 2 budynki mieszkalno-pensjonatowe. 

Przepiękna panorama gór, blisko wyciągu orczykowego, 

dojazd bezpośredn. Działka pod lasem, pod usługi agroturystyczne. 

Media w sąsiedztwie. Oferta prywatna.

N A S P R Z E D A Ż  D Z I A Ł K A
Beskidy - Brenna - na granicy Wisły

t e l .  781 031 755

C E N A  2 6  Z Ł / M 2
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Nowoczesne wykończone “pod klucz” mieszkanie dwupoziomowe 
o pow. 61,13 m2 z loggią (5,41 m2) i komórką lokatorską (5,69 m2). Usytu-
owane w małym 6 mieszkaniowym budynku wielorodzinnym położonym 

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

wjazdową sterowaną zdalnie pilotem. 

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

                 Cena 498.000 zł   Tel. 607 717 236

- przestronna kuchnia (meble w zabudowie) połączona z salonem (rozkładana, wygodna sofa, ława  

oraz stół z krzesłami). Wszystko nowe. Powierzchnia 17,91 m2 

- sypialnia z dużym łóżkiem, podwójną szafą oraz stolikiem nocnym. Powierzchnia 12,29 m2 

- łazienka z wanną (również funkcja prysznica), umywalki z szafką oraz toalety. Powierzchnia 3,40 m2 

- duży przedpokój umożliwiający osobne wejścia do każdego z pomieszczeń. Powierzchnia 6,68 m2 

Do mieszkania przynależy również piwnica.

N A S P R Z E D A Ż  M I E S Z K A N I E  o pow. 40 m2
Kraków, ul. Odrowąża

t e l .  6 9 3  8 4 7  7 4 7C E N A  3 4 5  0 0 0  Z Ł

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

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
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NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ 
29 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

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

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

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

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

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

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

Garderoba zabudowana. Schody dębowe, szerokie.

SPRZEDAM MIESZKANIE - Kraków, ul.Radzikowskiego

       Cena 650.000 zł                       Tel. 665 100 313
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�� 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





Wiarygodny Deweloper . pl
+48 12 414 39 33, +48 12 414 12 11

Nowa inwestycja!
PODGAJE to nowoczesne osiedle 

charakteryzujące się kameralną, niską zabudową, które 
zlokalizowane jest w spokojnej i zarazem bardzo dobrze 

skomunikowanej części miasta.

W marcu możesz wybrać  mieszkanie, 
z pełnej puli dostępnych lokali!


