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Szanowny Czytelniku

Ze Strefy Czystego Transportu, 

obowiązującej na Kazimierzu od 

5 stycznia, została już tylko nazwa. 

Radni przyjęli projekt uchwały, która 

de facto znosi główne założenia 

SCT. Problemy spowodowane 

wprowadzeniem ograniczenia w ruchu 

pojazdów w tej części Krakowa, 

dotknęły nie tylko przedsiębiorców, ale 

także zwykłych mieszkańców. Dlaczego 

szczytny w założeniu projekt, mający 

na celu zadbanie o nasze zdrowie, spalił 

na panewce? Odpowiedzi szukała Anna 

Kapłańska. 

Czy należy wliczać powierzchnie pod 

ścianami działowymi do całkowitej 

powierzchni sprzedawanego lokalu? 

Czym jest powierzchnia użytkowa 

a czym powierzchnia konstrukcji 

i według jakich norm? Jakimi sposobami 

niektórzy deweloperzy próbują 

„pompować” metraż sprzedawanych 

mieszkań? Między innymi o tym 

dyskutowano podczas zorganizowanego 

przez Polish Geodetic Group zjazdu 

50 deweloperów w ramach Akademii 

Inwestora.

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński

06/2019
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strony naszych partnerów

    
idź do działu

3 rynek pierwotny

12     publicystyka

24   notki

26 niezbędnik

23

27

28

37

77

89

12. Komentarz w sprawie     Porażka Strefy Czystego Transportu,  
 Anna Kapłańska
14. zaproszono nas     Instal Kraków – wiarygodny deweloper, 
 Joanna Kus
16. zaproszono nas    Apartamenty Klimaty – komfort życia w zdrowym  
 otoczeniu, Anna Kapłańska
17. eKspert radzi     Zakup mieszkania bez tajemnic. Odpowiadamy  
 na trudne pytania, Jessica Akpang
18. rozmowy     Kredyt hipoteczny dla wymagających, z Michałem Strzylakiem  
 rozmawia Anna Kapłańska
20. relacje     Chaos prawny przy obliczaniu powierzchni mieszkań,  
 Adrian Hołub

24. Z kraju
25. Z Krakowa

  38.  mapa inwestycji
  40.  zestawienie inwestycji
  44.  oFerty deweloperÓw

   78. biurowce     Kobiety kontra rynek  
 nieruchomości, Maria Gil
   80. oFerty Komerc yjne

30. aranŻacje wnĘtrz      
 Biel dodaje uroku każdemu  
 wnętrzu, Agnieszka Wojtas
32. aranŻacje wnĘtrz  
 Estetyka nad praktyką,  
 czyli idealne schody,  
 Dominika Sułkowska
34. aranŻacje wnĘtrz  
 Meble wypoczynkowe! Witek Home

   90. oKiem pośredniKa     Dzień  
 Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami,  
 Renata Piechutko
   92. oFerty biur nierucHomości 
110. oGŁoszenia drobne
112. przydatne adresy

  3. oFerty deweloperÓw
  5. plebiscyt     VI edycja plebiscytu Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom
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TWOJA PRZESTRZEŃ NA LATA

Tel.: +12 446 99 90                                    www.mieszkajwmiescie.pl







 n6 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 06/2019



 n	 7Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 06/2019

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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Bogucianka 159

Biuro sprzedaży:
tel. 533 316 415 
e-mail: biuro@bogucianka159.pl 
www.bogucianka159.pl 

Bogucianka 159
Adres:  
ul. Bogucianka 159, Kraków

Deweloper:   
devero rogala Sp. z o.o. Sp. K.

10 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 06/2019



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

 n	

159 159A 159B159C 159D159E
159F

159G

159H
159J

BOGUCIANKA 159

Budynek typu AL / AP

www.bogucianka159.plhttps://www.facebook.com/Bogucianka159-1909014199414563/

Wymiary rzeczywiste mogą różnić się od podanych na rzucie lokalu. Rzut nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

powierzchnia:         69,46
 
Hol:                  9,44 
Pokój 1:          13,81 
Pokój 2:          12,80 
Garderoba:           4,16
Łazienka:Łazienka:            6,66
Pokój 3:            10,92
Pokój 4:            11,67

Balkon 1:              2,85
Balkon 2:            6,80 

poddasze

N

159 159A 159B159C 159D159E
159F

159G

159H
159J

BOGUCIANKA 159

Budynek typu AL / AP  parter

www.bogucianka159.plhttps://www.facebook.com/Bogucianka159-1909014199414563/

Wymiary rzeczywiste mogą różnić się od podanych na rzucie lokalu. Rzut nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

powierzchnia:         73,62
 
Wiatrołap:             3,46 
Hol:              6,12 
Pokój dzienny:       25,01 
Kuchnia:            7,71
Jadalnia:Jadalnia:            8,87
WC:                3,04
Kotłownia:           3,95
Garaż:             15,46

Taras:             7,67 
N

Głosować można:
• za pośrednictwem strony internetowej  

www.plebiscyt.krn.pl
• na kuponach drukowanych  

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

• na specjalnych kuponach rozdawanych 
podczas targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

o
siedle „Bogucianka 159” to funkcjonalne domy 
w zabudowie bliźniaczej. Pierwszy etap inwestycji 
stanowi 5 budynków, w których powstanie łącznie 

10 domów. Każdy z nich posiadać będzie 2 kondygnacje 
(parter, poddasze), taras, 2 balkony, ogródek oraz garaż. 
W kolejnych etapach przewidziano wybudowanie jeszcze 
4 domów w zabudowie bliźniaczej. Przeniesienie prawa 
własności na nabywców zaplanowano do końca  
III kwartału 2019 r.

1. wiatrołap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,46 m2

2. hol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,12 m2

3. pokój dzienny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,01 m2

4. kuchnia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,71 m2

5. jadalnia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,87 m2

6. WC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,04 m2

7. kotłownia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,95 m2

4. garaż  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,46 m2

 

 + taras   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,67 m2

1. hol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,44 m2

2. pokój 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13,81 m2

3. pokój 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12,80 m2

4. garderoba   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,16 m2

5. łazienka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,66 m2

6. pokój 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,92 m2

7. pokój 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,67 m2

 

+ balkon 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,85 m2

+ balkon 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,80 m2

Budynek typu AL/AP parter  73,62 m2

Budynek typu AL/AP pietro  69,46 m2

Wybór jednego z domów w tynieckiej inwestycji „Bogucianka 
159” to doskonały kompromis pomiędzy mieszkaniem 
w dużym mieście a prywatną oazą ciszy i spokoju. Życie z dala 
od zakorkowanych ulic, smogu i szumu miasta, z dostępem do 
rozrywki, edukacji i kultury krakowskiej metropolii jest dokładnie 
tym, o czym zawsze marzyliście! Domy zostały zaprojektowane 
z myślą o komforcie życia w zgodzie z naturą z jednoczesnym 
dostępem do rynku usług. Styl zabudowy doskonale wpisuje się 
w charakter okolicy.
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Porażka Strefy 
Czystego Transportu

Wprowadzając Strefę Czystego 
Transportu, Kraków miał stać 
się przykładem dla innych miast. 
Eksperymentalne rozwiązanie nie 
przeszło jednak testu.

komentarz 
w sprawie

i należy do najwyższych w Europie. Poza tym zbyt duża liczba sa-
mochodów negatywnie wpływa na komfort mieszkańców — mia-
sto jest nieprzejezdne. Musimy wprowadzić ograniczenia w  ruchu 
samochodowym, szczególnie skupiając się na tych samochodach, któ-
re najbardziej nas trują, a więc na starszych samochodach diesla. Taka 
strefa czystego transportu, odpowiednio zmodyfikowana, powinna 
być wprowadzona de facto na szeroko rozumianym centrum Krako-
wa, więc w obrębie II obwodnicy, tak żebyśmy rzeczywiście wyrzuci-
li z miasta stare, kopcące samochody diesla — podsumowała Anna 
Dworakowska.

Poszkodowani przedsiębiorcy
Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu nie spodobało się 
przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Kazimie-
rza. Dlatego 6 marca część z nich zamknęła interes i przyszła na 
sesję Rady Miasta Krakowa. Protestowali przeciwko ogranicze-
niu, które ich zdaniem negatywnie odbija się na zarobkach. Twier-
dzili, że od wprowadzenia nowych przepisów notują mniejsze 
obroty, ponieważ trudności komunikacyjne skutecznie odstra-
szają potencjalnych klientów od tej części miasta. Odwoływali się 
również do tradycji Kazimierza, ostrzegając, że ograniczenie ru-
chu może ją zniszczyć. Każdy wie, jaką tradycję ma Kazimierz. Kazi-
mierz był dzielnicą kupiecko-handlową, a w tej chwili wprowadzenie 
strefy czystego transportu, a wcześniej strefy ograniczonego ruchu nie-
stety tę tradycję gubi. Więc Kazimierz zostanie tylko budowlami, już 
nawet nie restauracjami i knajpami, tylko hotelami — mówiła Elżbie-
ta Miś. Teoretycznie po Strefie Czystego Transportu można było 
poruszać się, korzystając z odpowiednich pojazdów, ale okazało 
się, że w  Krakowie mamy ich bardzo mało. Choć Kazimierz jest 
połączony z pozostałymi częściami miasta za pomocą komunika-
cji miejskiej, nie wszyscy mogą z niej korzystać. Przykład podała 
m.in. Agnieszka Pryś, która prowadzi sklep z  antykami. Klienci, 
którzy przyjeżdżają do niej z różnych miast Polski, nie mogą do-
jechać samochodem elektrycznym, bo odległość jest zbyt duża. 
Tramwaje czy autobusy również nie spełniają ich potrzeb, ponie-
waż antyki bywają nieporęczne. Z obrazem o wymiarach 80×200 
cm praktycznie nie da się wejść do tramwaju czy jechać na rowe-
rze. Ze względu na moją specyfikę prowadzenia firmy ja nie egzystuję 
w strefie czystego transportu. Mnie tu nie ma, ja zaraz zamknę działal-
ność, oddam właścicielce lokal, w który włożyłam oszczędności całego 
życia — powiedziała Agnieszka Pryś. Podnoszono również argu-
ment, że miasto nie dba wystarczająco o Kazimierz, a ten obszar 

P
odejmując konkretne działania służące ochronie powietrza, 
Kraków udowadnia, że zasługuje na miano pioniera w walce 
ze smogiem, przynajmniej wśród polskich miast. Tymczasem 

wprowadzając kolejne ograniczenia, łatwo narazić się niektó-
rym grupom społecznym. Za częścią pomysłów nie nadąża infra-
struktura, a na pewne zmiany mieszkańcy Krakowa po prostu nie 
są jeszcze gotowi. Jednym z przykładów decyzji budzących nie-
zwykle silne emocje okazało się wprowadzenie Strefy Czystego 
Transportu na terenie krakowskiego Kazimierza. 

Ambitne plany wzięły w łeb
Zgodnie z  uchwałą przyjętą przez Radę Miasta Krakowa, od 5 
stycznia w  granicach dawnej strefy ograniczonego ruchu mo-
gły swobodnie poruszać się tylko określone pojazdy — przede 
wszystkim samochody elektryczne, napędzane wodorem albo 
gazem ziemnym, rowery, taksówki, a także auta należące do po-
licji, straży pożarnej, przewożące ratowników medycznych, le-
karzy czy pielęgniarki. W  określonych godzinach zezwolono 
również na wjazd pojazdów zaopatrzenia. Wyłączeń było więcej, 
ale nie zadowoliły one osób, którym nowe przepisy przeszkadza-
ły w codziennym funkcjonowaniu. Ze względu na protesty części 
mieszkańców i  przedsiębiorców, eksperyment zaplanowany na 
pół roku przetrwał tylko dwa miesiące.

„Tak” dla czystego transportu
Na początku marca w Radzie Miasta Krakowa rozpętała się kolej-
na burza w sprawie Strefy Czystego Transportu. Po jednej stro-
nie stanęły osoby, którym zależy na czystym powietrzu w mieście. 
Choć ograniczenie ruchu samochodowego na tak niewielkim ob-
szarze nie miałoby przełożenia na widoczną poprawę jakości po-
wietrza, środowiska związane z walką ze smogiem liczyły na to, że 
będzie to pierwszy krok do wprowadzenia podobnych rozwiązań 
również w innych częściach Krakowa. W takim duchu wypowie-
działa się Anna Dworakowska, reprezentująca Krakowski Alarm 
Smogowy: My, jako Krakowski Alarm Smogowy absolutnie popie-
ramy utrzymanie strefy czystego transportu na Kazimierzu, dokoń-
czenie tego pilotażu, ale jednocześnie i przede wszystkim apelujemy 
o  to, żeby w  Krakowie zaczęła się poważna debata nad ruchem sa-
mochodowym. Przedstawicielka Krakowskiego Alarmu Smogo-
wego zwróciła uwagę na to, że spaliny samochodowe powodują 
zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu. W stolicy Mało-
polski stężenie tej szkodliwej substancji jest najwyższe w Polsce 
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miasta, kiedyś mocno zaniedbany, zyskał nowe życie dzięki oso-
bom prywatnym, którym teraz odcina się źródło zarobku.

„Tak się nie da żyć”
Strefa Czystego Transportu okazała się problematyczna rów-
nież dla części mieszkańców objętego przez nią obszaru, a także 
sąsiednich terenów. Osoby, które wykupiły abonament w  stre-
fie płatnego parkowania P2, nie mogły w pełni z tego korzystać, 
bo jej część została przed nimi zamknięta. Znalezienie wolnego 
stanowiska parkingowego w pobliżu mieszkania często graniczy-
ło więc z cudem. Jeżdżąc w kółko w poszukiwaniu miejsca, gdzie 
można zostawić samochód, niepotrzebnie zanieczyszczali powie-
trze. Mieszkańcy narzekali także na utrudnienie dojazdu specja-
listom, z których usług chcieliby skorzystać, m.in. elektrykom czy 
hydraulikom. Poza tym na terenie Kazimierza mieszka sporo star-
szych osób, które często wymagają opieki ze strony członków 
rodziny mieszkających poza Strefą Ograniczonego Transportu. 
Wprowadzenie zakazu wjazdu utrudniło im realizację tego za-
dania, na co zwrócił uwagę jeden z mieszkańców — Mirosław Ja-
glarz. Negatywnie oceniono także fakt, że ograniczenie weszło 
w  życie w  niewłaściwym momencie, zbiegając się w  czasie z  re-
montem ul. Krakowskiej, powodującym dodatkowe utrudnienia. 
Tak się nie da żyć, zróbcie najpierw infrastrukturę, wszystko po kolei 
tak jak się należy, a później ograniczenia — apelowała Barbara Flak.

Kulawy kompromis
Część radnych poparła protestujących, inni do końca próbowa-
li walczyć o  zachowanie Strefy Czystego Transportu, choćby 
w okrojonej wersji. Zastanawiano się także, czy straty w obrotach 
przedsiębiorców nie wynikają po prostu z tego, że jeszcze nie roz-
począł się sezon turystyczny. Pogodzenie interesów wszystkich 
grup okazało się trudnym wyzwaniem. Poszukując kompromisu, 
doprowadzono do tego, że niby Strefa Czystego Transportu ist-
nieje nadal, ale w praktyce z jej pierwotnych założeń nie zostało 
prawie nic. Odtąd dostawcy będą mogli poruszać się po jej tere-
nie od 6:00 do 12:00 i od 16:00 do 20:00, a między 9:00 a 17:00 
do strefy mogą wjeżdżać klienci i  kontrahenci. Ponieważ nie 

ma możliwości, by sprawdzić, jaki jest faktyczny cel osób, które 
twierdzą, że w SCT mają sprawy do załatwienia, w praktyce za-
kaz wjazdu nie obowiązuje nikogo. W takiej sytuacji wydawanie 
identyfikatorów mieszkańca i przedsiębiorcy nie ma już sensu — 
w ciągu dnia nie grozi im kontrola, a w nocy wystarczy udowod-
nić, że wykupili abonament mieszkańca. Radni nie mieli dziś odwagi 
przyznać, że chcą likwidacji strefy. Przyjęli zatem projekt uchwały, 
który likwiduje niemal wszystkie wymogi, oficjalnie pozostawiając 
SCT jak twór istniejący. Istnieć będzie tylko formalnie, bo w tej formie 
to wydmuszka — podsumował Łukasz Franek, dyrektor Zarządu 
Transportu Publicznego.

Co poszło nie tak?
Na pierwszy rzut oka ogłoszenie Strefy Czystego Transportu wy-
dawało się dobrym posunięciem, zwłaszcza w  kontekście walki 
o  zdrowie mieszkańców. Wygląda jednak na to, że ograniczenia 
zostały wprowadzone zbyt szybko. Kraków, jako pierwsze mia-
sto w  Polsce, które zdecydowało się na taki krok, nie mógł ko-
rzystać z  doświadczeń innych. Wątpliwości budzi też sposób 
przeprowadzenia konsultacji społecznych. Zapomniano również 
o tym, że wprowadzając ograniczenia komunikacyjne, dobrze by 
było zaproponować coś w  zamian. Zbyt mała liczba miejsc par-
kingowych wokół Strefy Czystego Transportu, niska dostępność 
samochodów elektrycznych, wysoka bariera cenowa i trudności 
wynikające z użytkowania (w tym niewielka liczba ogólnodostęp-
nych stacji ładowania) oraz niedostatki krakowskiej infrastruktu-
ry nie nastrajały pozytywnie. Sytuację pogorszyła wizja remontu 
ul. Krakowskiej. Protest pokazał również, że troska o czyste po-
wietrze wymaga głębszej zmiany społecznej. Choć efekty ograni-
czeń narzuconych z góry są widoczne szybko, to jednak oddolne 
działania zazwyczaj są bardziej trwałe i wywołują mniejszy opór 
społeczny. Często wymagają jednak zmiany nawyków, a  na to 
wielu krakowian jeszcze nie jest gotowych. W końcu zabronić ko-
rzystania z samochodu na jakimś terenie jest znacznie łatwiej, niż 
samemu na co dzień przesiąść się na rower albo korzystać wy-
łącznie z komunikacji miejskiej.

Anna Kapłańska
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zaproszono nas

Instal Kraków — wiarygodny deweloper

W
  ciągu kilkudziesięciu lat swojej działalności zdobyła 
zaufanie klientów i ekspertów, potwierdzone prestiżo-
wymi nagrodami, takimi jak Gazela Biznesu i Diamenty 

Forbesa. Spółka jako jedna z pierwszych na rynku oferowała go-
towe lokale, by zapewnić klientom większe poczucie bezpieczeń-
stwa transakcji, niż w przypadku nabywania mieszkań na etapie 
„dziury w ziemi”. 

Działania dla regionu
Jako marka silnie związana z Krakowem, Instal Kraków S.A. ma 
swój wkład w  rozwój infrastrukturalny regionu. Warto przypo-
mnieć kilka ważniejszych projektów, które wpłynęły na poprawę 
jakości życia mieszkańców Małopolski. Spółka wybudowała uję-
cia wody pitnej na rzece Raba, a w późniejszych latach wykona-
ła prace modernizacyjne przy systemie dezynfekcji wody. Z tych 
rozwiązań mieszkańcy regionu korzystają do dzisiaj. Na liście in-
westycji zrealizowanych przez Instal Kraków S.A. są także: dwu-
krotna rozbudowa krakowskiej oczyszczalni ścieków „Kujawy” 
oraz budowa stacji osadów w oczyszczalni „Płaszów”.

Ponadto jeszcze w  latach 60. spółka zrealizowała sieć magi-
strali centralnego ogrzewania z  Elektrociepłowni Łęg, a  w  póź-
niejszym okresie wykonała również magistralę sieci ciepłowniczej 
z  Elektrowni Skawina (obej-
mując południowy obszar 
krakowa) oraz nowe obiekty 
w  Elektrociepłowni Kraków 
(kumulator ciepła, proekolo-
giczna instalacja magazyno-
wania i  przeróbki biomasy). 
W  latach 2002–2006 fir-
ma prowadziła projekty in-
frastrukturalne na zlecenie 
krakowskich uczelni: Aka-
demii Górniczo-Hutniczej, 
Uniwersytetu Rolniczego 
i Politechniki Krakowskiej. 

Strategia na rynku 
mieszkaniowym
Dzięki doświadczeniu 
przy inwestycjach uży-
teczności publicznej de-
weloper z  powodzeniem 
umieszcza projekty miesz-
kaniowe w  szerokim kontek-
ście potrzeb społecznych 
i  problemów miejskich. Wie-
dząc, że osiedla nie mogą 
prawidłowo funkcjonować 

w  oderwaniu od swojego bezpośredniego otoczenia, spółka 
współfinansuje budowę gminnej infrastruktury, m.in. ul. Doma-
gały, przy której usytuowała najnowszą inwestycję. 

Mieszkańcy Krakowa zmagają się z problemem niewystarcza-
jącej liczby miejsc parkingowych. W  związku z  tym, aby zmniej-
szyć tego rodzaju uciążliwości, firma podjęła decyzję o sprzedaży 
mieszkań wraz z  prawem do wyłącznego korzystania z  miejsca 
postojowego w  garażu podziemnym. Mieszkańcy osiedli reali-
zowanych przez Instal Kraków S.A. mają również dostęp do ze-
wnętrznych bezpłatnych miejsc postojowych. 

Sukces inwestycji Sołtysowska Park
Do tej pory spółka oddała do użytkowania łącznie przeszło 
3000 mieszkań. Aktualnie zakończyła już sprzedaż lokali 
w  ramach osiedla Sołtysowska Park. O  sukcesie tej inwesty-
cji zdecydowały takie czynniki, jak m.in. atrakcyjna lokalizacja 
w  zielonym sąsiedztwie, bogata wewnętrzna infrastruktura 
osiedlowa, elastyczna oferta aranżacji mieszkań oraz dostęp 
do punktów handlowo-usługowych i  komunikacji miejskiej 
(przystanek w  odległości 800 m od budynków). Osiedle sta-
nowi zamkniętą całość, którą przed ulicznym zgiełkiem 
w  naturalny sposób osłania starodrzew. Ponadto na terenie 

Spółka Instal Kraków S.A. konsekwentnie buduje wizerunek 
wiarygodnego i odpowiedzialnego dewelopera. Jej wiarygodność 
potwierdza wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej 
i inżynieryjnej — firma działa na rynku od 1950 r. 

Osiedle Podgaje, wizualizacja
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Wiarygodny Deweloper . pl

inwestycji zaprojektowano strefę relaksu z ogrodem, alejkami 
spacerowymi, ławkami i  placem zabaw dla dzieci, a  także bo-
isko sportowe. 

V etap osiedla Nowy Przewóz 5.0.
Równolegle Instal Kraków S.A. kończy sprzedaż V etapu osie-
dla Nowy Przewóz 5.0. Inwestycja ta znajduje się w niedalekiej 
odległości od Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, dzięki czemu 
mieszkańcy mogą dojechać do centrum miasta w ok. 15 min. Od 
Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego osiedle oddziela 7-mi-
nutowa trasa. Mieszkańcy mają także dostęp do drogi ekspre-
sowej S7 w kierunku autostrady A4 (węzeł Bieżanów). 

Atutem osiedla jest bliskość Zalewu Bagry (10 minut space-
rem) oraz związanej z  nim infrastruktury rekreacyjnej. Ponad-
to w pobliżu inwestycji znajdują się sklepy i przedszkole, a nieco 
dalej m.in. apteka, przychodnia, bar i szkoła. 

Nowy Przewóz 5.0. łączy estetykę i  funkcjonalność. Wy-
poczynkowi sprzyja ogród wewnątrz osiedla, a  także układ 
budynków zapewniający komfort akustyczny oraz komfort 
w częściach wspólnych. Inwestycja została wyposażona w sys-
tem alarmowy i całodobowy monitoring. Funkcjonalność osiedla 
deweloper podkreśla hasłem „Więcej parkingów niż mieszkań”, 
co oznacza, że w garażu podziemnym przewidziano miejsca par-
kingowe dla mieszkańców i odwiedzających ich gości.

Oferta obejmuje mieszkania o  powierzchniach od 32 do 
68  mkw. Deweloper umożliwia różne warianty układu wnętrz. 
Nabywcy mogą zdecydować się na aranżację z  otwartą lub za-
mkniętą kuchnią. Mieszkania zaprojektowano w taki sposób, aby 
w razie potrzeby umożliwić klientom łączenie lokali. 

Inwestycję zaplanowano kompleksowo. Oprócz strefy mieszkal-
nej inwestor przygotował projekt osiedlowej zieleni, którego głów-
nym motywem są zróżnicowane kolorystycznie rośliny. Każda ze 
stref osiedla będzie wyróżniać się innym kolorem. Architektura zie-
leni stworzy wyjątkową kompozycję przestrzenną, której częścią 
będą także liczne ciągi piesze, ławki oraz 2 place zabaw na dziedziń-
cach. Duże ułatwienie dla rodzin, które zamieszkają na osiedlu, sta-
nowi przedszkole, które uwzględniono w projekcie inwestycji. 

Podobnie jak w  przypadku swoich poprzednich projektów, 
także i tym razem spółka Instal Kraków S.A. zadba o przestrzeń 
parkingową, w której będzie wystarczająca liczba stanowisk dla 
lokatorów i gości. Co istotne, miejsce w garażu podziemnym nie 
wymaga dodatkowej opłaty, zawiera się w cenie mieszkania.

Joanna Kus

Osiedle Podgaje, mieszkanie 37 mkw.

Osiedle Podgaje, 
mieszkanie 46 mkw.

Osiedle Podgaje, wizualizacja

Osiedle Podgaje 
Instal Kraków S.A. niebawem rozpocznie sprzedaż mieszkań 
w ramach nowego projektu — Osiedla Podgaje przy ul. Domagały. 
Dzięki niskiej zabudowie i niewielkiej liczbie mieszkań w poszcze-
gólnych obiektach inwestycja ma kameralny charakter. Pierwszy 
etap zakłada realizację 6 budynków, które mają zostać oddane do 
użytkowania w 2019 r. 

Okolica jest dobrze skomunikowana z pozostałymi dzielnicami 
miasta, jak również trasami wylotowymi z Krakowa (połączenie 
z  obwodnicą S7 i  węzłem Bieżanów). Niedaleko inwestycji po-
wstaje nowy przystanek kolei aglomeracyjnej, który ułatwi do-
jazd do ścisłego centrum. 
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zaproszono nas

Apartamenty Klimaty — komfort życia 
w zdrowym otoczeniu

Ż
ycie w dużym mieście wiąże się z wieloma udogodnieniami, 
takimi jak dostęp do miejsc pracy, szkół i uczelni wyższych, 
a także prestiżowych placówek medycznych i dobrze zaopa-

trzonych centrów handlowych. Pod tym względem Kraków nale-
ży do najbardziej atrakcyjnych miejsc w  Polsce. Z  drugiej jednak 
strony stolica Małopolski części osób kojarzy się ze smogiem i zbyt 
gęstą zabudową. Niechlubną sławę ścisłego centrum miasta rów-
noważą jednak inwestycje powstające z  troską o  środowisko na-
turalne oraz zdrowie i komfort mieszkańców. Założenia te zostały 
zrealizowane podczas budowy inwestycji Apartamenty Klimaty.

Komfort i kameralny charakter
Luksusowa inwestycja, zlokalizowana przy ul. Ks. Wojciecha Kara-
buły, składa się z 3 budynków. Każdy z nich liczy po 3 kondygnacje, 
na których znajdują się nie więcej niż 4 przestronne apartamenty. 
Większość z nich ma ok. 120 mkw. Dodatkowo przestrzeń zosta-
ła wizualnie powiększona dzięki temu, że wysokość pomieszczeń 
wynosi ponad 3 m. Kolejnym walorem jest zastosowanie nowo-
czesnych rozwiązań architektonicznych, np. okien portes fenêtres, 
które sięgają od sufitu do podłogi, wpuszczając do wnętrz dużą 
ilość światła. Inwestor — spółka Apartamenty Klimaty Sp. z o.o. 
Sp. k. — zadbał także o odpowiednią izolację akustyczną — ściany 
o podwójnej grubości zabezpieczą mieszkańców przed niechcia-
nymi dźwiękami. Kameralny charakter kondominium, jak również 
duża powierzchnia poszczególnych apartamentów sprawia-
ją, że komfort mieszkania można porównywać z życiem w domu 
jednorodzinnym.

Kontakt z naturą
Inwestycja powstała zaledwie 50 m od Lasu Borkowskiego. Miesz-
kańcy Apartamentów Klimaty będą mogli zatem cieszyć się korzy-
ściami, jakie daje leśny mikroklimat. Jakość powietrza będzie zatem 
lepsza niż w pozostałych częściach miasta, na co pozytywnie wpły-
nie również położenie wyżej niż centrum Krakowa. Na dachu urzą-
dzono ogrody. Dzięki specjalnym matom zasobnikowym mogą być 
one nawadniane za pomocą zatrzymywanej wody deszczowej. Ta-
kie rozwiązanie pozwoli oszczędzić wodę, a jednocześnie zapewni 
wygodę osobom troszczącym się o ogród.

Ekologiczne rozwiązania
Podczas realizacji inwestycji zastosowano rozwiązania, które 
sprzyjają ochronie środowiska, pozytywnie wpływają na zdrowie 
mieszkańców, a  także obniżają koszty użytkowania. Za ogrzewa-
nie apartamentów i zapewnienie ciepłej wody odpowiada pompa 
ciepła. Pozwoli ona mieszkańcom zaoszczędzić do 90 proc. kwoty, 
którą musieliby wydać, korzystając z ogrzewania elektrycznego lub 
gazowego. Latem system ten będzie pełnił funkcję klimatyzacji. Na 
komfort życia złoży się także odpowiednia izolacja termiczna, dzię-
ki której apartamenty nie będą traciły ciepła zimą, a latem — zbyt-
nio się nagrzewały.

Z myślą o kierowcach
Inwestor zadbał także o  kierowców. Do każdego apartamentu 
przynależy miejsce w garażu podziemnym, wliczone w cenę miesz-
kania. Dzięki odpowiednim wymiarom, będzie można postawić na 
nim nawet trzy samochody. Garaż został zaplanowany w taki spo-
sób, by kierowcy nie musieli wjeżdżać na teren osiedla. Uchroni to 
mieszkańców przed hałasem i kontaktem ze szkodliwymi spalina-
mi. Ponieważ od Rynku Głównego inwestycję dzieli tylko 5,5 km, 
jej mieszkańcy będą mogli sprawnie przemieszczać się do innych 
części miasta. Dodatkowym atutem jest bliskość zakopianki oraz 
obwodnicy Krakowa. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia fakt, że 
Apartamenty Klimaty zostały już oddane do użytkowania.

Anna Kapłańska

W pobliżu Lasu Borkowskiego powstała inwestycja, która pozwoli krakowianom połączyć 
komfort, zdrowy styl życia i korzyści płynące z mieszkania w granicach dużego miasta.
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EkspErt radzi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

Razem z żoną planujemy zakup mieszkania z rynku 
pierwotnego — lada moment podpisujemy umowę 
deweloperską oraz umowę przenoszącą własność. Mieszkanie 
jest 3-pokojowe o powierzchni ok. 53 mkw., w stanie 
deweloperskim. Przed ostateczną przeprowadzką czeka nas 
wykończenie nieruchomości.  Z jakimi kosztami musimy się 
liczyć, aby przygotować nasze przyszłe „M” do zamieszkania? 
Czy warto zdecydować się na samodzielne wykończenie, czy 
może lepiej skorzystać z oferty pakietów wykończeniowych, 
które proponuje rynek? Który wariant jest korzystniejszy? 

Podejmując decyzję o  samodzielnym wykończeniu mieszkania, 
bierzemy pod uwagę jego jakość wykończenia przy odbiorze. Bę-
dzie to zależeć od wyboru dewelopera — część firm gwarantuje 
wysoką jakość usług oraz standard wykończenia, który ogranicza 
ilość prac remontowych w dalszym etapie odbierania nierucho-
mości. Niektóre mieszkania w  stanie deweloperskim nie wyma-
gają kładzenia gładzi na ścianach — tynki, którymi wykończono 
ściany, są gładkie i  mają jasny kolor. Wówczas wystarczy tylko 
pomalować mieszkanie. Trzeba być jednak przygotowanym fi-
nansowo na położenie gładzi — zaoszczędzi to nam napotkania 
przykrych niespodzianek w postaci nieplanowanych kosztów. 

W  mieszkaniu w  stanie deweloperskim zastaniemy wylewkę 
na podłodze. Warto poruszyć tu temat bardzo modnego w ostat-
nich latach ogrzewania podłogowego — jeśli lokal jest na etapie 
budowy, a chcemy skorzystać z opcji montażu ogrzewania pod-
łogowego, warto wspomnieć o  tym zamiarze deweloperowi. Po 
położeniu wylewki, na realizację naszych planów może być już za 
późno — będzie się to wiązać z dodatkową pracą i kosztami, po-
nieważ gotową wylewkę trzeba będzie kuć. 

Dobór materiałów podłogowych niezmiennie rządzi się nastę-
pującymi zasadami — w konkretnych partiach mieszkania wyko-
rzystujemy określone materiały — w łazience i kuchni najlepszym 
wariantem będzie położenie płytek — zniweluje to niebezpie-
czeństwo uszkodzenia nawierzchni. W  mieszkalnych pomiesz-
czeniach zaś, chętnie decydujemy się na drewnianą podłogę. Jeśli 
nasza kuchnia połączona jest z salonem i zależy nam na ujedno-
liconym wyglądzie podłóg, warto zdecydować się na płytki gre-
sowe, które swoją strukturą potrafią znakomicie przypominać 
wszelkiego rodzaju materiały — w tym drewno. 

Jak dobrać najlepszą ekipę remontową? Jeśli nie znamy żad-
nej firmy z polecenia, warto ogłosić przetarg, następnie odrzucić 
dwie skrajne propozycje (najtańszą i najdroższą) i w taki sposób 
wybierać optymalne rozwiązanie. Nie powinniśmy sugerować się 
proponowaną niską ceną usługi — wykończenie ścian i podłóg to 
niezwykle istotny element naszego mieszkania — jeśli praca zo-
stanie wykonana nieprawidłowo, jej efekty będą nam doskwierać 
przez lata.

Współcześnie niektóre firmy, w  tym nasza agencja, oferują 
możliwość skorzystania z  pakietów wykończeniowych wnętrz. 

Gdy klient zdecyduje się na tego typu usługę, jego pierwszym 
krokiem będzie wysłanie rzutu swojego mieszkania do architek-
ta. Na tej podstawie architekt tworzy wycenę, wykonuje projekt 
mieszkania, następnie przedstawia właścicielowi nieruchomości 
pełną ofertę materiałów wykończeniowych do wyboru. 

Do dyspozycji klienta pozostaje kilka rodzajów pakietów — ich 
oferta jest zróżnicowana pod kątem ceny i jakości produktów wy-
korzystanych do wykończenia. Określone standardy cenowe pa-
kietów mogą ulec zmianie ze względu na metraż mieszkania lub 
jego układ — cena ostatecznie ustalana jest z właścicielem jesz-
cze przed podjęciem prac remontowych. Pakiet wykończeniowy 
obejmuje robociznę, materiały i  wykonanie. Właściciel nie musi 
angażować się w proces wykończenia. Pakiety zawierają wszyst-
ko prócz mebli i  oświetlenia; tzn. podłogi, ściany, pas kafelków 
w kuchni, drzwi wewnętrzne oraz łazienkę. 

Po ok. 6-8 tygodniach dostajemy klucze do wykończonego, 
posprzątanego domu, do którego wystarczy już tylko wnieść 
meble. 

Decydując się na samodzielne wykończenie mieszkania, trud-
no będzie nam określić, jak kosztowny okaże się cały proces. Po 
drodze możemy napotkać dodatkowe, nieprzewidziane przez nas 
koszty, co jest zjawiskiem naturalnym, ponieważ właściciel nie 
musi być specjalistą ds. wykończeń mieszkań. Dodatkowo należy 
się liczyć z poświęceniem wielu godzin swojego czasu – na dobór 
odpowiednich ofert, materiałów, poszukiwanie najlepszych ekip 
remontowych itp. Jeśli przyszli właściciele wolą od razu wiedzieć, 
jakiej kwoty potrzebują do zrealizowania wszystkich prac, a przy 
tym cenią własny czas, mogą rozważyć wariant pakietów wykoń-
czeniowych wnętrz. 

Kupując mieszkanie, należy wziąć pod uwagę koszty związane z jego wykończeniem. 
Odpowiadając na pytanie czytelnika, ekspert POWER INVEST wyjaśnia, jak bardzo wymagający 
i czasochłonny jest to proces. Jakie możliwości mają właściciele mieszkań w stanie deweloperskim?

Jessica Akpang 
Specjalistka ds. Nieruchomości  

POWER INVEST
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wzięliby kredyt w złotówkach, ale jeśli nie zarabiają w złotów-
kach, nie jest to możliwe. Przykładowo Polacy, którzy pracują 
w Anglii i dostają wypłatę w funtach, mogą wziąć kredyt hipo-
teczny tylko w funtach. Tu pojawia się pewien problem, bo nie-
wiele banków udziela kredytów w  tej walucie, ale na szczęście 
kilka z nich ma taką ofertę. Jeśli chodzi o euro, również znajdzie-
my kilka banków. Ale musimy pamiętać, że wtedy jest to kredyt 
denominowany do tej waluty. Nie wszystkie waluty umożliwia-
ją jednak uzyskanie kredytu w  Polsce. Miałem taką sytuację, 
że zgłosił się do mnie klient, który mieszka w Polsce, a pracuje 
w Czechach. Mieszka przy granicy i codziennie dojeżdża do pra-
cy. W Czechach są korony czeskie, czyli waluta, w której żaden 
bank nie udziela kredytów, więc ten człowiek nie mógł wziąć 
kredytu hipotecznego. 

Jeśli chodzi o dochody z zagranicy, to istotne jest to, że banki 
akceptują w zasadzie tylko i wyłącznie umowę o pracę, ewentu-
alnie emeryturę. Nie biorą pod uwagę działalności gospodarczej 
bądź innych form zatrudnienia.

Załóżmy, że ktoś pracuje np. w Anglii, zarabia 
w funtach, więc bierze kredyt w tej walucie, ale po 
zakupie nieruchomości chce wrócić do Polski. Wtedy 
będzie zarabiał w złotówkach. Czy istnieje możliwość 
przewalutowania kredytu już w trakcie jego spłaty?

Tak. Bardzo wiele osób pracujących za granicą, zamierza prę-
dzej czy później wrócić do Polski i  wtedy faktycznie, jeśli będą 
uzyskiwać wynagrodzenie w  złotówkach, jest możliwość prze-
walutowania. Miałem już taką sytuację. Klienci akurat pracowali 
w Anglii, i już biorąc kredyt, wiedzieli, że niedługo wrócą do Pol-
ski. Co istotne, żeby przewalutować kredyt na złotówki, musimy 
mieć dochód w złotówkach i odpowiednią zdolność kredytową. 
Z  formalnego punktu widzenia wygląda to tak, że składamy do 
banku wniosek o przewalutowanie kredytu, ale musimy załączyć 
dokumenty finansowe. Jeśli zdolność kredytowa będzie na od-
powiednim poziomie, to bank przewalutuje kredyt na złotówki. 
Istotny jest oczywiście kurs, po jakim to zostanie zrobione, czy-
li kurs, po jakim uruchomimy kredyt, a potem po jakim zostanie 
przewalutowany. Możemy na tym stracić, ale równie dobrze mo-
żemy zarobić. 

Kredyt hipoteczny 
dla wymagających

Co zrobić w przypadku, gdy nie mamy gotówki na 
sfinansowanie wkładu własnego? Czy możliwe jest 
wniesienie innej formy zabezpieczenia kredytu?

Większość banków wymaga minimum 10 proc. wkładu własnego, 
niektóre 20 proc. Istnieją jednak również banki, które jako wkład 
własny mogą przyjąć inne zabezpieczenie — drugą nierucho-
mość. Czyli jeśli posiadamy mieszkanie albo dom, a  chcemy ku-
pić kolejną nieruchomość i  nie mamy gotówki na wkład własny, 
to są banki, które zabezpieczą się na dwóch nieruchomościach. 
Wtedy nie musimy angażować środków własnych. Co więcej, ta 
dodatkowa nieruchomość nie musi być nasza. Może należeć np. 
do naszych rodziców, którzy wyrażą zgodę na wpisanie hipote-
ki. Co ważne, w  takim przypadku nadal będą właścicielami nie-
ruchomości. Formalności, jakie trzeba spełnić, nie ma zbyt wiele. 
W  momencie analizy wystarczy akt własności nieruchomości 
i oświadczenie rodziców, że zgadzają się na wpisanie hipoteki.

Czy w roli dodatkowego zabezpieczenia sprawdzi się 
również część nieruchomości (np. 25 proc. udziału 
w domu)?

Niestety nie. Bank nie zabezpiecza się na udziałach w nierucho-
mości (nie ważne, czy chodzi o  udziały w  domu, kamienicy czy 
lokalu) ze względów prawnych. W takim przypadku nie da się wpi-
sać hipoteki na całą nieruchomość. Żeby było to możliwe, zgodę 
musieliby wyrazić wszyscy właściciele. Co więcej, nawet jeśli by 
to zrobili, to banki i tak nie akceptują takich rozwiązań. Musi być 
odrębna własność.

Jak wygląda procedura uzyskania kredytu hipotecznego 
przez osobę, która pracuje za granicą i zarabia w obcej 
walucie, ale chce kupić nieruchomość w Polsce?

W lipcu 2017 r. weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym, 
która mówi, że możemy wziąć kredyt w walucie, w której zara-
biamy. Dla Polaków, którzy pracują w  Polsce i  zarabiają w  zło-
tówkach, oznacza to, że nie mogą zaciągnąć kredytu w  innej 
walucie. Moim zdaniem ta ustawa miała na celu głównie unie-
możliwienie brania kredytu we frankach. Rykoszetem dostali 
jednak Polacy, którzy pracują w  innych krajach, a  chcą w  Pol-
sce kupić nieruchomość finansowaną kredytem. Najchętniej 

Zarówno na etapie starania się 
o kredyt, jak i w trakcie spłaty 
zobowiązania, pojawiają się nietypowe 
sytuacje. Jak sobie z nimi poradzić? 
W rozmowie z Anną Kapłańską 
tłumaczy ekspert finansowy 
Michał Strzylak.

rozmowy
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wymaga po prostu dobrej organizacji, żeby to wszystko zgrać w cza-
sie. Zgodnie z  ustawą o  kredycie hipotecznym, od złożenia kom-
pletnego wniosku o kredyt banki mają 21 dni na wydanie decyzji. 
W praktyce cała procedura od momentu złożenia dokumentów do 
uruchomienia środków  trwa ok. 4–6 tygodni. Dużo zależy od ban-
ku. Niektóre są w stanie przeprocesować wniosek w ciągu 2 tygo-
dni, w innych procedura ciągnie się powyżej miesiąca.

Co dzieje się w sytuacji, gdy bank, w którym mamy kredyt, 
zmienia właściciela? Ostatnio na rynku obserwowaliśmy 
kilka takich sytuacji.

W zasadzie z punktu widzenia kredytobiorcy dużo się nie zmie-
nia, żeby nie powiedzieć nic. Dostajemy informację, że nastąpiła 
zmiana banku. Na chwilę obecną mamy kilka przykładów takich 
przejęć. Deutsche Bank zniknął, jeżeli chodzi o kredyty hipotecz-
ne, Santander przejął klientów, którzy mieli kredyty w  złotów-

kach, bo kredyty walutowe zostały 
w Deutsche Banku. Poza tym Raif-
feisen został przejęty teraz przez 
BGŻ BNG Paribas. Z  punktu wi-
dzenia klienta zmieniła się tylko 
strona do logowania, bo w  takich 
sytuacjach warunki umowy, czyli 
marża, wszystkie koszty związane 
z  kredytem, zabezpieczenia itd. nie 
zmieniają się. Raz podpisana umowa 
obowiązuje niezależnie od ewentu-
alnej zmiany właściciela.

Pod koniec zeszłego roku dużo 
się mówiło o tym, że niedługo 
banki będą zaostrzać 
politykę kredytową. Czy już 
widać jakieś zmiany w tym 
kierunku?

Na przestrzeni lat mojej pracy, czy-
li w ciągu ostatnich 10 lat wiele się 
zmieniło i tak naprawdę każda zmia-
na oznacza zaostrzenie polityki kre-
dytowej. W  ciągu kilku miesięcy 
tego roku dużych zmian nie ma. Re-
komendacja, która wchodzi powoli 

w życie, mówi o tym, że przy liczeniu zdolności kredytowej banki 
powinny brać pod uwagę wiek przejścia na emeryturę. Przykła-
dowo Bank ING niedawno wprowadził zmiany polegające na tym, 
że dla kobiet okres kredytowania nie może być dłuższy niż do 60. 
roku życia, a dla mężczyzn do 65. Wcześniej możliwe było spłaca-
nie kredytu do 70. roku życia, więc jest to znacząca zmiana. Pozo-
stałe banki aż tak radykalnych zmian nie wprowadziły. Poza ING, 
w pozostałych bankach nie widzę radykalnego zaostrzenia poli-
tyki kredytowej. Wydaje mi się, że tak naprawdę jest stabilizacja. 
2018 r. był rekordowym, jeśli chodzi o sprzedaż kredytów hipo-
tecznych przez banki. Większych zmian nie było.

Michał Strzylak 
ekspert finansowy, specjalizuje się  

w kredytach hipotecznych i gotówkowych  
www.1ekspert.pl

e-mail: michal.strzylak@1ekspert.pl
tel.: 791 992 979

Czy za pomocą kredytu hipotecznego można sfinansować 
wkład partycypacyjny w Towarzystwie Budownictwa 
Spolecznego?

TBS nie zakłada prawa własności, więc bank nie ma się na czym 
zabezpieczyć. Kredyt hipoteczny polega na tym, że bank wpisu-
je hipotekę, a  w  przypadku TBS nie jest to możliwe. Jeśli chce-
my sfinansować coś takiego za pomocą kredytu hipotecznego, da 
się to zrobić, ale bank będzie wymagał zabezpieczenia na innej 
nieruchomości.

Co należy zrobić, aby uzyskać kredyt na nieruchomość już 
obciążoną hipoteką?

Tak naprawdę to żaden problem. Na rynku wiele transakcji jest 
obciążonych hipoteką. Dodatkowy, potrzebny dokument, to pro-
mesa z  banku, w  którym jest kredyt, ze zgodą na wykreślenie 
hipoteki, z  informacją, jaka jest kwota do spłaty, z  rachunkiem 

technicznym do spłaty. Później albo my spłacamy kredyt wkła-
dem własnym, albo bank, który udziela nam kredytu, spłaca po-
przedni kredyt w pierwszej transzy, a w drugiej przekazuje środki 
sprzedającemu. Drugie rozwiązanie jest lepsze. 

W takich sytuacjach nie ma znaczenia, czy nowy kredyt 
jest w tym samym banku, co poprzedni?

Nie ma znaczenia, bo to jest nowy kredyt i nowa hipoteka. Tak na-
prawdę nawet, jeśli oba kredyty byłyby zaciągane w tym samym 
banku, taka operacja zawsze wiąże się automatycznie ze spłatą 
pierwszego kredytu i spisaniem nowej hipoteki. 

Załóżmy, że chcemy sprzedać nieruchomość obciążoną 
hipoteką i kupić nową. Jak to dobrze rozegrać?

To są dwie osobne transakcje. Najpierw sprzedajemy nieruchomość, 
klient kupujący spłaca nam kredyt, my dostajemy różnicę. Nowa nie-
ruchomość to nowy kredyt. Zorganizowanie tego w płynny sposób 



 n20 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 06/2019

rElacjE

Chaos prawny przy obliczaniu powierzchni 
mieszkań

Reputacja — azymut na sukces dewelopera
27 lutego 2019 r. odbył się organizowany przez Polish Geode-
tic Group zjazd 50 deweloperów z Polski, na którym dyskuto-
waliśmy na temat tego, czy można wliczać powierzchnie pod 
ściankami działowymi, czy nie. Tego typu wydarzenia organi-
zujemy w  celu szerzenia wiedzy wśród deweloperów. Ważne 
jest, by mieli oni świadomość odpowiedzialności i ryzyka, jakie 
niosą błędne zapisy w umowach notarialnych przy sprzedaży 
nieruchomości czy w samych metryczkach lokali. Reputacja de-
welopera na tak konkurencyjnym rynku to jedna z wiodących 
kwestii, która buduje zaufanie kupujących lokale. Reputacja 
to nie pozwalanie sobie na błędy — próba ich minimalizowa-
nia. Kolejka prawników chętnych zająć się masowymi pozwa-
mi w  tej materii jest długa — mamy wiele propozycji w  tym 

praktykuje się także sporadycznie wliczanie powierzchni szachtów. 
Potwierdzają to również liczne metryczki, które otrzymujemy od 
osób kupujących lokale, przychodzących po porady. 

Na Akademii wielokrotnie podkreślałem, że czym innym jest „po-
wierzchnia sprzedaży”, która nigdzie w przepisach nie została zde-
finiowana, a  czym innym powierzchnia użytkowa w  rozumieniu 
normy PN-ISO 9836:1997, przedkładana do celów notarialnych, 
samodzielności lokali, założenia kart lokali w urzędzie geodezji oraz 
do celów podatkowych i rozliczeń wewnątrz wspólnoty mieszkanio-
wej. Inną definicją powierzchni użytkowej posługujemy się do celów 
sprzedaży, a inną do celów obliczenia podatku od nieruchomości. 

Nieoceniona rola architekta na etapie projektu
Warto podkreślić, że niektórych ścian nie można wyburzać, sta-
nowią one „typową” konstrukcję sprawiająca, że budynek się nie 
zawali, ale nie jest to pełna definicja konstrukcji zdefiniowanej 
w normie pomiaru powierzchni PN-ISO 9836:1997. Ponadto bar-
dzo istotne znaczenie ma nazewnictwo przy projektowaniu po-
szczególnych pomieszczeń, co leży już w  gestii architektów na 
samym starcie projektu. Nazwanie jednego pomieszczenia kuch-
nią, a  drugiego pokojem powoduje, że są to dwa oddzielne po-
mieszczenia i  muszą być wydzielone ścianami oraz przejściem 
drzwiowym. Zastosowanie w  nazewnictwie wyrażenia „salon 
z aneksem kuchennym” eliminuje ten problem. 

Na sali wśród słuchaczy było kilku architektów, którzy pod-
kreślali, że ich przepisy różnią się od tych do celów założenia 
kart lokali w  urzędzie geodezji, podatkowych. To prawda. Kła-
dłem również nacisk na to, że jeżeli deweloper chce wliczać po-
wierzchnie ścianek działowych do sprzedaży lokali, to po pierwsze 
w  odpowiednim momencie musi właściwie przygotować projekt 
do pozwolenia na budowę, w  odpowiednim czasie zamówić po-
miar powierzchni. Po drugie od początku do końca musi informo-
wać o tym kupującego — zaczynając od prospektów, wizualizacji 

Czy można wliczać powierzchnie pod ścianami działowymi do sprzedaży? O tym 
dyskutowano podczas zjazdu 50 deweloperów w ramach Akademii Inwestora.

zakresie. Wolimy jednak skupić się na uświadamianiu dewelope-
rów, architektów i prawników działających na rzecz deweloperów, 
jakich błędów się wystrzegać. A  jakie są najczęściej popełniane? 
O  czym najwięcej dyskutowano na Akademii Inwestora? Kwe-
stie te zostały wyszczególnione poniżej, a 2,5-godzinną Akademię 
można zobaczyć w wersji video na www.academy.geodetic.co.

 „Powierzchnia sprzedaży” a powierzchnia 
użytkowa
Rynek jest podzielony na tych, którzy liczą do sprzedaży powierzch-
nie: pod ściankami działowymi, powierzchnie przejść drzwiowych, 
wnęk okiennych; i na tych, którzy tego nie praktykują. Druga grupa 
stanowi większość. Na spotkaniu przedstawiłem dziesiątki przy-
kładów. Pokazałem m.in.: kiedy coś jest traktowane jako przejście 
drzwiowe, a  kiedy nie; kiedy ściankę można wyburzyć ze wzglę-
du na liczne przepisy, a kiedy nie; kiedy coś jest powierzchnią kon-
strukcji w  rozumieniu normy PN-ISO 9836:1997, a  kiedy nie; 
kiedy dana konstrukcja jest antresolą, a kiedy nie; kiedy poddasze 
jest użytkowe, a kiedy nie, itp. W kuluarach okazało się, że na rynku 
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i folderów, a kończąc na zapisach w umowach najmu czy oznacza-
niu ścian liniami przerywanymi na rzutach projektu. 

Czy norma nie jest obowiązująca?
Usłyszeliśmy w  trakcie Akademii Inwestora, że stosowanie nor-
my PN-ISO 9836:1997 w  zakresie liczenia powierzchni do ce-
lów sprzedaży lokali ma charakter dobrowolny, że rozporządzenie 
tylko wskazuje tę normę, jako sposób możliwy do przyjęcia w ca-
łym procesie liczenia powierzchni. Czy jest to prawda? Otóż nie 
— w  tym zakresie obowiązuje norma PN-ISO 9836:1997, któ-
ra wyjaśnia pojęcie powierzchni użytkowej. Podstawą prawną są: 
Rozporządzenie w  sprawie szczegółowego zakresu i  formy pro-
jektu budowlanego oraz Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jednak ta odwołuje się 
do wspomnianego rozporządzenia, które jako obligatoryjną wy-
mienia normę PN-ISO 9836:1997. 

Zwróciłem także uwagę, że w  grudniu 2015 r. weszła nowa 
norma — PN-ISO 9836:1997:2015-12. Pomimo że w  normie 
tej w  dwóch miejscach zapisano, że zastępuje normę PN-ISO 
9836:1997, to nie jest ona obowiązująca. Dlaczego? Ponieważ 
wspomniane powyżej rozporządzenie nie powołuje się na nową 
normę. Ponadto ważne znaczenie ma też to, że tę normę przezna-
czono dla rynku biurowego, a nie mieszkaniowego, ma bardzo dużo 
błędów i  jest niedopracowana. Dodatkowo, gdyby faktycznie we-
szła na rynek, przewróciłaby sposób redukcji powierzchni ze wzglę-
du na wysokość, który jest stosowany w Polsce od ponad 40 lat. 

Komentarz do normy PN-ISO 9836:1997 
zaskoczeniem spotkania
Największym zaskoczeniem dla słuchaczy był fakt, że do nor-
my PN-ISO 9836:1997 dostępny jest szczegółowy komentarz 
z  2002  r., który stanowi jej integralną część. Oba te dokumenty 
trzeba czytać jako całość. „Komentarz” obala wszelkie dyskusje na 
temat powierzchni pod ścianami działowymi, nie będącymi kon-
strukcją w rozumieniu konstruktora. 

Powoływanie się na błędne informacje
Bardzo częstym błędem, który spotykam w  praktyce zawodo-
wej i  który potwierdził się również na Akademii Inwestora, jest 
czytanie różnych „porad” w internecie. Po zapytaniu osób na sali 
o to, kto ma zakupioną na własne nazwisko/firmę normę PN-ISO 
9836:1997, tylko kilka z  blisko 70 osób podniosło rękę. Jak za-
tem można praktykować zasady normy, nie znając jej treści? Część 
osób miała ze sobą wydrukowane cytaty z  internetu, które rze-
komo powołują się na normę. Pytając, czy są to treści z normy — 
słyszeliśmy odpowiedzi, że pochodzą z  internetowych blogów. 
Konfrontując „tę samą” treść z  normą i  komentarzem do normy 
— wyjaśnialiśmy zawiłości powierzchni użytkowych. Korzystanie 
z  niesprawdzonych treści, które nijak mają się do polskich prze-
pisów, generuje poważne błędy w  dokumentacjach dołączanych 
do aktów notarialnych. Niewłaściwym również jest sugerowanie 
przez przełożonych — architektom, geodetom, rzeczoznawcom 
— powoływania się na normy w angielskich wersjach językowych. 
Możliwe, że w tłumaczeniu został popełniony błąd, jednak póki co 
według konstytucji obowiązuje nas język polski i prawo polskie. 

Powoływanie się na niewłaściwe definicje
Powierzchnia użytkowa w  Ustawie o  podatkach i  opłatach lo-
kalnych ma inną definicję niż ta w  normie PN-ISO 9836:1997. 
Inną definicję powierzchni konstrukcji respektować muszą 

architekci w  projektach budowlanych, a  inna została zawar-
ta w normie PN-ISO 9836:1997. Podobny problem pojawia się 
w  przypadku redukcji ze względu na wysokość. W  normie są 
granice 1,40 m i 2,20 m. Banki, licząc powierzchnię do kredytu 
hipotecznego, biorą pod uwagę powierzchnie o wysokości po-
wyżej 1,90 m oraz nie wliczają garaży będących w bryle domu 
jednorodzinnego. 

Jeszcze inaczej mierzy się lokale komunalne. Niestety ba-
łagan w Polsce w tym zakresie jest olbrzymi, a  jeżeli rząd zde-
cyduje się na normę PN-ISO 9836:2015-12, to zabraknie 
prawników, aby obsłużyć „kłótnie” z  tego wynikające. Dualizm 
definicji to jedno, a  interpretowanie tych definicji to kolej-
na sprawa. Poruszyłem przykład jednego z  prawników, który 
próbował zinterpretować przepis podatku od nieruchomości 
w garażu. Argumentował, że „wysokość w świetle” to taka po-
wierzchnia, która powstaje z  wpadania światła przez bramę 
otwartego garażu. I za tę tylko powierzchnię należy płacić po-
datek od nieruchomości. Powierzchnia ta stanowiłaby kilka pro-
cent całej powierzchni garażu.

Czy notariusz sprawdza zgodność umowy 
z przepisami?
Wielokrotnie mieliśmy spotkania z  notariuszami, którzy nie za-
głębiają się w  słuszność wyliczenia powierzchni użytkowej, na 
podstawie której przelicza się kwotę do zapłacenia za mieszka-
nie. Dzień przed Akademią również miałem spotkanie z notariu-
szami i zadaliśmy im kilka pytań kontrolnych w celu sprawdzenia 
ich wiedzy. Zapytałem, czy w akcie notarialnym wpisywana jest 
powierzchnia sprzedaży, czy powierzchnia użytkowa. Notariu-
sze nie ukrywali, że nie znają odpowiedzi, i mówili jednoznacznie: 
notariusz wpisuje do umowy powierzchnie z  dokumentów otrzyma-
nych od sprzedającego lub kupującego. Kontynuując dyskusję, oso-
by te nie wiedziały, gdzie szukać definicji powierzchni użytkowej, 
która jest wpisywana do aktu notarialnego. I słusznie, bo to nie 
ich rola, ale strony transakcji często nie są tego świadome. Skąd 
zatem strony mają wiedzieć, że powierzchnia wpisana do aktu 
jest prawidłowa? To powierzchnia, która będzie następnie wpi-
sywana do księgi wieczystej, do wyliczenia ułamka we wspólno-
tach do naliczania podatków od nieruchomości. Oczywiście nie 
generalizujemy, że każdy notariusz nie ma wiedzy na ten temat 
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(zdecydowanie tak nie jest), ale zwracamy uwagę na to, że nota-
riusz nie ma w obowiązku sprawdzenia poprawności wyliczonej 
powierzchni. 

Kto się podkłada?
Znaczna część dyskusji dotyczyła tego, co geodeta ma mierzyć 
w trakcie wizji lokalnej i czy powinien przedkładać deweloperowi 
dwie metryczki lokalu — jedną do urzędów, a drugą dla kupującego. 

powierzchnią użytkową w momencie, kiedy mierzy ten sam lokal 
i metryczki są z tego samego dnia, a norma pomiaru jest ta sama. 
Takie praktyki są nielegalne.

Kto uporządkuje chaos prawny?
Na polskim rynku powinna być jedna droga prawna dla wszyst-
kich. Wtedy nie byłoby różnych interpretacji. Moja postawa jest 
taka, że należy liczyć powierzchnię pod ścianami działowymi do 
sprzedaży — oszczędziłoby to wiele czasu i pieniędzy wszystkim 
— deweloperom, kupującym, geodetom, architektom, rzeczo-
znawcom i  sądom. W  trakcie szkolenia wyszedłem z  inicjatywą 
uporządkowania kwestii prawnych w tym zakresie ze względu na 
doświadczenie w tej materii. Część deweloperów została po Aka-
demii na indywidualne rozmowy w celu nakreślenia strategii licze-
nia powierzchni. Bardzo mnie cieszy, że udało mi się przekonać do 
tego, że można to robić łatwiej i bardziej transparentnie dla obu 
stron transakcji. 

Pozwy sądowe
Czy będą pozwy sądowe za wliczanie powierzchni pod ścianami 
działowymi do sprzedaży? Zainteresowani mogą przeczytać Eks-
pertyzę Deweloperską i obejrzeć video z Akademii Inwestora. Ale 
zastanówmy się, po co strony transakcji mają walczyć, skoro moż-
na wiele rzeczy uprościć i zadowoli to wszystkie strony? 

Kupujący jest w  stanie płacić za maksymalnie „otwarte” 
mieszkania bez wrysowanych ścianek działowych. Nie trzeba tu 
dorabiać większych ideologii. Przywilej postawienia ścianek dzia-
łowych w innym miejscu na koszt dewelopera jest dość mocnym 
argumentem, który właściwie niweluje koszt wyburzania i stawia-
nia w nowym miejscu ścianek według własnej wizji już po odbiorze 
mieszkania. Jednak klient powinien być o tym wszystkim informo-
wany od początku, a sam projekt na etapie pozwolenia na budo-
wę musi w odpowiedni sposób oznaczyć miejsca instalacji, miejsca 
opcjonalnych do wybudowania ścian (linie przerywane) i  szereg 
innych aspektów poruszanych na Akademii. 

Tłumaczenia niektórych deweloperów, że mieszkanie sprzeda-
je się w całości i nie powinno być to związane z naliczaniem me-
trów kwadratowych, są moim zdaniem niefortunną linią obrony. 
Metry kwadratowe „idą” za danym lokalem w wielu urzędach i do-
kumentach — nie da się więc w ogóle o nich nie mówić. Tym bar-
dziej, że każdy deweloper i tak w prospektach, ogłoszeniach i na 
metryczkach podaje ceny za metr kwadratowy, a nie całościowo 
za lokal, więc to trochę zaprzeczanie przyjętej praktyce. 

Interpretacje deweloperów są różne — część z nich uważa, że geo-
deta nie powinien podczas pomiaru nanosić na rzuty ścianek dzia-
łowych. Znamy wyroki sądowe z wrocławskiego rynku, kiedy takie 
praktyki były stosowane. Geodeta, który dopuszcza się takich 
działań, popełnia przestępstwo i grozi mu m.in. utrata uprawnień 
zawodowych. W  omawianym przykładzie deweloper miał wiele 
rozpraw sądowych i  finalnie zbankrutował, o  czym można prze-
czytać w wielu wyrokach sądowych i w internecie. 

W jednym z dwóch podejść omawianych na Akademii prioryte-
tem jest wykazywanie minimalnej powierzchni ścianek. Przepisy 
obligują architektów na etapie projektu budowlanego do wyod-
rębnienia ścianami niektórych pomieszczeń. Jednym z pytań, któ-
re padło podczas szkolenia, było: Czy, gdy w lokalu są dwie łazienki, 
to można wykazać ścianki tylko wokół jednej z nich? Niezmierzenie 
instalacji sanitarnych w celu wyeliminowania ścianek działowych 
wokół łazienek i  ubikacji przez geodetów również jest ryzykow-
ne i  grozi stratą uprawnień. Przedkładając dokumentację do 
samodzielności lokalu, musimy podać lokalizację przyłączy wod-
no-kanalizacyjnych i  miejsc wentylacji w  mieszkaniu. Zdarza się, 
że podczas naszego pomiaru robimy zdjęcia. Dlaczego? Niektó-
rzy deweloperzy czasami upierają się, żeby wykonać im metryczki 
lokalu, ale bez nanoszenia ścianek działowych, które są w projek-
cie, a które nie zostały wybudowane i w ogóle nie ma takiego za-
miaru. Nie wchodzimy na pomiar powykonawczy, gdy lokale nie są 
skończone. 

Zdarza się, że deweloperzy budują ścianki działowe, by zaraz 
po naszym pomiarze je wyburzyć i wpisać większą powierzchnię 
do metryczek i  aktów notarialnych. Zdarza się też, że wykonu-
ją to metodą mieszaną, tzn. część ścianek jest mierzona z natury, 
a część z projektu, jednak zawsze odnotowujemy to w dokumen-
tacji przekazywanej deweloperowi. To, co deweloper pokazu-
je klientowi, jest poza naszymi kompetencjami. Na pewno nie 
może tak być, że geodeta daje dwie metryczki lokalu różniące się 

Adrian Hołub 
CRE Advisor 

Członek Zarządu Polish 
Geodetic Group
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Perły z sieci

Atomium 

Atomium to jedyna w swoim rodzaju konstrukcja 
zlokalizowana w dzielnicy Laeken, na przedmieściach 
Brukseli, stanowiąca część miejscowego parku rozrywki 
Brupark. Obiekt powstał  jako wyraz hołdu dla 
osiągnięć naukowych „wieku atomu”. Za kształt budowli 
posłużył model kryształu żelaza, powiększony 165 mld 
razy. Atomium jest projektem belgijskiego inżyniera 
André Waterkeyna.  Niezwykła budowla powstała 
na potrzeby Światowej Wystawy EXPO, odbywającej 
się w Brukseli w 1958 r. Monumentalna konstrukcja 
ze stali i aluminium mierzy 103 m wysokości i waży 
2400 t. Składa się z 9 kul symbolizujących atomy, które 
połączone są ze sobą rurami, a cała forma opiera się 
na 3 dwunogach. W poszczególnych kulach o średnicy 
18 m, znajdują się pomieszczenia wystawowe. 
Największą atrakcję stanowi platforma widokowa 
mieszcząca się w najwyższej kuli. Można z niej 
podziwiać panoramę Brukseli.

Nikiszowiec  

Nikiszowiec stanowi część katowickiej dzielnicy administracyjnej 
Janów-Nikiszowiec. Powstał w latach 1908–1911 jako 
osiedle robotnicze dla górników kopalni Giesche. Jego nazwa 
jest spolszczoną wersją pobliskiego szybu „Nikischschacht” 
(dziś „Poniatowski”). Na powierzchni 200 tys. mkw. oprócz 
ok. 1 tys. mieszkań wybudowano także kościół, park, budynek 
administracyjny, szkołę, wielką łaźnię, dom noclegowy, sklepy 
i gospodę. Autorami zabytkowej zabudowy osiedla byli Georg i Emil 
Zillmannowie. Poszczególne domy, zbudowane z czerwonej cegły, 
tworzą zamknięte pierścieniowo bloki, a każdy z czworoboków 
łączy się z sąsiednim blokiem zadaszonym mostkiem przerzuconym 
nad ulicą. Budynki różnią się portalami wejściowymi oraz kształtami 
i wysokościami wykuszy. Oprócz obiektów mieszkalnych, na terenie 
osiedla powstały także budynki użytkowe, takie jak szkoły czy 
sklepy. W 1978 r. Nikiszowiec został uznany za zabytek i objęty 
ochroną konserwatorską.

Śląska Piza 

Znajdująca się w Ząbkowicach Śląskich dzwonnica uważana 
jest za najwyższą krzywą wieżę w Polsce. Wznosi się na 
wysokość ok. 34 m, a na jej szczyt prowadzi 139 schodów. 
Początki wieży sięgają średniowiecza, jednak dokładna data 
jej powstania nie jest znana. Istnieje kilka teorii dotyczących 
jej przeznaczenia – część historyków uważa, że budowla 
miała służyć jako brama miejska, zdaniem innych miała to 
być dzwonnica i wieża obserwacyjna. Jeszcze inna grupa 
twierdzi, że obiekt jest pozostałością zamku zbudowanego 
przez księcia Bolka I na przełomie XIII i XIV w. i pełnił funkcję 
obronną. W 1977 r. odchylenie baszty wynosiło 1,98 m, 
obecnie już 2,14 m. Prawdopodobnie odchylenie jest skutkiem 
ruchów tektonicznych, które wystąpiły pod koniec XVI 
w.  Jego przyczyną mogło być także rozmoknięcie gruntu 
powodujące osiadanie fundamentu. Dziś wieża pełni funkcję 
punktu widokowego i jest jednym z najchętniej odwiedzanych 
zabytków na Dolnym Śląsku.fot. Jacek Halicki, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Mike Cattell, flickr. com



Z kraju

Nowy program! Państwo da na wkład własny
„Po Prostu Mieszkanie” to program mieszkaniowy, zaproponowany przez SLD. Be-
neficjenci otrzymaliby od Skarbu Państwa 50 tys. zł w  ramach 20-proc. wkładu 
własnego. Pomoc byłaby bezzwrotna, a lokale powstawałyby w ramach spółdziel-
ni mieszkaniowych. Dla państwa byłby to wydatek rzędu 40 mld zł. Wybudowa-
nych miałoby zostać 800 tys. mieszkań liczących po 50 mkw. Jak zaznaczył prze-
wodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, „Po Prostu Mieszkanie” byłoby skiero-
wane zarówno do osób posiadających zdolność kredytową, jak i tych, którzy jej nie 
mają. Nieistotne byłyby również wiek czy stan cywilny, choć program jest adreso-
wany przede wszystkim do ludzi młodych. Gdyby udało się powiększyć pierwotny 
rynek mieszkaniowy o zapowiadaną liczbę mieszkań, rozwiązałoby to problem de-
ficytu mieszkaniowego (na rynku pierwotnym) w przeciągu 4–5 lat. Prezes Krajo-
wej Rady Spółdzielczej Jerzy Jankowski uznał pomysł za realny i podkreśla, że to 
pierwsza propozycja, która pozwoli na zredukowanie problemu niedoboru miesz-
kań i nie będzie przy tym dostosowana do deweloperów, ale odpowie na potrzeby 
obywateli. Na gruntach spółdzielczych można obecnie wybudować 300 tys. miesz-
kań. Dzięki temu, że działalność spółdzielni nie ma wymiaru komercyjnego, koszt 
budowanych przez nie lokali mieści się w granicach 2,5–6 tys. zł/mkw.

Czy program 500+ wpłynie na popyt w bankach?
Wartość BIK Indeksu z lutego 2019 r. jest wyższa o 10,7 p.p. od pozio-
mu ze stycznia 2019 r. i o 17,6 proc. przewyższyła wartość z analogicz-
nego okresu 2018 r. Liczba wszystkich wnioskodawców wyniosła w lu-
tym tego roku 36,88 tys. osób i oznacza 7 proc. wzrostu w porównaniu 
do lutego 2018 r. Przeciętna kwota kredytu mieszkaniowego była wyż-
sza o 9,5 proc. niż w 2018 r. i wyniosła 266,55 tys. zł. Według Waldema-
ra Rogowskiego, głównego analityka Biura Informacji Kredytowej, pro-
gnozy dla kredytów mieszkaniowych mogą być zaskakujące: Rok 2019 
na rynku kredytów mieszkaniowych będzie niewątpliwie bardzo ciekawy. 
Czy wystąpią dwie przeciwstawne tendencje, tj. spadek liczby wnioskodaw-
ców i  wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, jak to miało miejsce 
w styczniu, czy też będzie rosnąć zarówno liczba wnioskodawców, jak i śred-
nia wartość wnioskowanego kredytu, jak miało to miejsce w lutym? Walde-
mar Rogowski zauważył również, że na popyt na kredyty mieszkaniowe 
wpływ będzie miał rządowy program 500+. Rozszerzenie postulatów 
o kwotę wypłacaną na pierwsze dziecko może spowodować, że pewien 
odsetek rodzin zdecyduje się na zaciągnięcie kredytu.

Stop przerzucaniu długów spółdzielni na mieszkańców
Ministerstwo Inwestycji i  Rozwoju powinno zatroszczyć się o  ochronę 
praw mieszkańców spółdzielni.

Analizując Prawo spółdzielcze oraz ustawę o  spółdzielniach mieszka-
niowych, łatwo zauważyć, że przepisy powstały, by zabezpieczyć interes 
mieszkańców, w sytuacji gdy spółdzielnia boryka się z długami. W praktyce 
okazuje się jednak, że w przypadku zadłużenia wierzyciel może ustanowić 
hipotekę na nieruchomości spółdzielni. W świetle obowiązujących przepi-
sów istnieje bowiem możliwość, że hipoteka na nieruchomości spółdzielni 
może przekształcić się w hipotekę łączną. Wówczas obciążone zostają lo-
kale, których status przekształcił się ze spółdzielczego prawa własnościo-
wego w prawo do odrębnej własności, a do zmiany doszło w ramach postę-
powań upadłościowych, egzekucyjnych czy likwidacji. Tym samym Rzecz-
nik Praw Obywatelskich dostrzega w tym zagrożenie, że nawet osoby nie 
będące członkami spółdzielni oraz mieszkańcy mający własnościowe pra-
wo do lokalu zostaną obarczeni zobowiązaniami spółdzielni. To skłoniło 
rzecznika do interwencji w resorcie inwestycji i rozwoju w sprawie podję-
cia stosownej legislacji w zakresie ochrony mieszkańców spółdzielni. 
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Z Krakowa

Krakowianie oddychają lepszym powietrzem
W  pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. odnotowano najlepszą od 3 lat 
jakość powietrza w  Krakowie. Stężenie pyłu PM10 wyniosło średnio 
46,8 µg/msześc. – w styczniu i 55,8 µg/msześc. w lutym. Powód do satys-
fakcji daje różnica w  stosunku do lat ubiegłych — stężenie jest mniejsze 
o 74,9 µg/msześc. w porównaniu do stycznia 2017 r. i o 23,3 µg/msześc. 
w odniesieniu do lutego tego samego roku. 

Władze miasta podejmują kolejne kroki mające zniwelować poziom 
smogu w Krakowie. Od 1 września na terenie miasta wejdzie w zycie zakaz 
używania paliw stałych, czyli węgla i drewna. Ograniczenie ma bezpośred-
ni związek z  postulatami Programu Ochrony Powietrza dla Wojewódz-
twa Małopolskiego, którego głównym celem jest zmniejszenie ilości pyłów 
PM10, PM2,5 benzo(a)pirenu, ozonu i dwutlenku azotu.

Według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska należy zre-
dukować liczbę pojazdów uczestniczących w  ruchu ulicznym, zwłaszcza 
w centrum miasta. Podstawą do tego typu założeń są dane mierzone przez 
punkty monitoringu jakości powietrza GIOŚ zlokalizowane przy głównych 
szlakach komunikacyjnych. Z reguły odnotowane przez nie stężenia pyłów 
dają wyższe wyniki na drogach uczęszczanych częściej.

Koniec afery z Kartą Krakowską?
Urząd Miasta Krakowa otrzymał informację o włamaniu na stronę administra-
cyjną kk.krakow.pl oraz dostępie nieuprawnionych osób do danych osobowych 
mieszkańców, którzy w dniach 1 oraz 2 lipca 2018 r. złożyli internetowo wniosek 
o założenie Karty Krakowskiej. Po tym zdarzeniu sprawa została przekazana do 
MPK SA w Krakowie, a następnie dotarła do IDEO Sp. z o.o, dostawcy systemu 
zabezpieczającego dane. 

Gdy afera nabrała rozgłosu, firma wydała oświadczenie, w którym padły słowa 
z całą odpowiedzialnością przepraszamy oraz zapewnienie, że od tego momentu za-
bezpieczenia będą lepsze i skuteczniejsze. 15 marca br. sprawa została zgłoszona 
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z naruszeniem bezpieczeń-
stwa danych osobowych niektórych mieszkańców Krakowa.

Cały precedens rozpoczął się pół roku temu. Publicznie wyszedł na jaw dopie-
ro w marcu tego roku. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez portal nie-
bezpiecznik.pl, loginem oraz hasłem dostępu do tak ważnych danych były kolejno 
„admin” oraz „admin123”. W ten sposób każdy mógł dostać się do informacji doty-
czących osób, które na początku lipca wysłały wnioski o Kartę Krakowską. Osta-
tecznie przeglądane były dane 91 mieszkańców.

Alergicy będą bezpieczni
Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że sadząc w Krakowie no-
we drzewa, nie będzie brał pod uwagę brzóz, ale wybierze inne 
gatunki. Decyzja jest spowodowana uczulającymi właściwościami 
tych drzew, nasilającymi się w  mieście. Wiąże się to z  niedogod-
nościami dla alergików, których zdrowie pogarsza się w  okresie 
pylenia brzozy. Wychodząc naprzeciw tej, coraz liczniejszej gru-
pie mieszkańców, Zarząd Zieleni Miejskiej dostosuje plany nasa-
dzeń do ich potrzeb. Nowych brzóz nie będzie już przede wszyst-
kim w miejscach, gdzie przebywa znaczna liczba osób, zwłaszcza 
dzieci: m.in. w parkach, w pobliżu placów zabaw czy szkół. Zdajemy 
sobie sprawę z uciążliwości tego gatunku drzewa dla alergików i z tego 
powodu wyeliminowaliśmy go z nasadzeń w parkach, placach zabaw, 
szkołach, przedszkolach i ze ścisłej zabudowy, zastępując go drzewa-
mi bezpieczniejszymi dla alergików — powiedział Łukasz Pawlik, za-
stępca dyrektora ZZM ds. zieleni.

W numerze 21/2018 dwutygodnika ukazał się wywiad z Iwoną Sie-
kierską, inicjatorką projektu „Kraków przyjazny alergikom”, rozszerza-
jący temat alergików w mieście.
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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 4,2864

chf 3,7781

pln 4,11%

iV kw. 2018 7286 zł

iV kw. 2018 20  938

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln  1,2% (luty 2019)

eur 1,5% (luty 2019)

wibor * 1,7200

euribor ** –0,3140

libor chf –0,7036

libor eur *** –0,3317

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)                         158,32

tabela nr 056/A/NBP/2019 z dnia 20.03.2019

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

(dane na dzień 19.03.2019 [Euribor],  
13.03.2019 [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)

niezbędnik
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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

transakcyjne koszty zakupu mieszkania z rynku pierwotnego
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Biel dodaje uroku każdemu wnętrzu

Z
astosowanie podstawowej barwy, jaką jest biel, bardzo często 
kojarzy się ze stylem skandynawskim i  jego prostotą. Warto 
zaznaczyć, że kolor biały występował w  domowych aranża-

cjach wnętrz zanim ów styl stał się popularny, jednak z biegiem czasu 
i nowych możliwości, został on wyparty przez kolorystyczne zesta-
wienia. Teraz szlachetna barwa ponownie wraca do łask. Biel stała 
się modna i zyskała aprobatę architektów. Obecnie uważana jest za 
kolor uniwersalny, ponadczasowy i  pasujący do każdego wnętrza. 
Jak każde rozwiązanie, tak i to wykorzystujące biel, posiada zarów-
no swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jedna strona opowiada 
się za nowoczesnością, harmonią i klasą, druga natomiast mówi, że 
mieszkanie w bieli jest niepraktyczne, a jego mieszkańcy nie lubią in-
nych kolorów. Pomimo tych sporów jedna rzecz jest oczywista, biel 
to kolor ponadczasowy i uniwersalny, a z  jej pomocą bardzo łatwo 
można zaprojektować przytulne mieszkanie dla całej rodziny lub też 
przestronne miejsce pracy. 

Odcień to klucz do sukcesu
Ważną kwestią podczas aranżacji wnętrz jest wybór odpowied-
niego odcienia barwy. Obecnie każdy kolor dysponuje szeroką 
gamą tonów. Podobnie jest z  bielą. Oferowane na rynku farby 
do wnętrz przechodzą od delikatnie szarawej wersji, przez zmie-
rzającą w kierunku beżu i brązu, aż do chłodnej bieli z niebieskim 
zabarwieniem. W  salonach, sypialni czy pokojach dla dzieci na 
ścianach lepiej prezentują się emulsje w  ciepłym odcieniu, któ-
rym bliżej do beżu czy żółci. Dzięki zastosowaniu takiej farby 
pomieszczenie stanie się bardziej przytulne, i  mimo białej bar-
wy będzie emanować ciepłem. Wykorzystanie zimnych odcieni 
sprawdza się natomiast w kuchniach oraz łazienkach, gdyż w tych 
pomieszczeniach ważna jest higiena i  czystość. Surowa, chłod-
na biel kojarzona jest ze szpitalną sterylnością oraz czystością, 

dlatego wykorzystana w aranżacji informuje, że dla mieszkań-
ca ład i porządek są ważne. 

Totalna biel 
Totalna biel to zabieg tak zwanego total white look. W aranża-
cji wnętrz polega na wykorzystaniu jednego koloru jako bazy 
w całej przestrzeni, począwszy od podłogi, przez meble i ścia-
ny, aż do sufitu. Decydując się na wykorzystanie takiego roz-
wiązania dekoracyjnego, musimy być jednak czujni, gdyż za 
dużo jednej barwy może sprawić, że przestrzeń mieszkalna za-
miast ciepłem, będzie „powiewać” chłodem. By uniknąć takiego 
efektu, warto sięgnąć po dodatki w odznaczającym się kolorze. 
Spowoduje to delikatne przełamanie barwy, dzięki czemu unik-
niemy monotonii. Odskocznią od powtarzalności może być tak-
że zmiana struktury. W pomieszczeniu, w którym zastosowano 

aranżacje wnętrz

Mieszkańcy coraz częściej decydują się na urządzenie swojego domu w bieli. Wbrew 
stereotypom klasyczna biel przestaje kojarzyć się ze szpitalną sterylnością, a wręcz 
przeciwnie, budzi pozytywne emocje związane z harmonią, prostotą i nowoczesnością.

całościową biel na ścianach, by ożywić nieco wnętrze, można na 
jednej z nich położyć na przykład cegłę ozdobną. 

Czysta biel z nutką koloru
Biel znajduje zastosowanie w  architekturze wnętrz ze względu 
na swą klasyczną elegancję, ale również uniwersalność. Kolor bia-
ły można połączyć z  każdym innym zabarwieniem, jak i  wstawką 
strukturalną, taką jak cegła, drewno czy elementy metalowe, a koń-
cowy efekt zawsze będzie interesujący i zadowalający.

Barwne dodatki sprawdzają się w każdym pomieszczeniu: jadal-
ni, kuchni, pokoju czy łazience. Swoją obecnością ożywiają wnętrze 
i dodają osobistego wyrazu, a domownik z ich pomocą może wyra-
zić siebie. Jednak przy wykończeniu pomieszczeń ważny jest umiar. 
Zbyt duże natężenie elementów, które mają dopełnić wnętrze, 
może doprowadzić do zaburzenia harmonii i  wywołania chaosu 
dekoracyjnego. Dlatego wykańczając wnętrza, warto kierować się 
zasadą, że więcej nie zawsze znaczy lepiej. Subtelnym elementem, 
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który nada salonowi charakter, są poduszki. Zastosowanie koloro-
wych poduch na sofie ożywi pomieszczenie, ale również doda mu 
uroku. Dodatkiem, który może posłużyć do przewiania monoto-
nii, jest ramka na zdjęcia. Mały kolorowy szczegół, ale na tle bia-
łej ściany będzie się wyróżniał i  przyciągał wzrok. Barwny pazur 
w łazience może przejawiać się w ręcznikach czy pojemnikach. Biel 
przełamana żywym turkusem, cieszy oko i  nadaje surowej prze-
strzeni przyjemny, a jednocześnie ciekawy wyraz.

Biel na pomoc małym wnętrzom 
W  każdym domu znajdzie się małe pomieszczenie, które jest 
słabo oświetlone, a promienie słoneczne zaglądają tam bardzo 

rzadko. Podczas aranżacji takich niewielkich przestrzeni biel 
może okazać się cichym pomocnikiem. Architekci przy projekto-
waniu małych wnętrz coraz częściej sięgają po klasyczny jasny 
kolor, ze względu na jego uniwersalność, ale także właściwości. 
Powszechnie wiadomo, że biel najlepiej odbija światło, dlate-
go też w  małym lokum sprawdzi się doskonale. Ponadto dzię-
ki jasnej kolorystyce nawet niewielkie pomieszczenie optycznie 
się powiększa. Pokój w  naszych oczach staje się obszerniej-
szy oraz jaśniejszy, a tym samym zyskuje nowoczesny i modny 
wyraz. Jest to więc idealne rozwiązanie dla kawalerki, małego 
mieszkania czy też każdego wnętrza, które chcemy powiększyć 
wizualnie.

Z czym połączyć biel? 
Użycie szlachetnej bieli w  mieszkaniach daje szerokie pole do 
eksperymentów. Podczas aranżacji wnętrz decydujemy się na 
kolorowe dodatki, by dodać uroku naszym pomieszczeniom, 
jednak coraz częściej spotykanym rozwiązaniem służącym do 
przełamania bieli jest wykorzystanie wstawek. Drewno bar-
dzo dobrze sprawdza się jako dodatkowy element, gdyż każda 
jego odmiana idealnie komponuje się z bielą. Z tego powodu to 
zestawienie podoba się architektom i coraz częściej jest wyko-
rzystywane w projektach. Użycie drewna we wnętrzach staje 
się  bardzo różnorodne, gdyż sprawdza się ono jako podłoga, ale 
również jako dodatek. Dobrym przykładem będzie kuchnia wy-
konana w  bieli tylko z  drewnianym blatem w  meblach, czy też 
jasna przestronna jadalnia z drewnianym stołem w centrum po-
mieszczenia. Jedno jest pewne — drewno w połączeniu z bielą 
nadaje wnętrzom klasyczny, a  jednocześnie futurystyczny wy-
raz, który na pewno nie wyjdzie z mody. 

Agnieszka Wojtas
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Estetyka nad praktyką, czyli idealne schody  

a jednocześnie chronią pociechy przed ewentualnym wychylaniem 
się bądź wypadkiem. Drewniany pochwyt w  lekko pomarańczo-
wym brązie nadaje schodom klasyczny i elegancki wygląd. Tym sa-
mym pasuje też do innych drewnianych wstawek w wystroju, które 
mogą się znaleźć zarówno w pokoju na dole, jak i na piętrze. Takie 
schody są stabilne, bezpieczne i przede wszystkim ładne, dlatego 
młode rodziny, przy urządzaniu domowego gniazdka, mogą śmiało 
zainteresować się tym typem schodów.

Nowoczesność ze szczyptą klasyki
Aranżując wnętrze typowe dla młodych ludzi, ceniących jasne 
i  klarowne przestrzenie, nie wolno zapomnieć o  elemencie kla-
sycznym. Ciemne drewno prostych schodów mocno kontrastu-
je z bielą ścian. Jest ona wyznacznikiem prostoty i czystości, ale 
w połączeniu z drewnianymi lub metalowymi wstawkami nadaje 
mieszkaniu również powiew świeżości i lekkości. Główną jednak 
rolę w  tej aranżacji schodów gra szklana balustrada. Wszelakie 
motywy związane z  przeszkleniami, wprowadzane do mieszkań 
i domów są typowe dla trendów nowoczesnego wystroju wnętrz 
i  przypadają do gustu wielu osobom. Dodatkowym, ciekawym 
i  zarazem eleganckim elementem jest metalowy pochwyt. Jego 
połysk doskonale odbija światło, doświetlając przy tym pomiesz-
czenie oraz optycznie je powiększając. Temu zabiegowi może rów-
nież sprzyjać zamontowanie delikatnego podświetlenia schodów 
za pomocą małych lampek LED, zawieszonych przy stopniach lub 
u  dołu balustrady. Takie rozwiązanie ma funkcję praktyczną, ale 
również jest niebanalnym i nowoczesnym trendem, który na pew-
no zaskoczy znajomych, gdy zjawią się na parapetówce.

J
ak dostać się na piętro w  domu? Jedynie schodami. To 
one pozawalają nam na swobodne przemieszanie się, 
a  także dbają o  bezpieczeństwo dzięki balustradom. Te 

praktyczne aspekty i funkcje nigdy nie przestaną być aktual-
ne. To fakt. Natomiast idąc z biegiem czasu i próbując nadą-
żyć za współczesnymi projektantami wnętrz, bierzemy pod 
uwagę względy estetyczne. Jeśli już coś mamy mieć na sta-
łe w domu lub mieszkaniu — niech to będzie ładne i nam się 
podoba. Proponujemy zapoznać się z  kilkoma stylami i  spo-
sobami na zagospodarowanie schodów tak, aby współgrały 
z wystrojem pomieszczeń. 

Przytulne bezpieczeństwo
Podczas tworzenia projektu aranżacji domu dla rodziny naj-
ważniejsze jest, aby dzieci mogły bezpiecznie bawić się i w peł-
ni korzystać z każdego piętra. Dlatego proste schody pokryte 
miękką wykładziną, w  ciepłym kolorze, będą najtrafniejszym 
wyborem. Cienkie, ale gęsto rozstawione białe balustrady 
komponują się z  jasnym kolorem na ścianach pomieszczenia, 

Schody wmontowane we wnętrze mieszkania lub domu, w dzisiejszych czasach 
posiadają głównie funkcję dekoracyjną i nadają dodatkowego „smaczku” 
aranżacyjnego. Praktyczne użycie okazuje się nie aż tak ważne jak estetyka. 

aranżacje wnętrz
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Francja elegancja 
Jak już wiadomo, dobór schodów musi być dostosowany do 
ogólnego stylu, w  którym urządzony jest dom lub mieszka-
nie. Decydując się na wystrój typowo elegancki, z  dużą ilością 
drewna, można postawić na masywne, zakręcone, białe scho-
dy, z  drewnianym wykończeniem na stopniach. Najlepiej, aby 
kolorystycznie pasowały do podłogi poniżej. Element boazerii, 
również w  bieli, kontrastuje z  ciemniejszym kolorem ścian, tak 
samo jak ciemnobrązowy pochwyt. Lekkość konstrukcji nada-
ją cienkie, jasne tralki. Zarówno ciekawym, jak i  artystycznym 
wykończeniem mogą stać się zakręcony w  ślimaka pochwyt 
u  dołu schodów oraz wyrzeźbione ornamenty znajdujące się 
na bokach biegu. Wprowadzają one delikatny, ale zarazem fi-
nezyjny smaczek, który zdecydowanie może przypaść do gustu 
kobietom. 

Piękno zaklęte w prostocie
Jeśli szklane balustrady połączone z ciemnobrązowymi wstaw-
kami do kogoś nie przemawiają, ale nadal chciałby mieć schody 
wkomponowane w  nowoczesny styl wnętrza domu lub miesz-
kania, zdecydowanie może postawić na schody proste, zrobio-
ne w  całości z  metalu. Prześwity między stopniami pozwalają 
na przebłysk naturalnego światła, które wpada do pomieszcze-
nia na dole. Dlatego właśnie są idealne dla osób ceniących so-
bie przestrzeń oraz tych, które muszą mieć zagospodarowany 
każdy kąt domu tak, aby był on praktyczny i  oczywiście este-
tyczny. Jednokolorowy metalowy materiał, z  którego są wy-
konane może mocno kontrastować z  jasnymi meblami lub 
kolorem ścian, co ożywi całość wnętrza, a jednocześnie będzie 

wyznacznikiem elegancji i  wyczucia stylu. Balustrady są nato-
miast cienkie, gęsto połączone fragmentami poziomymi, co daje 
poczucie bezpieczeństwa i  pewności, nawet przy mocno stro-
mych schodach. Dodatkowo cała konstrukcja nie będzie bardzo 
przytłaczająca i  może stać się ulubionym elementem wystroju 
wnętrza, a mieszkańcy nie zmarnują ani centymetra przestrze-
ni w mieszkaniu. 

Na bogato 
Pomimo popularności nowoczesnych projektów w  architektu-
rze wnętrz, część osób zdecydowanie woli styl tradycyjny, wy-
kwintny, nieraz z  widocznym przepychem. Do dużych domów 
z mnóstwem zdobień, drewnianych wstawek, wielkich i mięciut-
kich foteli oraz jasnych kolorów, trafnym wyborem staną się ma-
sywne schody z dwukolorowego drewna, z pochwytem w tym 
samym materiale. Użytkowników witają po obu stronach gru-
be słupki balustrady, z  grzybkiem na szczycie oraz drewnia-
nym ozdobnikiem w kształcie ślimaka. Całość najlepiej sprawdzi 
się z  położoną na stopniach jasną wykładziną oraz lekko wy-
stającymi fragmentami stopni, wychodzącymi na bieg schodo-
wy. Zdecydowanie nada to duży i elegancki kontrast. Kolejnym 
smaczkiem aranżacyjnym mogą stać się tralki z  ciemnego me-
talu, które zawijają się w  tzw. eski, ułożone co pięć prostych, 
długich elementów, sięgających bezpośrednio do samej deski 
stopni. Styl i  wygląd tych schodów niektórym może wydać się 
specyficzny, jednak osoby, które na to stać i mogą sobie pozwo-
lić na to wykwintne szaleństwo, urządzając dom w przepychu, 
śmiało powinny zastanowić się nad tego typu rozwiązaniem. 

Dominika Sułkowska



Salon to najważniejsze pomieszczenie w każdym 
domu, głównie ze względu na swoją multifunk-
cyjność. Przyjmujemy w nim gości, spędzamy 
czas z rodziną, odpoczywamy. Dlatego urządze-
niu salonu poświęcamy zwykle więcej czasu, tak 
by odpowiadał naszym upodobaniom, ale rów-
nież był funkcjonalny. A najważniejszym elemen-
tem każdego salonu jest wygodna sofa dobrana 
do indywidualnych potrzeb domowników. 

M     eble wypoczynkowe zazwyczaj umieszczane są przy jed-
nej ze ścian salonu, dzięki temu w niezbyt przestronnych 
pomieszczeniach zyskujemy swobodę przemieszczania 

się i więcej miejsca do zagospodarowania. Jednak w nowocze-
snych salonach, w których pozwala na to metraż coraz częściej 
zauważyć możemy tendencję do stawiania sofy na środku po-
mieszczenia, podkreślając w ten sposób znaczenie tego mebla. 
Jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, musimy wybrać 
odpowiednią sofę, która, zgodnie z aktualnymi trendami, dobrze 
prezentuje się z każdej strony. W takiej sytuacji z pomocą przy-
chodzą nam nowoczesne, eleganckie sofy inspirowane włoską 
stylistyką. Bezsprzecznie lepszym wyborem będzie umieszczenie 
w centralnej części salonu sofy, która nie posiada wbudowanej 
funkcji spania. Takie meble zwykle wyróżniają się stylowością,  
a przy tym wyglądają  subtelnie, przez co nie obciążają optycznie 

przestrzeni, w której się znajdują. Możemy wybierać spośród mebli 
skórzanych lub tapicerowanych, które swój nietuzinkowy wygląd 
zawdzięczają zgrabnym, wysokim nóżkom i charakterystycznemu 
profilowaniu. Dostępne są w wielu wariantach kolorystycznych 
i fasonach, np. z wbudowaną funkcją relaksu: rozkładanym pod-
nóżkiem i zagłówkiem. Zaprojektowane zostały ze starannością 
o najdrobniejsze detale, dzięki czemu mebel o pozornie prostej 
formie zyskuje niebanalny wygląd. Osobom, które nie przepada-
ją za meblami skórzanymi, przypadną do gustu sofy i narożniki 
z tapicerką wykonaną z wysokiej jakości tkanin, odpornych na 
czyszczenie i ścieranie. W kolekcji znajdują się zarówno eleganc-
kie sofy w stylu glamour, z wysokim oparciem i podłokietnikami,  
a także charakterystycznym dla tego stylu pikowaniem. Występują 
w modnych szarościach, granatach, zieleniach, a także pięknej,  
intensywnej czerwieni. Równie ciekawą propozycją są tapicero-
wane szezlongi, które można ze sobą połączyć i stworzyć niepo-
wtarzalny narożnik. Cechują się prostym designem i kolorystyką 
idealnie pasującą do wnętrz w stylu loftowym. Oczywiście bywa 
również tak, że jedynym możliwym rozwiązaniem jest wybór sofy 
z funkcją spania. Nie znaczy to jednak, że musimy zrezygnować 
z nowoczesnego mebla, który nie przytłoczy i nie zdominuje 
wnętrza. Sofa Poly to przełomowa propozycja w kategorii mebli 
z funkcją spania. Wyróżnia się elegancją, prostą formą i wyjątko-
wym komfortem użytkowania, również jako mebel przeznaczony 
do spania. 

D         zięki tak wielu możliwym rozwiązaniom wybór odpowied-
niego mebla wypoczynkowego z pewnością nie należy do 
najłatwiejszych. Warto zastanowić się nad tym, do czego 

przede wszystkim będzie służyła nam sofa na co dzień i na jakich 
cechach nam zależy, a będziemy mieć pewność, że dobrze spełni 
swoją rolę i przez długi czas będzie towarzyszyła nam w ważnych 
dla nas momentach. 

M E B L E
wypoczynkowe ! komfort

i styl



Witek Home  CENTRUM WYPOSAŻENIA WNĘTRZ                   ul. Handlowców 12, Modlniczka k/Krakowa
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I Stare MiastoV Krowodrza
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rynek pierwotny | mapa inwestycji

Domy

Salon MAX-FLIZ

Mieszkania

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 40–43

XV 
Mistrzejowice

XVI Bieńczyce

XIV Czyżyny

XVIII Nowa Huta

Niepołomice

Wieliczka

XVII Wzgórza Krzesławickie

XII Bieżanów-Prokocim

Sandomierz

55

53

28

59

Bora-Komorowskiego

Gen. Andersa

Ptaszyckiego

Bieńczycka

Ko
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yrz
ow

sk
a 

Al. Solidarności

Igołomska

Domy

Mieszkania

29

31

51

27

58

52

Inwestycje biorące udział w plebiscycie
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom” 

60

30
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rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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 61

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

84 
31–95

9100 
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 45

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 71

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

49–77 6899–7599 Imperial Capital

9 Panorama Prądnik (ul . Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw . 2020 34–70 5500–7400 Nokturn Deweloper 6, 60

10 Silva Park (ul. Witkowicka) II kw. 2020 68–69 6750–7300 M&J 62

11 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) zrealizowana 37–71 6668–7508 WAKO 67

12 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka) I etap – II kw. 2019,  
II etap – I kw. 2020 53–93 od 6800 AWIM 6, 64

Krowodrza   Średnia cena: 8616 zł/mkw. 

Grzegórzki   Średnia cena: 8761 zł/mkw. 

prądnik biały   Średnia cena: 7200 zł/mkw. 

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

5 Apartamenty Przybyszewskiego 64 
(ul. Przybyszewskiego) IV kw. 2021 27–86 8200–9800 ATAL 70

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.
20 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 – zrealizowany, bud. 2 – październik 2019 40–105 7900–9950 Dom-Bud M. Szaflarski 52, 71

21 Imperial Green Park Villa  
(ul. Truszkowskiego)  IV kw. 2019 44–97 6399–7249 Imperial Capital 55

22 Mieszkaj w Mieście  
(ul. Katowicka)

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

27–111 od 6550 Henniger Investment 3

23 Oaza Bronowice (ul. Stańczyka) bud  5 – wrzesień 2019, bud  7, 9 – zrealizowany 29–91 7490–9290 Oaza Bronowice III okładka, 1

24 Osiedle Jurajskie  
(ul. Wierzyńskiego)

bud. 16 A zrealizowany,  
bud. 33 w trakcie realizacji 44–106 od 5630 SM Grodzka 74

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

prądnik czerwony   Średnia cena: 7713 zł/mkw. 

bronowice   Średnia cena: 7660 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr. [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
13 Cieślewskiego 7A (ul. Cieślewskiego) październik 2019 38–67 6400–7700 Firma JANEX 58
14 Czerwonego Prądnika 8 (ul. Czerwonego Prądnika 8) IV kw. 2019 23–86 7000–8400 ACATOM 49
15 ul. Dominikanów IV kw. 2021 30–103 7900–8900 HSD Inwestycje II okładka

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

29–72 6400–8300 Dom-Bud  
M. Szaflarski 71

17 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 49 6700 Krakoin 75
18 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 33–97 6900–7800 WAKO 67

19 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 71

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

bieżanów – prokocim    Średnia cena: 5983 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
27 Willa Nokturn (ul. Mała Góra) 2021 27–75 6400–7600 Nokturn Deweloper 7
28 Mała Góra 8B i 8C (ul. Mała Góra) zrealizowana 64–68 5500–5900 Proins 69
29 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 51–69 5900–6600 Proins 69
30 Osiedle Podgaje (ul. Domagały) 2019 32–68 b.d. INSTAL Kraków 68
31 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28–84 6500–8300 Grupa Deweloperska Start 72

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

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
25 Apartamenty Jesionova (ul. Jesionowa) IV kw. 2020 72–130 11 000–13 800 Fracthon Jesionowa 4–5, 63
26 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27–180 od 9396 Core Development 54
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

42 3kolory (ul. Taklińskiego) czerwiec 2020 50–92 od 4200 Villa Rudnicki 7
43 Aleksandrowicza Park (ul. Adolfa Aleksandrowicza) I kw. 2020 104–136 od 4650 Free Form Bud 65

swoszowice   Średnia cena: 5516 zł/mkw. 

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

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

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
49 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82–149 9500–14 000 Apartamenty Klimaty 51
50 Łagiewnickie Wzgórze (ul  Roi 6/Fredry)     lipiec 2020 34–64 6300–7500 Fronton 73

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
47 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 186–259 10332 HSD Inwestycje II okładka
48 Brick House (ul. Podskale) II kw. 2020 27–170 10 500–13 500 Modern Living Development 6

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.
44 Bonarka (ul. Strumienna) II etap – IV kw. 2021 29–126 7200–10 332 HSD Arrow II okładka
45 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 72
46 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 71 od 6300 Krakoin 75

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

PM-DEVELOPMENT 50

36 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 34–66 od 7190 EXCON 53

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

53–90,  
29–70

5700–6000,  
5900–6500 Proins 69

38 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) I/ II kw. 2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud Developer 46
39 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33–77 6600–7500 Inter-Bud Developer 47
40 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39–56 7200–8200 Grupa Deweloperska Start 72
41 Riva Verona (ul. Madalińskiego 11a) III kw. 2019 46–93 9000–14 500 Riva Verona IV okładka
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

51 Osiedle Estella (os. Dywizjonu 303) I kw. 2020 r.     17–73 od 6500 FRAX-BUD DEVELOPER 56

52 Osiedle Symbioza (ul. Soltysowska) III kw. 2019 34–67 b.d. 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.

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

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

mistrzejowice   Średnia cena: 6466 zł/mkw. 

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

53 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 44

54 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza/Kurzei) I kw. 2019 52–59 6900–7250 Grupa Deweloperska Start 72

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.

56 Cumulus Park (Węgrzce) grudzień 2019 262–279 4200 Jakub Brański Studio Projektowe 66

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

58 Majowa Park (Niepołomice, ul. 3 Maja) III kw. 2019 101 b.d. Deveko Rogala 7

59 Osiedle Klonowe 15  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka) IV kw. 2019 55 4563–4900 Savan Investments 57

60 Osiedle pod Pomnikiem (Wieliczka) II kw. 2019 129–139 od 3845 Quercus 74

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

62 Słoneczna Rezydencja (Zakopane, ul. Bogdańskiego) III kw. 2019 45 od 10 900 Confisio 59



 n44

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

2

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Piasta Towers 

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 VI	 	 27,38	 218	040	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.

44 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 06/2019

https://www.krn.pl/inwestycja/piasta-towers-budynek-3,2689
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

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

45Krakowski Rynek NieruchomościnNr 06/2019
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Nove Skotniki

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 221,64	 997	380	zł

	 5	 	 —	 	 221,64	 1	163	610	zł

nazwa inwestycji Nove Skotniki

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	4500	do	5250	zł

termin oddania	 I/II	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 2+strych

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

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

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

https://www.krn.pl/inwestycja/nove-skotniki,2678
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Panorama Kliny

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji	 Panorama	Kliny

adres ul.	Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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



 n50

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

24

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

PAWEŁ MLEKO PM-DEVELOPMENT
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Słomiana 14/2, Kraków 30-316 
tel. 601 920 871 | email: biuro@pmdevelopment.pl | www.pmdevelopment.pl

Osiedle Dobrowolskiego 24

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 parter	 61,5	 385	000	zł

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

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

nazwa inwestycji	 Dobrowolskiego	24

adres ul.	Antoniego	Dobrowolskiego	24

miasto	 Kraków

cena za mkw. od	4848	zł

termin oddania	 III	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska —

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

APARTAMENTY KLIMATY SP. Z O.O.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Warszawska 3, 31-155 Kraków 
tel: 601 425 365 | marcin.osikowski@apartamenty-klimaty.pl I www.apartamenty-klimaty.pl

nazwa inwestycji Apartamenty Klimaty

adres ul. ks.  W.  Karabuły

miasto Kraków

cena za mkw. 9500 - 14 000 zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż podziemny w cenie

komórka lokatorska -

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Apartamenty Klimaty to prestiżowa inwestycja w sąsiedztwie 
lasu Borkowskiego. Obiekt składa się z 3 trójkondygnacyjnych 
budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 4200 m2.

Inwestycję wyróżnia:

. Tanie i zielone ogrzewanie (pompy ciepła w zimie grzeją a latem, 
gdy jest gorąco, potrafią skutecznie obniżyć temperaturę w 
pomieszczeniach)

.  Ogród na dachu budynku

.  Sąsiedztwo lasu

.  Duża ilość światła w pomieszczeniach (wysokość pomieszczeń 
wynosi ponad trzy metry. Wszystkie okna to portes fenêtres 
sięgające od podłogi do sufitu)

.  Brak możliwości wjazdu i parkowania prywatnych samochodów

. Wyraźne oddzielenie od ciągów komunikacyjnych zielenią 
wysoką.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  81,80 -

 3 I  105,60 -

 4 I  120,90 -

 4 parter  124,30 -
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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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 n	 53

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

10

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

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 mało ruchliwej ulicy jest gwaran-
tem ciszy i spokoju.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 II 27,10 317 070 zł

 2 parter 45,40 439 472 zł

 3 II 73,24 842 260 zł

MARKA 
DEWELOPERSKA
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Green Park Villa

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

nazwa inwestycji Green Park Villa

adres ul. Truszkowskiego

miasto Kraków

cena za mkw. 6399 - 7249 zł

termin oddania IV kw. 2019                                                                                                                                    

liczba kondygnacji 3 + kondygnacja -1 (garaże)

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) info. w biurze sprzedaży

komórka lokatorska (cena) info. w biurze sprzedaży

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

 2 III 44,26 316 415 zł

 2 parter 50,39 365 277 zł

          3/4 dwupoziom. 67,79 460 904 zł

          3/4 dwupoziom. 71,25 477 304 zł

              4 dwupoziom.  85,71 548 458 zł 

 5 dwupoziom. 97,83 645 580 zł
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Osiedle Estella

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

nazwa inwestycji Osiedle Estella

adres os. Dywizjonu 303 bud. 20 i 20 A

miasto Kraków

cena za mkw. od 6500 zł

termin oddania I kw. 2020 r.        

liczba kondygnacji 8 nadziemnych, 1 podziemna

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

komórka lokatorska (cena) 4000	zł	/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania 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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Cieślewskiego 7A

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

nazwa inwestycji Kompleks Mieszkaniowy    
	 Cieślewskiego	7A

adres ul.	E.	Cieślewskiego	7A

miasto Kraków

cena za mkw. 6400–7700	zł

termin oddania	 październik		2019	r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena)	 34	500–36	750	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 II	 55,00	 404	639	zł

	 2	 II	 46,00	 351	825	zł

	 2	 parter	 48,00	 323	208	zł

	 2	 II	 49,00	 363	613	zł

	 3	 III	 67,00	 498	020	zł
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Słoneczna Rezydencja

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

www.confisio.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 	 I		 	 44,63	 	571	264	zł	netto		

nazwa inwestycji	 Słoneczna	Rezydencja

adres ul.	Bogdańskiego	6E

miasto	 Zakopane

cena za mkw. od	10	900	zł	netto

termin oddania	 III	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 3	nadziemne	+	garaż	podziemny

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) 35	000	zł

komórka lokatorska (cena) 10	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

nazwa inwestycji	 Panorama	Prądnik

adres ul.	Kuźnicy	Kołłątajowskiej

miasto	 Kraków

cena za mkw. 5500–7400	zł

termin oddania	 I	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 6

balkon	 tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe	 25	000–30	000	zł

komórka lokatorska 5000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 wysoki	parter	 	 48,10	 288	600	zł

	 2	 III	 	 48,80	 336	720	zł

	 3	 wysoki	parter	 	 56,10	 342	210	zł

	 4	 parter	 	 70,10	 385	550	zł
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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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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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Apartamenty Jesionova

FRACTHON JESIONOWA SP. Z O.O. SP. K.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków  
tel. 510 160 003, 12 352 37 07 | biuro@jesionova.pl| www.jesionova.pl

nazwa inwestycji Apartamenty Jesionova

adres ul. Jesionowa 

miasto Kraków

cena za mkw. 11 000-13 800 zł

termin oddania IV kw. 2020 r.        

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 43 200 zł

komórka lokatorska (cena) 10 800 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Inwestycja Jesionova to kameralny kompleks dwóch budyn-
ków wielorodzinnych zlokalizowanych nad brzegiem Rudawy. 
Prestiżowa okolica z widokiem na malownicze wzgórza Bielań-
sko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego to idealne miejsce dla 
tych, którzy szukają harmonii pomiędzy odpoczynkiem a życiem  
w centrum. 

Inwestor dodatkowo zadbał o atrakcyjne zagospodarowanie czę-
ści wspólnej i stworzenie licznych udogodnień dla mieszkańców, 
w tym: strefa wypoczynku na terenie inwestycji; plac zabaw; si-
łownia wewnątrz budynku; mieszkania przygotowane pod Sys-
tem Inteligentny Dom (okablowanie w standardzie); instalacja 
klimatyzacyjna; możliwość wykupienia dwóch garaży; stojaki na 
rowery w garażach; rowerowa stacja serwisowa.

Wielkim atutem lokalizacji jest sąsiedztwo terenów zielonych 
i obiektów rekreacyjnych takich jak: Park Decjusza, Lasek Wol-
ski, Kopiec Kościuszki , Błonia Krakowskie, szybka dostępność do 
Bulwarów Wiślanych, tereny sportowe – (kluby sportowe Wisła, 
Cracovia), centrum tenisowe na Woli.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter 74,44     815 000 zł

 2 I 59,99     690 000 zł

 2 I 60,17     660 000 zł

 4 II 94,31 1 290 000 zł

 4 II 129,22 1 750 000 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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Aleksandrowicza Park

FREE FORM BUD
tel: 662 800 313  
biuro@aleksandrowiczapark.pl I www.aleksandrowiczapark.pl

nazwa inwestycji Aleksandrowicza Park

adres ul. Adolfa Aleksandrowicza

miasto Kraków

cena za mkw. od 4650 zł

termin oddania I kw. 2020

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe w cenie

komórka lokatorska w cenie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Aleksandrowicza Park to kameralna inwestycja zlokalizowana  
w krakowskich Swoszowicach, składająca się z 6 budynków 
mieszkalnych o pow. od 104 do 136 m2. Otoczenie zieleni  
i zabudowy jednorodzinnej nadaje spokojny ton okolicy, przy 
jednoczesnej bliskości centrum miasta. Budynki utrzymane  
w nowoczesnej stylistyce, o bardzo funkcjonalnym rozkładzie 
pomieszczeń. Piętro stanowi pełną kondygnację „bez skosów”, 
co dodatkowo czyni domy przestronnymi i pozwala w pełni  
wykorzystać powierzchnię mieszkalną.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 4 parter + I  103,85 550 405 zł

 4 parter + I  132,40 615 800 zł

 4 parter + I  132,40 633 800 zł

 4 parter + I  136,50 696 500 zł
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Cumulus Park Węgrzce

CUMULUS PARK
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Dobrego Pasterza 19a/4, 31-416 Kraków 
tel. 604 523 230 | j.branski@cumulus-park.pl| www.cumulus-park.pl

nazwa inwestycji	 Cumulus	Park	Węgrzce

adres ul. C3

miasto	 Węgrzce,	gm.	Zielonki

cena za mkw. 4200	zł

termin oddania	 grudzień	2019	r.

liczba kondygnacji 3

balkon	 nie	(możliwość	wykonania	loggi)

taras tak

ogródek tak

garaż	 dwustanowiskowy,		w	cenie

piwnica w	cenie

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

Cumulus Park Węgrzce to	unikatowy	zespół	3	domów	jedno-
rodzinnych	położonych	na	ustronnym	i	zadrzewionym		pagórku	
przy	drodze	do	Bosutowa.

To	miejsce	idealne	dla	dynamicznej	i	energetycznej	Rodziny.

Z	 otwartą	 strefą	 dzienną:	 przeszklonym	 salonem	 wysokim	 
aż	po	sam	dach,	wielkim	stołem	w	jadalni	i	miejscem	do	pracy.

Garażem	na	dwa	samochody.	Sauną.	Pokojem	do	oglądania	fil-
mów	lub	treningu.	Wspólnymi	posiłkami	na	tarasie.	Wysokimi	
drzewami	 za	 plecami.	 Światłem	 dziennym	wpadającym	wszę-
dzie	i	z	każdej	strony.	Wykonane	z	bardzo	wysokiej	jakości	ma-
teriałów	i	z	troską	o	detale.	Domy	są	odsunięte	od	siebie	i	każdy	
patrzy	w	swoją	stronę.	

Do	centrum	Krakowa	prowadzą	3	alternatywne	drogi.

W	 liczbach:	 powierzchnia	 terenu	 to	 23	 ary,	 kubatura	 szaf	 
i	 schowków	 -	 33	 m³,	 zapotrzebowanie	 na	 energię	 wynosi	 
ok.		43,5	kWh/(m²*rok). liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 6	 przyziemie	+	parter	 	 260,00	 	1		089	000		zł										

	 	 	+	poddasze

	 7	 przyziemie	+	parter	 	 275,00	 	1		155	000		zł										

																																				+	poddasze	
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rynek pierwotny

Gotowe
mieszkania

z miejscem postojowym

w garażu podziemnym 

w cenie!

Nowa Inwestycja
Mieszkania z miejscem postojowym

w garażu podziemnym w cenie!

Wiarygodny Deweloper . pl
tel. 12 414 39 33, 12 414 12 11
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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

II KWARTAŁ 2019
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rynek pierwotny

Gotowe mieszkania 
w kameralnym budynku  
ul. Wierzyńskiego 16A

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

ceny od 5630 zł/m2

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

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grodzka”
Krakowski Mieszkaniowy Deweloper Roku – laureat 

Złotego Sokoła
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Siła jest kobietą
Panie posiadają szereg pewnych cech i  zachowań, które sprzy-
jają im w  realizacji osobistej na rynku nieruchomości. W  tym 
środowisku niezbędna jest umiejętność budowania relacji in-
terpersonalnych oraz predyspozycje do zapamiętywania infor-
macji o  klientach, projektach i  firmach. Psychologowie zgodnie 
zauważają, że kobietom łatwiej jest nawiązywać znajomości, po-
nieważ są bardziej otwarte niż mężczyźni. Wiedzą, jak zachować 
się w  stresujących sytuacjach, które mogą wynikać z  niedocią-
gnięć np. w przebiegu transakcji rynkowych. Ponadto panie po-
trafią bardzo dobrze zarządzać swoim czasem, co często jest 
konsekwencją faktu, że jako żony i  matki mają sporo obowiąz-
ków do podziału. Mimo iż kobiety stereotypowo niekoniecznie 

Uważane za delikatne, cierpliwe i empatyczne, są jednocześnie odważne, konkretne 
i zdeterminowane w osiąganiu zamierzonych celów. Rozwój gospodarczy, który 
nastąpił po  II  wojnie światowej, umożliwił kobietom przełamywanie barier 
w zdobywaniu upragnionego zawodu. Teraz praktycznie nie istnieje branża, w której 
na stanowiskach, często bardzo wysokich, nie zasiadałaby płeć piękna. Jak wygląda 
jej pozycja na rynku nieruchomości?

Kobiety kontra rynek nieruchomości
biurowcE

nauczyć, pracując nad własnym rozwojem. W naszej kulturze ocze-
kuje się od kobiet, że będą bardziej cierpliwe, będą potrafiły słuchać, 
będą bardziej empatyczne, a od mężczyzn, że będą silni, stanowczy, 
rywalizujący. Wielozadaniowość, z którą mierzą się kobiety, wynikają-
ca z zaangażowania w obowiązki domowe, opiekę nad dziećmi i pracę 
zawodową, wymusza też lepszą organizację i koncentrację na zada-
niach, a to jest atutem pracowników także na rynku nieruchomości – 
dodaje dr Maria Mośny.

Z punktu widzenia pośredniczki
Założenie własnej firmy na rynku nieruchomości wymaga dużo 
cierpliwości oraz indywidualnego podejścia do każdego klien-
ta. Katarzyna Januszczak jest związana z branżą od 15 lat, a od 

8 prowadzi własną działalność. 
Czy trudno jej znaleźć klientów? 
Pośredniczka zauważa, że może 
to być kłopotliwe dla przedsię-
biorców dopiero zaczynających 
budować swoją markę. W  jej 
przypadku większość poten-
cjalnie zainteresowanych kup-
nem, sprzedażą czy wynajmem 
to osoby pochodzące z  po-
leceń, które stanowią ok. 80 
proc. zgłaszających się do niej 
klientów. Wynika to poniekąd 
z  faktu, że kompetencje mięk-
kie kogoś zarządzającego firmą 
przekładają się na wyniki spo-
łecznej rekomendacji. Myślę, że 
kobiety radzą sobie łatwiej. Mają 
lepsze wyczucie, a  w  tym zawo-
dzie potrzebna jest umiejętność 
dostosowywania się do potrzeb 
klienta — zauważa Katarzyna 
Januszczak.

 W  opinii pośredniczki pro-
blemem dla biur nieruchomości 

nie jest zdobywanie klientów, ale kwestie związane z  zaplano-
waniem i  finalizowaniem sprzedaży u  osób zza granicy — wtedy 
przedłuża się czas zawarcia transakcji. Trudności stanowią rów-
nież sprawy związane z kupnem działki czy z podwyżkami na por-
talach ogłoszeniowych. Biura nieruchomości posiadają specjalne 
oferty, które eksportuje się do kilku bądź kilkunastu portali interneto-
wych zajmujących się publikacją tych ogłoszeń. Na podstawie umów 
płaci się abonamenty. Przez ostatnie trzy lata ich ceny podrożały 

dobrze radzą sobie z zagospodarowywaniem przestrzennym czy 
obliczeniami, mają lepiej rozwinięte zdolności spostrzegawcze 
i kulturowe — dbają o atmosferę w firmie i stosunki między pra-
cownikami. Czy można generalizować, że kobiety zdominowały 
tę branżę dzięki swoim naturalnym cechom? Maria Mośny, dok-
tor socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie, prze-
konuje, że kompetencje miękkie nie są bezpośrednio zależne od 
płci. Przybrały one formę umiejętności nabytych — można się ich 
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nawet o  100 proc. — zwraca uwagę ekspert. Drobne utrudnie-
nia nie przesłaniają jednak tego, co najważniejsze i  najprzyjem-
niejsze w  tej branży — dla Katarzyny Januszczak jest to kontakt 
z klientem.

Być Top Woman
Kobiety, które są związane z  branżą nieruchomości i  budow-
nictwa oraz odnoszą tam sukcesy zawodowe, mają możliwość 
wzięcia udziału w konkursie Top Woman in Real Estate. Jest to 
wydarzenie organizowane od 2018 r. przez niezależną Radę Pro-
gramową. Zgłosić można siebie, swój zespół lub nawet całą fir-
mę. Celem tej inicjatywy jest podkreślenie rangi wpływu kobiet 
na działania związane z  branżą i  wyszczególnienie ich dokonań 
za poprzedni rok. Kobiety są oceniane w  kilku kategoriach: ar-
chitektury, inżynierii, finansów, pośrednictwa, sprzedaży, marke-
tingu i zrównoważonego rozwoju. W każdej z nich brane są pod 
uwagę różne kryteria, zależne od wykonywanych działań, tj. sto-
sowanie innowacji, kroki podjęte w zakresie zwiększenia zysków 
firmy, umiejętność pracy w  zespole i  opinia klientów. Nagrody 
przyznaje jury, w którego skład wchodzą czołowi przedstawicie-
le światowego rynku nieruchomości. Gala ogłoszenia wyników 
i nagrodzenia laureatek odbędzie się w tym roku 24 maja w hote-
lu Marriott w Warszawie.

Co mówią dane?
Według raportu przygotowanego przez GUS udział kobiet na 
rynku pracy zaczął stopniowo wzrastać od lat 50. ubiegłego 

wieku. Jeszcze w  2011 r. w  naszym kraju było prawie 900 tys. 
kobiet zarejestrowanych w  urzędach jako bezrobotne. W  ciągu 
kilku lat liczba ta zmniejszyła się do 400 tys. W 2016 r. w Polsce 
pracowało już 49 proc. kobiet, podczas gdy w  latach 50. XX  w. 
było ich jedynie 31 proc. Ewentualne przyczyny, przez które 
wciąż pewien odsetek nie podejmuje pracy zawodowej, to najczę-
ściej obowiązki rodzinne, problemy zdrowotne i nauka, a u osób 
starszych — otrzymywanie świadczenia emerytalnego. Proces 
emancypacji rozpoczęty na przełomie XIX i XX w. spowodował, 
że w 2017 r. odsetek wyższego wykształcenia w porównaniu ko-
biety:mężczyźni pozostawał w stosunku 44,7 — 27,1 proc. Ma to 
swoje odzwierciedlenie w dziale związanym z obsługą rynku nie-
ruchomości, gdzie ok. 54 proc. pracowników stanowią kobiety. 
Urzędy w sektorze publicznym są zajmowane w głównej mierze 
przez przedstawicielki płci pięknej. Ma to bezpośredni związek 
z faktem, iż mężczyźni częściej prowadzą prywatne działalności 
gospodarcze, a  więc jedynie co szósty pan zostaje zatrudniony 
przez organ publiczny. 

Ogólny rozrachunek współczynnika aktywności zawodowej 
pań jest wciąż niższy od mężczyzn, ale zachowuje stabilny po-
ziom. Nie wpływa tym samym na liczbę kobiet obsługujących 
rynek nieruchomości, których w  ciągu kolejnych lat może być 
jeszcze więcej.

Maria Gil
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oferty komercyjne

Grzegórzki Park bud. 5 ul. Płk. Francesco Nullo

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

WYNAJEM

metraż 95 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 81 m2 , 136 m2

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

M House ul. Meiera 16 c

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

SPRZEDAŻ

metraż 119 m2

cena 894 750  zł

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

min. okres najmu -

miejsca park. (cena) - 

preferowane branże usługi, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety , kancelarie

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
                                                             rozwijająca się dzielnica

inne dostępne lokale 33 m2
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oferty komercyjne

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/ 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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Zaczarowany Młyn ul. Jana kaczary 5

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

SPRZEDAż   

metraż 72,84 m2

cena 575 436 zł brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

miejsca parkingowe ogólnodostępne 

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

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

inne dostępne lokale —

Budynki 29 listopada 191 i 193 ul. 29 listopada

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

SPRZEDAż / wyNAjEm

metraż 17,69 m2

cena 7186 zł/m2 / 127 114 zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

min. okres najmu informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne 

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

największy atut lokale gotowe do odbioru

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

https://www.e-biurowce.pl/pl/lokale/Krak%C3%B3w/18019/zaczarowany-mlyn-ul-jana-kaczary-lokal-72-84-mkw-na-sprzedaz
https://www.e-biurowce.pl/pl/lokale/Krak%C3%B3w/18029/al-29-listopada-lokal-na-sprzedaz-17-69-mkw
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CP Business Center ul. Obrońców Modlina 16

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

WYNAJEM

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

cena 12 EUR/m2 

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2

min. okres najmu 3/ 5 lat

miejsca park. (cena) od 100 zł

preferowane branże biuro

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

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

 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 

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

www.offices4you.krn.pl

Kraków, Zwierzyniec

Kraków, Krowodrza

Kraków, Czyżyny

Kraków, Grzegórzki

metraż: 230 m2 (wolnostojący budynek z piętrem + parking)

                                                                  cena: 12 000 zł + opłaty

metraż: 78 m2 (parter, 3 pokoje)
                                                                   cena: 4 000 zł + opłaty

metraż: 138 m2 (otwarta przestrzeń + sanitariaty )

                                                                   cena: 6 900 zł + opłaty

metraż: 320 m2 (parter + antresola)
                                                                  cena: 19 200 zł + opłaty

Kraków, Bronowice

Kraków, Bronowice

metraż: 78 m2 (otwarta przestrzeń, parter z witryną)
                                                                  cena: 3 100 zł + opłaty

metraż: 237 m2 ( 10 pokoi  + recepcja + sanitariaty )
                                                                  cena: 11500 zł + opłaty

Kraków, Prądnik Biały

Kraków, Bronowice

metraż: 170 m2 (otwarta przestrzeń + sanitariaty)
                                                                   cena: 9 350 zł + opłaty 

metraż: 90 m2 (5 osobnych pokoi + sanitariaty)
                                                                  cena: 4 900 zł + opłaty 
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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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OKIEM POŚREDNIKA

przedstawi mu najatrakcyjniejsze oferty, dobra-
ne do jego potrzeb, korzystając z doświadczenia 
w pracy i ciągle pogłębianej wiedzy, a sam klient 
nie będzie tracić cennego dzisiaj czasu na poszu-
kiwania tej właściwej oferty. Korzystając z bazy 
klientów i  wielu kontaktów oraz współpracy 
z innymi pośrednikami, broker szybciej też znaj-
dzie nabywcę dla powierzonej mu do sprzedaży 
czy wynajęcia nieruchomości. Pośrednik wy-
korzystuje i  poprzez liczne szkolenia doskona-
li oraz dostosowuje do obecnych czasów swoją 
wiedzę marketingową, posiada umiejętność 
właściwego wypromowania oferty, zamieści 
w  ogłoszeniu profesjonalnie wykonane zdję-
cia, ciekawy, przykuwający uwagę opis i w pro-
fesjonalny sposób zaprezentuje nieruchomość, 
z  którą nie jest związany emocjonalnie jak jej 
właściciel, co czyni go bardziej wiarygodnym 
i obiektywnym w oczach nabywcy. 

Bezpieczeństwo transakcji
Dla klienta biura pośrednictwa najważniejszym aspektem 
transakcji jest z  pewnością jej bezpieczeństwo. Pośrednik 
sprawdzi stan prawny nieruchomości, w razie potrzeby pomo-
że rozwiązać problemy z nim związane, a nabywcy udzieli porad 
dotyczących korzystnego kredytu na zakup nieruchomości czy 
atrakcyjnego jej ubezpieczenia. Zajmie się również sporządze-
niem umowy przedwstępnej, gdy zaistnieje taka konieczność.

Pośrednicy w  obrocie nieruchomościami posiadający licen-
cję, zrzeszeni w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, a tak-
że w  Małopolskim Stowarzyszeniu Pośredników w  Obrocie 

Dzień Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

30 marca obchodzimy w  Polsce Dzień Pośrednika w  Obro-
cie Nieruchomościami. Święto zostało ustanowione w  naszym 
kraju w  2010 r. Data 30 marca nie jest przypadkowa, a  zwią-
zana z  pośrednictwem i  upamiętnia najsłynniejszą transakcję 
kupna-sprzedaży nieruchomości, przeprowadzoną w  1867 r. 
pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie zakupi-
li wówczas terytorium Alaski o  pow. 1,6 mln km kw. za kwotę 
7,2 mln dolarów. Nie obyło się bez polskich akcentów. Jednym 
z negocjatorów, czyli dzisiejszych pośredników w obrocie nieru-
chomościami tej transakcji, po stronie Stanów Zjednoczonych 
był generał Włodzimierz Bonawentura Krzyżanowski, brat cio-
teczny Fryderyka Chopina. 

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami wymaga zarówno wiedzy teoretycznej, 
jak i praktycznej, a także reagowania na zmiany rynkowe i prawne. Z tego względu 
osoby wykonujące tego rodzaju usługi muszą liczyć się z koniecznością ciągłego 
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Rozwój usług pośrednictwa  powoduje, 
że zawód pośrednika cieszy się coraz większym zaufaniem klientów — inwestorów 
poszukujących odpowiedniego do swoich potrzeb lokalu, a także właścicieli 
planujących korzystną sprzedaż nieruchomości.

Patronem Dnia Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami jest 
Polska Federacja Rynku Nieruchomości. Profesjonalne pośred-
nictwo na rynku obrotu nieruchomości w Polsce ma ok. 25-letnią 
historię. Pośrednicy zrzeszeni w PFRN starają się, aby zawód ten 
cieszył się prestiżem i zaufaniem, wzorem pośredników z krajów 
o długiej historii i ugruntowanej pozycji pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami.

Korzyści dla klientów
Kiedy klient zdecyduje się skorzystać z  pomocy profesjonal-
nego pośrednika, otrzyma w  zamian wiele korzyści. Pośrednik 
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odbwa się 29 marca i  jak zawsze cieszy się zainteresowaniem 
wśród klientów. Lista biur pośrednictwa biorących udział 
w  przedsięwzięciu zamieszczona jest na stronie internetowej 
Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, a  biur z  Małopolski 
również na stronie Małopolskiego Stowarzyszenia w  Obrocie 
Nieruchomościami. 

Z  okazji Dnia Pośrednika w  Obrocie Nieruchomościami 
wszystkim wykonującym ten zawód życzymy sukcesów, wy-
trwałości w  osiąganiu zamierzeń, intratnych i  licznych trans-
akcji, przychylnych klientów oraz wiele radości i  satysfakcji 
w codziennej pracy.

Renata Piechutko
Wiceprezes Zarządu 

mSPoN
Członek Zarządu PFRN

Dzień Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Nieruchomościami nieustannie pogłębiają swoją wiedzę, ko-
rzystając z literatury branżowej, uczestnicząc w licznych szko-
leniach i  warsztatach, a  także śledząc na bieżąco zmieniające 
się przepisy. Wiedza, jaką się posługują, jest interdyscyplinarna, 
dotyczy rozległych zagadnień z  zakresu prawa, jak kodeks cy-
wilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o plano-
waniu przestrzennym, Prawo budowlane; z  zakresu ekonomii, 
podatków, finansów i wielu innych składających się na rzetelny 
warsztat pracy pośrednika. Profesjonalny pośrednik posiada 
nie tylko dogłębną wiedzę, ale musi mieć osobowość, wykazać 
się kulturą osobistą i taktem, jest bowiem często powiernikiem 
bardzo osobistych kwestii związanych z  życiem klienta, który 
w związku z zakupem, sprzedażą, najmem czy wynajmem nieru-
chomości powierza mu nie tylko swoje dane osobowe, ale prze-
kazuje informacje o sytuacji finansowej, zdrowotnej, rodzinnej, 
licząc na dyskrecję i obdarzając zaufaniem.

Akcja „Drzwi Otwarte”
Ze świętem Dnia Pośrednika od 
kilku już lat związana jest akcja 
„Drzwi Otwarte”, prowadzona 
pod patronatem Polskiej Federa-
cji Rynku Nieruchomości. W  ra-
mach tego przedsięwzięcia można 
skorzystać z  bezpłatnych konsul-
tacji dotyczących obrotu nieru-
chomościami. W  tym roku akcja 

TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

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

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.
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2-pokojowe - 77 m2 
Łobzów, ul. Królewska 
2 niezależne pokoje, osobna, przestronna 
kuchnia, łazienka, 2 balkony oraz piwnica. 
Idealne dla rodziny albo pod inwestycję. 
Świetna lokalizacja. 
Zapraszamy do umówienia się na wizytę. 

Cena 660.000 zł 
Tel. 512 110 802 

4-pokojowe - 108 m2 
Łobzów, Nowy Kleparz
Przestrzenne mieszkanie z możliwością podzia-
łu. 4 pokoje, łazienka, WC, kuchnia, 2 balkony, 
piwnica. Mieszkanie w zadbanej kamienicy. 
Udział w strychu.

Cena 750.000 zł
Tel. 512 110 802

1-pokojowe - 35,46 m2 
Stare Podgórze,  
ul. Krasickiego
Nieruchomość położona na I p. w trzypiętrowej 
kamienicy. W skład mieszkania wchodzi prze-
stronny pokój, osobna jasna kuchnia, łazienka  
z WC oraz hall. Wysokość pomieszczeń:  
3,30 m. Nowe okna PCV. Ogrzewanie gazowe 
piecem dwu-funkcyjnym. Ekspozycja dwustron-
na: zewnętrzna północno-zachodnia i wewnętrzna 
południowo-wschodnia.

4-pokojowe - 75 m2 
Mistrzejowice,  
os. Mistrzejowice Nowe
Cztery niezależne pokoje, oddzielna jasna kuchnia, 
łazienka, osobne WC, przedpokój, balkon. Zadbane 
mieszkanie w bloku z windą. Parking na pilota. Bar-
dzo dobra infrastruktura w okolicy. 

Cena 499.000 zł
Tel. 504 143 011             

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

Cena 420.000 zł
Tel. 693 569 107

Dom - 236 m2 
Siepraw
Dom dwupiętrowy, podzielony na dwa 
mieszkania, każde ma oddzielne wejście. 
Pierwsze 82,30 m2 znajduje się na parterze, 
drugie 153,90 m2 na pierwszym piętrze 
oraz poddaszu. Nieruchomość położona na 
działce o powierzchni 8,7 ara, w spokojnej, 
zielonej okolicy, bezpośrednio przy drodze. 

Cena 699.000 zł 
Tel. 513 084 377

2-pokojowe - 65 m2 
Stare Miasto, ul. Dietla 
Mieszkanie w odrestaurowanej kamienicy, 
składające się z dwóch pokoi – sypialni oraz 
salonu z dużym balkonem, kuchni, łazienki 
z WC i przedpokoju. Zachowana oryginalna 
stolarka drzwiowa. 

Cena 750.000 zł 
Tel. 512 110 804 

3-pokojowe - 69 m2 
Stare Grzegórzki,  
ul. Daszyńskiego 
Nieruchomość składa się z trzech osobnych 
pokoi w tym jeden z garderobą, oddzielnej 
jasnej kuchni, przedpokoju, łazienki oraz osob-
nego WC. Mieszkanie idealne pod inwestycję. 

Cena 599.000 zł
Tel. 512 110 804 

1-pokojowe - 26 m2 
Stare Miasto, ul. Wrzesińska
Nieruchomość składa się z pokoju, osobnej 
kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Przy-
stosowane pod wynajem krótkoterminowy. 
Powierzchnia całkowita mieszkania to 39 m2

Cena 275.000 zł
Tel. 512 110 804

4-pokojowe - 124 m2 
Łobzów, al. Słowackiego 
Mieszkanie w kamienicy z cegły, ogrzewanie 
miejskie. 4 niezależne pokoje, osobna 
kuchnia z balkonem, 2 łazienki, piwnica  
oraz 2 balkony. Winda w budynku.  
Zapraszamy do umówienia się na wizytę. 
  

Cena 960.000 zł
Tel. 512 110 802

Cena 299.000 zł
Tel. 513 084 377
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

2-pokojowe - 65 m2 
Bronowice, ul. Rydla
Przedpokój, salon, jasna kuchnia, sypialnia, 
łazienka z WC, balkon, piwnica. Mieszka-
nie w stanie bardzo dobrym. Kameralny 
budynek z cegły z 1997 roku. Doskonała 
lokalizacja pod względem komunikacyjnym. 

Cena 499.000 zł 
Tel. 12 307 21 24

Dom - 120 m2 
Ruczaj, ul. Pszczelna 
Dom posiada trzy kondygnacje. Cztery nie-
zależne pokoje, taras, balkon, osobna jasna 
kuchnia, dwie łazienki z WC ,2 pomieszcze-
nia gospodarcze, kotłownia, pralnia, garaż. 
Ogrzewanie centralne gazowe. Nieruchomość 
położona na działce o wielkości 7,6 ar. 

Cena 860.000 zł
Tel. 883 999 762

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 cztero-
piętrowym budynku. Wokół pełna infrastruktura. 

Cena 379.000 zł do negocjacji
Tel. 531 992 777 

2-pokojowe - 36 m2  
Kozłówek, ul. Spółdzielców
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, piwnica. Miesz-
kanie w stanie bardzo dobrym, idealne 
pod wynajem. Woda i ogrzewanie MPEC. 
 

Cena 245.000 zł 
Tel. 534 533 332

2-pokojowe - 51 m2 
Olsza, ul. Śliczna  
Przedpokój, dwa niezależne 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

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 329.000 zł do negocjacji  
Tel. 531 992 777 

3-pokojowe - 52 m2 
Krowodrza,  
ul. Krowoderskich Zuchów 
Mieszkanie o powierzchni 52 m2 składa się z: 
przedpokoju, 3 niezależnych pokoi, osobnej 
jasnej kuchni, łazienki, WC, loggii oraz 
piwnicy. Ekspozycja północno-południowa.  
W okolicy doskonale rozwinięta infrastruktura  
i komunikacja miejska. 

Cena 435.000 zł  
Tel. 793 717 771

2-pokojowe - 64 m2  
Salwator
2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka z WC, gar-
deroba. Mieszkanie znajduje się na drugim 
pietrze w kameralnej trzypiętrowej kamienicy. 
Miejskie ogrzewanie, balkon, komórka loka-
torska, mieszkanie po generalnym remoncie, 
wykonane z wysokiej jakości materiałów.  
 

Cena 595.000 zł
Tel. 534 534 605 

4-pokojowe - 93 m2  
 - NOWA, NIŻSZA CENA. 
Stare Miasto, ul. Kolberga 
Nietuzinkowe mieszkanie na ostatnim piętrze 
międzywojennej kamienicy. Składa się z salonu
z widokowym balkonem, trzech sypialni, 
kuchni, łazienki, dwóch WC, pralni i garderoby.
Ogrzewanie gazowe. W kamienicy wymieniono 
poszycie dachowe oraz planowane są dalsze
remonty budynku.

Cena 650.000 zł 
Tel. 600 638 099

3-pokojowe -  50 m2 
Olsza, 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 
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WWW.TECNOCASA.PL

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

4-pokojowe - 85,3 m2 
Wola Duchacka Zachód
4 niezależne pokoje, duża kuchnia z jadal-
nią, łazienka , dwie ubikacje, przedpokój. 
Do mieszkania przynależy loggia oraz 
piwnica. Par ter w budynku czteropiętro-
wym. Mieszkanie w stanie bardzo dobrym. 

Cena 439.000 zł
Tel. 537 496 677

2-pokojowe - 52 m2 
Prądnik Czerwony,  
ul. Dobrego Pasterza 
Mieszkanie składa się z 2 pokoi, osobnej kuchni, 
łazienki i loggia. Położone na wysokim parterze 
w bloku z 2008 roku. Klasyczny układ miesz-
kania pozwala na własną aranżacje mieszkania

Cena 439.000 zł 
Tel. 531 990 786

2-pokojowe - 25 m2 
Śródmieście,  
ul. Idzikowskiego
Przedpokój z aneksem kuchennym,  
2 jasne pokoje, łazienka, balkon. Mieszkanie 
znajduję się na 1 pietrze w odnowionej 
kamienicy. Doskonałe połączenie MPK  
z każdą częścią Krakowa. Idealne pod wynajem.  
 

Cena 290.000 zł
Tel. 604 683 680 

3-pokojowe - 72 m2  
Czyżyny, os. 2 Pułku 
Lotniczego
Przedpokój, salon z półotwar tą kuchnią,  
2 pokoje, garderoba, łazienka, toaleta, 
balkon, komórka lokatorska. Mieszkanie 
w niskim nowoczesnym budownictwie,  
w stanie bardzo dobrym. Możliwość wynajęcia 
miejsca postojowego w garażu podziemnym.

Cena 490.000 zł
Tel. 535 221 232

4-pokojowe - 110,5 m2 
Żabiniec, ul. Konecznego 
I poziom: przedpokój, 2 pokoje, kuch-
nia, WC, balkon. II poziom: przedpokój,  
2 pokoje, łazienka, garderoba. Możli-
wość powrotu do układu początkowego:  
5 pokoi z kuchnią. Wysoki standard wy-
kończenia. Możliwość dokupienia garażu. 

Cena 800.000 zł 
Tel. 696 496 500 

Działka budowlana  
 - 167,22 ar, Wieliczka 
Działka inwestycyjna z analizą urbanistyczną 
(projekt koncepcyjny osiedla mieszkaniowego     

- 53 budynki). Zlokalizowana na wzniesieniu 
z panoramą na Kraków. W bezpośrednim 
sąsiedztwie znajdują się lasy i domy jedno-
rodzinne.

Cena 1.700.000 zł
Tel. 600 176 207

3-pokojowe - 63 m2 
Czyżyny,  os. Dywizjonu 303 
Przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
toaleta, loggia, piwnica. Mieszkanie w stanie 
dobrym, widokowe. W okolicy dużo zieleni. 
Przed budynkiem miejsca postojowe tylko  
dla mieszkańców.
 

Cena 410.000 zł  
Tel. 535 221 232 

1-pokojowe - 36 m2 
Azory, ul. Radzikowskiego
Atrakcyjne studio składające się z pokoju 
dziennego, przedpokoju, aneksu kuchennego, 
łazienki oraz ogrodu. Blok z 2011 r. Wysoki 
Standard.

Cena 290.000 zł
Tel. 791 759 999

3-pokojowe - 55,68 m2 
Os. Oświecenia 
Mieszkanie położone w nowym bloku  
z 2008 r. Składa się z 2 osobnych sypialni, 
salonu z aneksem kuchennym, łazienki  
z WC, loggii, tarasu o pow. 24 m2.  
Do mieszkania przynależy piwnica. 
Mie jsce posto jowe na zamknię-
tym strzeżonym terenie wspólnoty. 

Cena 450.000 zł
Tel. 536 367 990 

Działka budowlana - 5,7 ar 

Prądnik Biały,  
ul. Jęczmienna
Działka budowlana w kształcie kwadratu, objęta 
MPZP. Media: prąd, woda, gaz. Sąsiedztwo do-
mów jednorodzinnych. Malownicza spokojna 
okolica z dobrym dostępem do centrum miasta.

Cena 400.000 zł do negocjacji 
Tel. 537 978 098



95Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 06/2019

rynek wtórny | prezentacja ofert



96 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 06/2019

rynek wtórny | prezentacja ofert

KROWODRZA,
UL. SZYMANOWSKIEGO
Piękne i komfortowe mieszkanie, 
90 m2

Cena: 1.060.000 zł

KONTAKT:   Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

KAZIMIERZ,
UL. MIODOWA
Mieszkanie 1-pokojowe, 28,5 m2, 
komfortowe 

Cena: 380.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

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

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

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

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

PODGÓRZE,
UL. WIELICKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 79 m2, 
gustowne
Cena: 580.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

WĘGRZCE WIELKIE
Domy w zab. bliźniaczej, 
p.u. 83 m2, działki 200 m2, zielona 
okolica
Cena: 390.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

SWOSZOWICE
Domy w zab. bliźniaczej,  
pow. 122 m2, stan surowy 
zamknięty
Cena: 425.000 zł

KONTAKT:   Marek Popiela 
 688-880-195

BIEŻANÓW
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,  
pow. 34-61 m2, nowoczesny 
budynek
Ceny:  od 209.627 zł

KONTAKT:   Joanna Makówka 
 688-880-156

KLINY,
UL. BARTLA
Wyjątkowe 3-pokojowe 
mieszkanie, 62 m2, 2008 r.
Cena: 495.000 zł

KONTAKT:   Dariusz Kornaś 
 502-104-545
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STARE MIASTO,
UL. KREMEROWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 58 m2,  
p.u 49 m2, dwupoziomowe
Cena:  589.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

BRONOWICE,
UL. ARMII KRAJOWEJ
Komfortowy 3-pokojowy 
apartament, 2007 r.
Cena: 649.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

STARE MIASTO,
UL. BLICH
Mieszkanie 3-pokojowe, 54 m2, 
nowocześnie urządzone
Cena: 540.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

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

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

Cena: 479.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

SUŁKÓW
Domy w zab. szeregowej,  
pow. 107 m2, atrakcyjna lokalizacja
Ceny: od 445.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła                       
                      688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

PRĄDNIK BIAŁY
Mieszkania 2, 4-pokojowe, 
pow. 39-108 m2, zamknięte osiedle
Ceny: od 309.000 zł

BRONOWICE,
UL. BRONOWICKA
3-pokojowe mieszkanie, 75 m2,  
I piętro, 2008 r.
Cena: 630.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski
                            510-087-993

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

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-593

GRZEGÓRZKI,
AL. DASZYŃSKIEGO
Wyjątkowy 3-pokojowy 
apartament, 65 m2

Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

KONTAKT:  Jarosław Utnik
  688-880-152

KONTAKT:  Katarzyna Słaby
  500-715-217
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STARE MIASTO,
UL. RAKOWICKA
Kawalerka, 33 m2, nowoczesna
Cena:  444.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

GM. WIELKA WIEŚ,
MODLNICZKA
Dom wolnostojący, 145 m2, 
wyjątkowy
Cena: 730.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor
                   500-557-819

BRONOWICE,
UL. WIERZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 65 m2, 
2014 r., do wejścia
Cena: 380.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

DĘBNIKI,
UL. WICHERKIEWICZA
Mieszkanie 3-pokojowe, 61 m2, 
 do wejścia, 2015 r., parter
Cena: 349.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

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

KONTAKT:  Karolina Raźna
                    503-031-022

KROWODRZA,
UL. LEA
Dom wolnostojący,  pow. 270 m2,  
działka 350 m2, doskonała lokalizacja
Cena:  1.999.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 
 518-706-518 

BRACIA-SADURSCY.PL

WZGÓRZA 
KRZESŁAWICKIE 
Dwupoziomowe mieszkania,  
pow. 99 m2, gotowe do odbioru
Cena: 520.000 zł

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

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. RAKOWICKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
wysoki standard
Cena: 1.035.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

GM. ŚWIĄTNIKI GÓRNE,
RZESZOTARY
Dom wolnostojący o pow. 259 m2, 
p.u 183 m2, elegancki
Cena: 842.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

KONTAKT:  Magdalena Barbacka 
 883-060-730
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PŁASZÓW,
UL. MYŚLIWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
urządzone, balkon
Cena: 461.900 zł

KONTAKT:   Elżbieta Rudek 
 505-110-150

PODGÓRZE,
UL. KALWARYJSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 75 m2,  
do wejścia, II p.
Cena: 640.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

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

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. BELWEDERCZYKÓW
Mieszkanie 2-pokojowe, 47,55 m2, 
nowoczesne
Cena: 330.000 zł

KONTAKT:  Jerzy Korzonek 
 578-795-576

KROWODRZA GÓRKA,
UL. KROWODERSKICH ZUCHÓW
Mieszkanie 2-pokojowe, 51 m2,  
do wejścia, jasne
Cena: 449.000 zł 

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

BRONOWICE,
UL. STAŃCZYKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 43 m2,  
z widokiem na Wawel, 2008 r.,  
do wejścia
Cena: 432.600 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

MICHAŁOWICE
Domy wolnostojące, pow. 158 m2,  
działki 400-600 m2, stan  
deweloperski
Ceny:  od 620.000 zł

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. BOCIANA
Mieszkanie 4-pokojowe, 70 m2,  
do wejścia, 2015 r., I p.
Cena: 597.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio
                    515-234-864

RUCZAJ,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, 
apartamentowiec, 2011 r.
Cena: 450.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. GLOGERA
Mieszkanie 2-pokojowe, 48,48 m2, 
nowoczesne, 2017 r.
Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

KONTAKT:  Dariusz Zieliński                         
   688-880-209

KONTAKT:  Iwona Nagacz                                             
 688-880-184
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Do sprzedania luksusowy 
Smart Dom (5 pokoi)  
o pow. 178 m2

KRAKÓW,
ul. Starowolska 

Do sprzedania mieszkanie o pow.  47 m2.  
2 pokoje, duża kuchnia, łazienka, 
przedpokój, balkon francuski.  
Mieszkanie pogeneralnym remoncie,  
możliwość zakupu z wyposażeniem.

KRAKÓW,
os. Stalowe 

Do sprzedania mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 38 m2 położone na I p. Możliwość 
połączenia kuchni z salonem, łazienka  
z kabiną prysznicową, przedpokój.  

Do mieszkania przynależy piwnica.

 

Do sprzedania duże, 
przestronne i artystyczne 
studio o pow. 47 m2 ze sporym 
balkonem.

STARE DĘBNIKI, 
ul. Jana Pietrusińskiego 

KONTAKT: Piotr Klimek
Tel. 535-736-406

KONTAKT: Piotr Duda
Tel. 530-712-311

KONTAKT: Piotr Duda
Tel. 530-712-311

KONTAKT: Kamil Jaremko
Tel. 530-954-242

Cena 350 000 zł do negocjacji

Cena 320 000 zł do negocjacji Cena 495 000 zł

Cena 1 350 000 zł

AZORY, 
ul. Stachiewicza  

tel. +48 513 137 566

w w w.w g n - k ra ko w. p l

Zapraszamy do naszych oddziałów w Krakowie: 
ul. Limanowskiego 33              ul. Łobzowska 46

pon - pt, godz. 9 - 17

B E Z  P R O W I Z J I

Do sprzedania mieszkanie  
3-pokojowe o pow. 78 m2, III p.

KRAKÓW,
Osiedle Mozarta 

KONTAKT: Beata Wnęk
Tel. 503-005-679

Do sprzedania dom  
o pow. 211 m2, 4 pokoje, 
działka 1600 m2

NOWA HUTA,
Mogiła 

Cena 1 450 000 zł

Do sprzedania apartament 
2-pokojowy o pow. 38 m2

KRAKÓW,
ul. Ariańska 

Cena 1 100 000 zł

Do sprzedania luksusowy dom 
6-pokojowy o pow. 303 m2

KRAKÓW,
ul. Kwiatowa 

Cena 1 700 000 zł

KONTAKT: Beata Wnęk
Tel. 503-005-679

Cena 669 000 zł

KONTAKT: Piotr Klimek
Tel. 535-736-406

KONTAKT: Piotr Klimek
Tel. 535-736-406
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Do sprzedania dom wolnostojący  
o pow. 135 m2 zlokalizowany na działce 
o pow. 525 m2, solidnie wybudowany  

w 2013 r., cicha i spokojna okolica.

BIEŻANÓW-PROKOCIM
ul. Mogiła 

Cena 749 000 zł

Do sprzedania mieszkanie 3-pok.  
o pow. 60,9 m2 zlokalizowane na II p.  
z otwartą kuchnią, balkonem oraz kom.
lokatorską. Możliwość zakupu miejsca 

postojowego w cenie 35 000 zł.

KRAKÓW, KROWODRZA
ul. Oboźna 

Cena 539 000 zł

Do sprzedania dom o pow. 206 m2  
(140 m2 pow. uż.)  na działce o pow.  
27 a. Wybudowany w 2013 r.  Duży  
salon, kuchnia, 2 łazienki, 3 pokoje,  
balkon, garaż oraz pom. gospodarcze.

ŁUCZANOWICE
ul. Braci Polskich 

Cena 749 000 zł

Na sprzedaż dom o pow. 300 m2 
zlokalizowany na działce  
o pow. 640 m2, 4 pokoje.

KRAKÓW, 
ul. Zagłoby 

Cena 870 000 zł

KONTAKT: Joanna Moskal
Tel. 530-492-969

KONTAKT: Artur Stepaniak
Tel. 531-462-199

KONTAKT: Artur Stepaniak
Tel. 531-462-199

KONTAKT: Beata Wnęk
Tel. 574-577-377

NAJLEPSZY SPOSÓB BY ZNALEŹĆ WYMARZONY DOM

Do sprzedania wyjątkowy, 
2-pokojowy apartament  
o pow. 47 m2 z tarasem i wido-
kiem na Wisłę.

KRAKÓW,
ul. Zabłocie 

Cena 581 500 zł

B E Z  P R O W I Z J I

Do sprzedania działka o pow. 
13,6 a z mediami (prąd, woda, 
gaz, kanalizacja), całość ogrodzo-
na siatką, dojazd asfaltowy.

KRAKÓW,
ul. Niepokalanej Panny Marii 

Cena 350 000 zł

Do sprzedania dom o pow.  300 m2 
podzielny na cztery osobne miesz-
kania. Teren ogrodzony (pow. działki 
– 865 m2), m. postojowe na posesji.

KRAKÓW,
ul. Obrońców Tyńca 

Cena 800 000 zł

Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 79 m2, 
przynależny balkon z widokiem na zieleń. 
Mieszkanie jest w pełni wyposażone  

i umeblowane. Z widokiem na park.

KRAKÓW,
ul. Wielicka 

Cena 580 000 zł

Do sprzedania ponthouse o pow. 
110 m2, dwupoziom., wykończony w 
wysokim standardzie, klimatyzacja 
i ogrzewanie podłogowe, w pełni 

umeblowanie. 

PODGÓRZE DUCHACKIE,
ul. Kordiana 

Do sprzedania mieszkanie 
2-pokojowe o pow. 55 m2  
+ gabinet, przynależny balkon 
oraz piwnica.

KRAKÓW,
ul. Lubicz 

Cena 639 000 zł

KONTAKT: Kamil Jaremko
Tel. 530-954-242

KONTAKT: Edyta Kawa
Tel. 533-402-362

KONTAKT: Edyta Kawa
Tel. 533-402-362

KONTAKT: Dominika Kułak
Tel. 570-927-907

KONTAKT: Dominika Kułak
Tel. 570-927-907

KONTAKT: Joanna Moskal
Tel. 530-492-969

Cena 809 000 zł
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ul. Zwierzyniecka 22/2
31-105 Kraków

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

Mieszkanie 3-pokojowe położone na I p.  
w dwupiętrowym apartamentowcu  

z 2008 r. Składa się z: 2 sypialni, salonu, 
jasnej kuchni, łazienki, przedpokoju.  
Z salonu wyjście na balkon (loggie)  

o pow. ok. 7 m2. Do mieszkania przynależy 
komórka lokatorska oraz garaż.

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

Przed budynkiem ogólnodostępne 
miejsca postojowe. W skład mieszkania 

wchodzą: sypialnia, salon z aneksem  
kuchennym, łazienka, przedpokój  

i balkon. Cena do negocjacji!

Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 48,68 m2 
składa się z: 2 pokoi (17,5 m2 i 12,6 m2), 
oddzielnej jasnej kuchni (6 m2), łazienki 

i korytarza. Z małego pokoju wyjście 
na loggie (6 m2) o ekspozycji płd-zach. 

Lokal znajduje się na II p. Do mieszkania 
przynależy piwnica.

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. 

Komfortowe mieszkanie przy ul. Szafrana. 
Mieszkanie położone na I p. budynku  

z 2002 r. Składa się z: przedpokoju, kuchni, 
garderoby, łazienki, WC, sypialni  

i przestronnego salonu. Z salonu jest 
wyjście na duży balkon. Mieszkanie  
na sprzedaż z całym wyposażeniem  

i umeblowaniem.

Kawalerka do sprzedaży w dobrze sko-
munikowanej lokalizacji. Budynek  

12 kondygnacyjny, zaprojektowany  
w nowoczesnym stylu. Lokal  

w realizowanej inwestycji z terminem 
do 30.06.2021 r. Widok na słoneczną 

południową stronę. Cesja praw.

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 2-pokojowe o pow. 57,4 m2  
w Inwestycji „Chancard Residence”. 
Mieszkanie położone na parterze. 

Składa się z: przedpokoju, łazienki z WC, 
sypialni, salonu z aneksem kuchennym. 
Całość ładnie wykończona. Z obu pokoi 

jest wyjście na taras oraz podwórko.

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: 710 000 zł

cena: 255 000 zł

cena: 435 000 zł

cena: 489 000 zł

cena: 387 000 zł

cena: 599 000 zł

cena: 215 000 zł

cena: 459 000 zł

cena: 515 000 zł

cena: 270.000 zł

WOLA JUSTOWSKA

KLINY

KROWODRZA

PRĄDNIK BIAŁY

PODGÓRZE

DĘBNIKI

BIEŻANÓW

CZYŻYNY

BRONOWICE

BIEŻANÓW

Pow. 48,68 m2 

Pow. 61,26 m2

Pow. 50,86 m2

Pow. 53,46 m2 

Pow. 57,4 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

Pow. 27,83 m2 

Pow. 85,2 m2 

Pow. 37,7 m2 

Pow. 73 m2 
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2-pokojowe mieszkanie zlokalizowane w inwestycji „Casa Feliz” 
z 2018 r. Składa się z: salonu połączonego z otwartą kuchnią, 
sypialni, łazienki z WC, przedpokoju i dużego ogrodu. Doskonałe 
połączenie komunikacyjne dzięki licznym liniom autobusowym. 
Opłaty: 275 PLN/mc (czynsz adm.) + prąd wg. zużycia.

Umów się na spotkanie: Karolina Buras
+48 575 245 123

k.buras@nowodworskiestates.pl

Cena: 1750 PLN Powierzchnia: 38 m2

ul. Żabiniec Wynajem

Kraków, Krowodrza

2-pokojowe mieszkanie zlokalizowane na IV p. w budynku 
z 2018 r. Składa się z sypialni, salonu z aneksem kuchennym, 
łazienki oraz przedpokoju. Ogrzewanie oraz ciepła woda z sieci 
miejskiej MPEC. Świetny dostęp do komunikacji miejskiej. 
Opłaty: 300 PLN (czynsz) + około 80 PLN (prąd).

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

l.zborowski@nowodworskiestates.pl

Cena: 1900 PLN Powierzchnia: 43 m2

ul. Reduta Wynajem

Kraków, Śródmieście/Prądnik Czerwony

Luksusowe mieszkanie usytuowane w inwestycji Willa Wego 
z 2016 r. Składa się z: przedpokoju, dwóch nieprzechodnich pokoi, 
nowoczesnej kuchni, stylowej łazienki i balkonu. Ogrzewanie oraz 
ciepła woda użytkowa miejska.

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

 j.sabat@nowodworskiestates.pl

Cena: 399 000 PLN Powierzchnia: 50 m2

ul. Radzikowskiego Sprzedaż

Kraków, Krowodrza

Umów się na spotkanie:Umów się na spotkanie:

Cena: 980 000 PLNCena: 545 000 PLN Powierzchnia. 180 m2Powierzchnia. 55 m2

ul. Bieżanowskaul. Rydlówka SprzedażSprzedaż

Podgórze/Bieżanów-ProkocimKraków, Śródmieście / Stare Miasto

Wolnostojący dom znajdujący się na nieco ponad 7,5-arowej dział-
ce. Wybudowany w 2004 r. Składa się z trzech kondygnacji. Nie 
wymaga żadnego wkładu finansowego. Zlokalizowany w sąsiedztwie 
domów jednorodzinnych.

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.

Adrian Paliś
+48 570 347 112

a.palis@nowodworskiestates.pl

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

3-pokojowe mieszkanie o pow. 73,15 m2 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI 
Wykonujemy operaty szacunkowe dla nieruchomości lokalowych, 

gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, komercyjnych. 
Dla celów między innymi: sprzedaży, zabezpieczenia wierzytelności,  

uzyskania rekompensat, określenia wartości poniesionych nakładów.
                                        Janusz Pańczyk – rzeczoznawca majątkowy (nr uprawnień: 3575)

Obiekt Nieruchomości Janusz Pańczyk (licencja PFRN nr 4312) 

KRAKÓW,
UL. CHMIELENIEC

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

KRAKÓW, 
UL. KREMEROWSKA
Na sprzedaż  
mieszkanie 1-pokojowe 
o pow. 35 m2

KRAKÓW, 
UL. LITAWORA
Na sprzedaż  
mieszkanie 6-pokojowe 
o pow. 160 m2

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 
o pow. 180 m2 

KRAKÓW,
UL. STAŃCZYKA

Na sprzedaż  
mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 51 m2

 
  

KRAKÓW,
UL. LUDWINOWSKA 

Na wynajem  
mieszkanie 1pokojowe 
o pow. 33 m2

Cena 540.000 zł Cena 255.000 zł 

Cena 1.100.000 zł 

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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powierzchnia: 3 ha  
cena: 14 000 000 zł

www.swan.krn.pl
tel. 666-055-054  swan.nieruchomosci@gmail.com  

 Kraków, Zwierzyniec, ul. Bronisława Czecha
działka budowlana

Metraż: 0,1041ha 
Działka budowlana  WZ na dwa domy.  

Cena: 832 800zł

 NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI KOMERCYJNE  
NA TERENIE KRAKOWA

 Kraków, Prądnik Biały, ul. Jasnogórska
Metraż: 30 000m kw.  

Działka budowlana komercyjna 
cena: 14 000 000 powierzchnia: 0,1041 ha 

cena: 832 800 zł 
powierzchnia: 3 ha  

cena: 14 000 000 zł

PRĄDNIK BIAŁY
ul. Jasnogórska

 ZWIERZYNIEC
ul. Bronisława Czecha

„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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Pow. użytkowa mieszkania 92,16 m2 (bez skosów), ze skosami (po podłodze) prawie 102 m2 + 
16,73 m2 garaż. I poziom: salon połączony z kuchnią, hol, pokój, toaleta oraz schowek pod scho-
dami. W salonie i pokoju parkiet dębowy, w holu i toalecie oraz w części kuchennej płytki. Z salo-
nu wyjście na balkon. Kuchnia zabudowana (sprzęt AGD). II poziom: przedpokój, sypialnia 1, syp-
ialnia 2 z wejściem do garderoby, garderoba, łazienka.  We wszystkich pomieszczeniach oprócz 

łazienki dębowy parkiet, w łazience płytki.  

N A S P R Z E D A Ż  M I E S Z K A N I E
KRAKÓW - UL. RADZIKOWSKIEGO

t e l .  6 6 5  1 0 0  3 1 3CENA 1 198 000 zł

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

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

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

N A S P R Z E D A Ż  M I E S Z K A N I E
STARE MIASTO - UL. RAKOWICKA

t e l .  516 028 307CENA 1 198 000 zł

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 755C E N A  2 6  z ł / m2

Piękny apartament z pełnym wyposażeniem, mieszczący się na ostatnim piętrze 16- piętrowego wieżowca 
“Dom Wschodzącego Słońca”. Projekt budynku dostał wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Nierucho-
mości 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 syste-
mem 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  M2

KRAKÓW - U L .  B R AT Y S Ł AW S K A

t e l .  6 0 3  4 0 9  1 9 2CENA 2 390 000 zł



111Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 06/2019

ogłoszenia drobne i prywatne

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.

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ 
11 kwietnia 2019 roku

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

www.dwutygodnik.krn.pl
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przydatne adresy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URZĘDY

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

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

�� wydział Architektury, budownictwa, inwestycji 
i remontów „Ab”  
tel. 12-632-95-95 

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

�� powiatowy inspektor nadzoru budowlanego  
30-037 Kraków, al. Słowackiego 20  
tel. 12-633-03-47 

�� powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego 
w Krakowie — powiat Grodzki  
30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A  
tel. 12-616-56-40

�� powiatowe biuro dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej  
30-037 Kraków, ul. Przy Moście 1  
tel. 12-656-57-43

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

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

INSTYTUCjE

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

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

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

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

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

�� instytut Analiz Monitor rynku 
nieruchomości 
ul. Wybickiego 7c, 31-261 Kraków 
tel. 12 378 31 30 | www.mrn.pl
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