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Znajdziesz nas także na

Plebiscyt 2019

eDyCJa Vi

wybierz zwycięzcę Vi edycji

zwycięzcy poprzednich edycji

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

za pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.krn.pl

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

na specjalnych kuponach rozdawanych podczas 
targów mieszkaniowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KUPON

(patrz str. 6–9)

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

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

EDYCJA III
inwestycja: Bunscha Park 
deweloper: Bunscha Park

EDYCJA IV
inwestycja: Wielicka Garden 
deweloper: atal

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

EDYCJA V
inwestycja: Osiedle Pasteura 
deweloper: Tętnowski Development

2019



 n

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

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

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

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

orGaNiZaTor ParTNer

oddaj głos w plebiscycie

...i wyjedź  
na wczasy

na www.plebiscyt.krn.pl
2019
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bogucianka 158 i 160
Lokalizacja: Kraków, Bogucianka 158 i 160
Deweloper: Genus Grupa Deweloperska 2 Sp. z o.o. 
Centrum Sp. k. 
www.genus.pl

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

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

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

willa nokturn
Lokalizacja: Kraków, ul. Mała Góra
Deweloper: Deweloper Nokturn Sp. z o.o. Sp. k.
www. nokturndeweloper.pl

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

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

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

Logo w wersji 
miniaturkowej

BUDOWA ZNAKU

Logo w wersji 
podstawowej
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plebiscyt | prezentacja inwestycji

 n

Libertów Hill

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

Libertów Hill
Adres:  
Libertów, ul. Świętego Floriana

Deweloper:   
develo rogala Sp. z o.o. Sp.k. 
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Regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie www.plebiscyt.krn.pl/regulamin

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

 n	

l
IBERTÓW HILL to nowoczesna inwestycja 
obejmująca ekskluzywne mieszkania i apartamenty 
w Libertowie (pod Krakowem). Klienci mają do 

wyboru 2 typy mieszkań (ok. 48 mkw. i 74 mkw.) i 2 typy 
apartamentów (86 mkw. i 104 mkw.). W zależności od 
układu, posiadają one ogrody, balkony, duże tarasy, miejsca 
parkingowe/garaże czy komórki lokatorskie, dzięki czemu 
Klient może sam wybrać to, na czym najbardziej mu zależy. 

1. wiatrołap   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,98 m2

2. komunikacja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,69 m2

3. salon z aneksem kuchennym  . 19,87 m2

4. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9,18 m2

5. pokój rekreacyjny/gabinet   .  .  .  9,61 m2

6. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4,19 m2

Zespół architektów opracował projekt stworzony z myślą 
o komforcie mieszkania i funkcjonalności pomieszczeń, 
przygotowany ze szczególną dbałością o detale i wysoki 
standard wykonania. Kameralna inwestycja obejmuje grupę 
budynków w zabudowie bliźniaczej, w których powstanie 
łącznie 16 lokali mieszkalnych (8 mieszkań i 8 apartamentów). 
Planowany termin przeniesienia prawa własności na 
nabywców to iV kw. 2020 r. 

Segment 1 | Lokal 1  

48,52 m2

5

5

6

6
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9

10

8
3

3

3

4

4

4

2

2

3

2

2

1

1

1

1

GARAŻ I PARTER   .  .  .  .  .  .  .  .  . 50,74 m2

1. miejce w garażu  . . . . . . . . . . 29,05 m2

2. komórka lokatorska  . . . . . . . 19,03 m2

3. wiatrołap   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,66 m2

PIĘTRO   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79,45 m2 
1. schody   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,12 m2

2. komunikacja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,07 m2

3. komunikacja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,79 m2

4. salon z aneksem kuch.   .  .  .  .  . 26,70 m2

5. garderoba  . . . . . . . . . . . . . . . 1,95 m2

6. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14,91 m2

7. pokój rekreacyjny/gabinet  . . . 14,28 m2

8. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,63 m2

PODDASZE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21,63 m2 
1. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,55 m2

2. schody   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,08 m2

   9. balkon (piętro)  . . . . . . . . . . . 6,50 m2

10. balkon (piętro)  . . . . . . . . . . 10,00 m2

   3. taras 1 (poddasze)  . . . . . . . . 5,14 m2

   4. taras 2 (poddasze)  . . . . . . . 12,19 m2

Segment 5 | Lokal 2  103,74 m2

9Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 07/2019



 nKrakowski Rynek Nieruchomości Nr 07/201910

Krakowskie remonty 
— poprawa, ale czyim 
kosztem?
W Krakowie z roku na rok przybywa 
mieszkańców, studentów i turystów. Większa 
liczba podróżnych to więcej przejazdów 
środkami komunikacji, których codziennie 
jest ok. 1 mln. To jeden z czynników mających 
wpływ na decyzję o przeprowadzaniu remontów 
najczęściej uczęszczanych dróg i torowisk.

komentarz 
w sprawie

przebudowy ulic na osobne trzy fragmenty jest niekorzystnym 
rozwiązaniem, mogącym wydłużyć remont nawet o  4 miesiące. 
Podczas zimy i  niskich temperatur nie spadło tempo prowadzo-
nych prac, które w dzielnicy Krowodrza obejmują wciąż 2 km tras. 
ZDMK zapowiada, że kierowcy będą mogli korzystać już nieba-
wem z ulic Urzędniczej i Józefitów, a podmiot wykonawczy dotrzy-
ma terminu ukończenia przebudowy. Planowany czas oddania do 
użytku bronowickich torowisk to końcówka września tego roku. Wszyst-
ko wskazuje na to, że nie będzie tu żadnego opóźnienia — zapewnia mi-
chał Pyclik, rzecznik prasowy ZDMK.

Co myślą pasażerowie?
Podróżujący przyznają, że na razie trudno jest im dostrzec pozy-
tywne strony remontów drogowych. Na co dzień muszą zmagać 
się z problematycznym dojazdem do pracy czy szkoły — wypada-
jący z kursu autobus czy brak możliwości wejścia do przepełnione-
go tramwaju to dla nich codzienność. Utrudniony dojazd na zajęcia 
mają zwłaszcza studenci Uniwersytetu Pedagogicznego — przy-
stanek przed ich uczelnią jest chwilowo nieczynny. W konsekwen-
cji tego muszą wysiadać na „Biprostalu” lub „Warmijskiej” i przejść 
pewien odcinek trasy pieszo. Zdarzało się, że czekałam na 704 lub 
713 nawet 15 minut. Te autobusy mają w godzinach szczytu jeździć 
co 3 minuty. Ostatnio na przystanku „Biprostal” ludzie tak przepychali 
się, by wejść do środka, że nikt nie zwrócił uwagi na matkę z dzieckiem 
w  wózku. Ta kobieta nie zdążyła wejść do środka przed zamknięciem 
drzwi pojazdu — relacjonuje Zuzanna, studentka UP.

Perspektywy na 2020 r.
Nadal realizowana ma być budowa ul. Łagiewnickiej, która znajduje 
się w rejonie ulic: Zakopiańskiej, Witosa i Kobierzyńskiej. ZDMK pla-
nuje również remont torowiska, ale na razie nie podjęto decyzji, czy 
prace będą obejmować torowiska nowohuckie, czy ponownie cen-
trum Krakowa. Miasto przymierza się także do zakupu 50 nowych 
autobusów przegubowo-elektrycznych. W tym roku odbędzie się roz-
strzygnięcie konkursu i  wybór najlepszych wniosków o  dofinansowanie 
zakupu z UE. Sprowadzenie autobusów nastąpi w 2020 r. — informuje 
Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK. Na razie wszystko wska-
zuje na to, że krakowianie jeszcze przez pewien czas będą musieli 
radzić sobie z remontami drogowymi i ich konsekwencjami. Nie po-
zostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i częściej wybie-
rać jako środek transportu rower, zamiast autobusu czy tramwaju.

Maria Gil

k
onsekwencją przebudowy stały się jednak utrudnienia ko-
munikacyjne w postaci ulicznych korków i spóźniających się 
tramwajów oraz autobusów. Czy prace remontowe linii ko-

munikacyjnych przynoszą zamierzone efekty?

odNOWA dla Krakowa
Program przebudowy układów drogowo-torowych rozpoczął się 
kilka lat temu. Celem inicjatywy ówczesnego ZIKiT było przede 
wszystkim zmniejszenie hałasu i  usprawnienie ruchu uliczne-
go poprzez m.in. likwidację pęknięć asfaltu czy stworzenie szer-
szych chodników. Zakup postępowego taboru tramwajowego 
i ustawienie nowoczesnych przystanków miały zapewnić pasaże-
rom większą wygodę podczas podróży. Zainwestowano również 
w zwiększenie powierzchni terenów zielonych, które nie tylko po-
prawiają jakość powietrza w  mieście, ale i  cieszą oczy krakowian. 
W programie wymieniono ulice tj.: Skawińska, Basztowa czy al. So-
lidarności. Modernizacja infrastruktury w  2019 r. poszerzyła się 
o kolejne tereny. Aktualnie utrudnione bądź całkowicie niemożliwe 
jest korzystanie z ulic: Krakowskiej, Dietla na odcinku od ul. Boże-
go Ciała do ul. Augustiańskiej; Stradomskiej oraz Rollego. W planie 
jest również przebudowa zabytkowego mostu Piłsudskiego, który 
oprócz wymiany elementów konstrukcyjnych ma zyskać specjal-
ne oświetlenie. Kwota przeznaczona na wykonanie tegorocznej 
inwestycji to przeszło 94 mln zł. Podmiotem wykonawczym prac 
remontowych zostały firmy Trakcja PRKiL i COMSA S.A. Co może 
stanowić największe wyzwanie przy tegorocznych remontach? Ro-
bert Kuczyński, Dyrektor Działu Zasobów Ludzkich i Komunikacji 
PRKil wskazuje, że szczególnie dużo pracy będzie trzeba wykonać 
przy moście Piłsudskiego, który istnieje już od 1933 r. Pod mostem 
przebiegają liczne media jak: gazociąg, ciepłociąg, a także sieci teletech-
niczne i energetyczne. W ciągu ul. Krakowskiej i w rejonie węzła liczy-
my się z wystąpieniem niezinwentaryzowanych sieci podziemnych oraz 
ewentualnymi odkryciami archeologicznymi, które mogą mieć wpływ 
na tempo prowadzonych prac — dodaje Robert Kuczyński. Realizacja 
projektu ma potrwać 10 miesięcy, a linie trakcyjne zostaną odda-
ne do użytku na 2 miesiące przed planowanym ukończeniem prac.

Sytuacja w Bronowicach
W tym rejonie modernizacja torowisk przebiega etapowo. Remon-
ty prowadzone przez firmę ZUE jednocześnie na głównych ulicach: 
Królewskiej, Podchorążych i  Bronowickiej trwają już od waka-
cji zeszłego roku. Według opinii ekspertów ewentualny podział 
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Z KRAKOwA

Śmieciowa rewolucja

Z
miany dotyczące segregacji śmieci wynikają z rozporządze-
nia ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2017 r., jed-
nak przewidziano okres przejściowy — gminy, które podpisały 
umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
na starych zasadach, mogą poczekać aż porozumienia wygasną, ale 
nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. Dlatego termin wprowadzania 
zmian różni się w  poszczególnych miejscowościach. W  Krakowie 
wyznaczono go na 1 kwietnia tego roku. Dzięki nowym zasadom 
segregacja śmieci będzie jednolita w  całej Polsce i  dostosowa-
na do wymogów Unii Europejskiej. Zyska także środowisko natu-
ralne — bardziej szczegółowe sortowanie umożliwią odzyskanie 
większych ilości surowców. Kolejny plus to oddzielenie odpadów 
bio, które do tej pory zaliczano do śmieci zmieszanych. Piotr Odor-
czuk, rzecznik prasowy MPO Kraków zauważa, że ta zmiana jest 
korzystna zwłaszcza dla niewielkich miast, nieposiadającym spa-
larni śmieci — do tej pory ten rodzaj odpadów był dla nich szcze-
gólnie problematyczny.

Nowe zasady segregacji
Na terenie osiedli pojawiły się pojemniki w  pięciu kolorach. Brą-
zowy z napisem „Bio” jest przeznaczony na odpadki kuchenne, ale 
bez mięsa i kości. Jak wskazuje opis żółtego („Metale i tworzywa 
sztuczne” ), wrzucamy do niego metalowe, plastikowe i  styropia-
nowe opakowania, a  także tubki po paście do zębów, kartony po 
mleku czy sokach. Niebieski pojemnik teraz przeznaczony jest na 
papier (m.in. gazety, zeszyty, papier biurowy), ale tylko suchy i nie-
zatłuszczony. Do zielonego pojemnika wrzucamy szkło bez wzglę-
du na kolor. Mogą tu trafić słoiki i butelki, ale już nie lustra, szkło 
stołowe, zbrojone i  hartowane. Ostatni pojemnik przygotowano 
z  myślą o  tzw. odpadach zmieszanych, czyli śmieciach, które nie 
kwalifikują się do żadnej z poprzednich grup. Ten pojemnik może 
mieć czarną lub szarą barwę. Nie wolno wrzucać do niego opadów 
niebezpiecznych, takich jak baterie, żarówki czy przeterminowa-
ne leki. Co istotne, do końca czerwca 2022 r. kontenery mogą mieć 
inne barwy niż przewidziane w rozporządzeniu, pod warunkiem, że 
zostaną odpowiednio podpisane. 

„Inaczej” znaczy „trudniej”?
Wraz z  informacją o  zmianach dotyczących zbierania odpadów 
pojawiły się komentarze, że od tej pory segregacja będzie bar-
dziej wymagająca. Piotr Odorczuk przekonuje jednak, że nie jest 
to prawdą. W  rzeczywistości zmiany są tylko dwie. Po pierwsze 
od 1 kwietnia papier zbieramy osobno niż plastik. Zdaniem rzecz-
nika prasowego MPO do tej pory i  tak wiele osób nie wyrzucało 
papierowych śmieci do tradycyjnego kosza pod zlewem, ale odkła-
dało w innych miejscach, np. w tekturowej torbie. Problematyczne 
może się za to okazać segregowanie śmieci bio, ale takich odpa-
dów nie produkuje się szczególnie dużo, a  i  tak trzeba je często 
wynosić — wiele osób robi to codziennie. Jeżeli zbieramy je w pla-
stikowej reklamówce, zawartość najlepiej wsypać bezpośrednio do 

brązowego pojemnika, a zabrudzoną reklamówkę do szarego albo 
czarnego — tam, gdzie śmieci zmieszane. Dementując plotki, Piotr 
Odorczuk uspokaja, że tak jak dotąd, plastikowych opakowań nie 
trzeba myć, wystarczy je opróżnić. 

Tam szukaj informacji
Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad segregacji śmie-
ci znajdują się na stronie internetowej www.mpo.krakow.pl. Do 
mieszkańców trafiły także broszury informacyjne, a na facebooku 
pojawiły się grafiki oznaczone #gdzieTOwyrzucić. Odpowiada-
ją one na pytania dotyczące tego, gdzie powinny trafić konkret-
ne przedmioty, np. paragony, stare garnki czy ziemia doniczkowa. 
W razie wątpliwości można również skontaktować się z pracowni-
kami MPO Kraków, m.in. telefonicznie, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej albo poprzez fanpage na facebooku.

Anna Kapłańska

Weszły w życie nowe zasady segregacji 
śmieci. Od 1 kwietnia krakowianie muszą 
dostosować się do zmian.
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RElAcjE

Deweloperzy nie mają łatwo w bankach

kryterium minimum 3 zrealizowanych inwestycji przez klienta. 
W przypadku hoteli próg minimalnego wkładu własnego wyno-
si średnio 30–45 proc. Na rynku biurowym waha się od 30 do 
35 proc.

Zmieniło się również podejście do szacowania wartości grun-
tów, które wlicza się do wkładu własnego. Dynamika zmian cen 
rynkowych jest tak duża, że trudno jednoznacznie stwierdzić, 
z  jakim realnym zabezpieczeniem kredytu mamy do czynienia. 

Konferencja prasowa otwierająca 133. Krakowską Giełdę Domów i Mieszkań rozpoczęła się 
od stwierdzenia Prezesa  Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań Marka Bolka, 
że miasto niechętnie wydaje pozwolenia budowlane, blokując nowe projekty deweloperskie.  
Brakuje działek pod inwestycje mieszkaniowe. Trudniejsze stały się także procedury 
kredytowe, które były głównym tematem konferencji. 

Z
aostrzając politykę w  przypadku kredytów inwestycyj-
nych, banki wyrokują, że najlepszy czas dla deweloperów 
powoli się kończy. Wobec niepewności na rynku (o poważ-

nych problemach branży budowlanej mówi się od co najmniej 
roku) inwestorzy muszą starać się o wiele bardziej, by przekonać 
kredytodawcę o swojej wiarygodności jako klienci. Preferowane 
są duże firmy deweloperskie. Ich udział w  finansowaniu banko-
wym wzrósł po aferze GetBecku, w wyniku której duże podmio-
ty poniosły straty i wycofały się z rynku obligacji 
korporacyjnych. Powierzając środki doświad-
czonym, działającym na szeroką skalę przedsię-
biorstwom, banki mniej ryzykują. Tracą na tym 
małe i średnie firmy deweloperskie, dla których 
może zabraknąć pieniędzy w limitach na kredy-
ty inwestycyjne. 

Wyższe marże i oprocentowanie
Według danych Private Brokers, które opraco-
wał Konrad Mitręga i  zaprezentował podczas 
kwietniowej Giełdy Domów i  Mieszkań, aktu-
alnie średnia wartość kredytu inwestycyjne-
go wynosi 40 mln zł. Średnie marże wzrosły do 
poziomu 3,5–4 proc., a  prowizje — do 1,3–1,5 
proc. Ostateczne wartości zależą od wielkości 
projektu i  zabezpieczenia. Konrad Mitręga wy-
mienił 12 czynników, które wpływają na rynek 
kredytów deweloperskich w 2019 r. Są to:
• brak działek przeznaczonych pod budownic-

two mieszkaniowe;
• gwałtowny wzrost cen gruntów;
• brak siły roboczej/gwałtowny wzrost kosztów budowy;
• napływ nowych podmiotów na rynek deweloperski;
• wpływ deweloperów spoza Krakowa;
• wpływ dużych deweloperów na ogólnopolski rynek bankowy;
• wzrost cen nieruchomości;
• spadek rentowności najmu mieszkań;
• obniżenie popytu na rynku mieszkaniowym;
• konsolidacja na rynku bankowym;
• renacjonalizacja banków;
• wyczerpywanie limitów kredytowych w bankach.

Wyższy wkład własny
Kolejne utrudnienie to wyższy wymagany wkład własny. Z ra-
portu Private Brokers wynika, że deweloperów obowiązu-
je próg 30 proc. Banki są skłonne obniżyć wymóg do 20 proc., 
ale tylko dla klientów z  dużym dorobkiem. Za to początkują-
cy deweloperzy mogą spotkać się z  koniecznością wykazania 
nawet 40  proc. kapitału. Część banków wprowadza ponadto 

Aby ograniczyć ryzyko po swojej stronie, banki przyjmują war-
tość gruntu z chwili nabycia. W konsekwencji podstawowa część 
wkładu własnego może być niższa od całkowitej wymaganej 
kwoty, resztę inwestor musi wyrównać w  gotówce. Czynnika-
mi ryzyka są również niestabilne ceny materiałów budowlanych 
i wykonawstwa. 

Problem z wykonawcami
Doniesienia o  opuszczaniu placów budowy przez wykonaw-
ców negatywnie odbijają się na obrazie branży deweloperskiej. 
Ewentualne opóźnienia w  realizacji inwestycji są interpretowa-
ne jako dodatkowe zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu. 
W związku z tym, jak pokreślił Konrad Mitręga, zmienił się stosu-
nek kredytodawców do inwestorów, którzy są generalnymi wy-
konawcami swoich inwestycji. Do tej pory takie praktyki nie były 
mile widziane, obecnie zwiększają szanse na oddanie projektów 
zgodnie z harmonogramami. 

Joanna Kus

fot. Małgorzata Urbańska



 n	 13Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 07/2019

PRAwO

Plan Generalny dla Lotniska Kraków Balice 
i jego skutki

o
tóż zgodnie z art. 58 ust. 9 ustawy Prawo lotnicze, dla te-
renów objętych planem generalnym sporządzenie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego — zgodnego 

z zatwierdzonym planem generalnym — jest obowiązkowe, z uwzględ-
nieniem przepisów dotyczących terenów zamkniętych. Jeżeli teren za-
mknięty objęty planem generalnym utraci status terenu zamkniętego, 
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
— zgodnego z zatwierdzonym planem generalnym dla tego terenu jest 
obowiązkowe.

Idąc dalej, należy sięgnąć do art. 62 ust. 2 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym: jeżeli wniosek o ustalenie 
warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego ist-
nieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się 
do czasu uchwalenia planu.

Co to oznacza? 
Wydane po 26 listopada 2018 r. decyzje w sprawie ustalenia wa-
runków zabudowy dla terenów objętych planem generalnym, 
teoretycznie są obarczone wadą prawną, o  której mowa w  art. 
156 § 1 pkt 2 k.p.a., stanowiącą podstawę do stwierdzenia ich 
nieważności. Nadto UMK Wydział Architektury i Urbanistyki wy-
daje aktualnie postanowienia w sprawie zawieszenia postępowań 
o wydanie decyzji w wyżej wymienionych sprawach — powołując 
się właśnie na fakt zatwierdzenia przedmiotowego planu gene-
ralnego. Postępowanie podjęte po uchwaleniu planu miejscowe-
go będzie podlegało umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105 
§ 1 k.p.a.).

Czy jest to działanie słuszne?
Można mieć uzasadnione wątpliwości. Plan generalny, zgodnie 
z art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo lotnicze, określa m.in. obszar 
objęty planem, z  określeniem dopuszczalnych gabarytów obiektów 
budowlanych i naturalnych. Zgodnie z art. 55 ust. 5 tej ustawy, Za-
kładający lotnisko użytku publicznego lub, w przypadku istniejących 
lotnisk użytku publicznego, zarządzający tym lotniskiem opracowuje 
plan generalny lotniska użytku publicznego stanowiący plan rozwo-
ju tego lotniska, sporządzony na okres nie krótszy niż 20 lat, zwany 
dalej „planem generalnym”. Z  powyższego wynika, że dokument 
ten nie jest tworzony przez organ państwa lub jednostki samo-
rządu terytorialnego, lecz opracowuje go zakładający lotnisko lub 
zarządzający lotniskiem. Jak wynika z art. 55 ust. 2 tej ustawy, pod-
miotem tym może być m.in. spółka kapitałowa, a nawet osoba fi-
zyczna. Do czego potrzebny jest Plan Generalny? Otóż dokument 
ten stanowi załącznik do wniosku o  wydanie pozwolenia na za-
łożenie lotniska (vide art. 55 ust. 3 pkt 2a) — nadto ma określać 
plan jego rozwoju. Na pierwszy zatem rzut oka, dokument ten 
jawi się jako prywatny, sporządzany przez petenta na potrzeby 
konkretnego postępowania administracyjnego. Postępowanie to 

jest jednak specyficzne, ponieważ dokument ten najpierw: podle-
ga konsultacjom z gminami, których tereny zostały objęte planem 
generalnym, kolejno skonsultowaniu z  Prezesem Urzędu Lotnic-
twa Cywilnego, dalej uzgodnieniu z  Ministrem Obrony Narodo-
wej (w  zakresie terenów zamkniętych) i  ministrem właściwym 
do spraw rozwoju regionalnego, a finalnie podlega zatwierdzeniu 
przez ministra właściwego do spraw transportu (vide art. 55 ust. 
7 i 8 ustawy Prawo lotnicze). 

W efekcie jednak, tak pobłogosławiony dokument, sporządzo-
ny przez osobę prywatną (a w przypadku Krakowa: Międzynaro-
dowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o.) 
wywoływać ma powszechnie obowiązujące skutki prawne wzglę-
dem osób trzecich, tj. właścicieli nieruchomości objętych obsza-
rem planu — i to najwidoczniej bez jego uprzedniego ogłoszenia.

Skutki mają powszechnie obowiązujący charakter, bowiem 
z art. 58 ust. 9 ustawy P rawo lotnicze i art. 62 ust. 2 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że dla nie-
ruchomości objętej obszarem Planu Generalnego nie można 
starać się o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Moim zdaniem stoi to w sprzeczności z art. 87 ust. 1 i 2, art. 88 
ust. 1, art. 92 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. W skrócie chodzi o to, że 
dokument w istocie prywatny, ma wywołać skutki takie, jak źró-
dło powszechnie obowiązującego prawa: ustawa, rozporządze-
nie lub akt prawa miejscowego.

Po pierwsze stwierdzić wypada, że sp. M.P.L. im. Jana Pawła 
II Kraków — Balice sp. z o.o. nie jest władna do ustanowienia po-
wszechnie obowiązującego prawa (w  szczególności zaś aktów 
prawa miejscowego). Organy do tego upoważnione z mocy Kon-
stytucji, nie mogą natomiast skutecznie cedować przedmioto-
wych uprawnień na osoby trzecie. Art. 58 ustawy Prawo lotnicze 
w  istocie tak czyni, tj. upoważnia zakładającego lub zarządzają-
cego lotniskiem, do opracowania dokumentu, który jedynie po 
przejściu procedury konsultacji (dwóch) uzgodnienia i  zatwier-
dzenia przez organy administracji/gminę — wywoływać ma po-
wszechnie obowiązujące skutki prawne. Jawi się to jako działanie 
co najmniej niedopuszczalne i bezprawne. 

26 listopada 2018 r. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził 
tzw. Plan Generalny dla Kraków Airport.  Dlaczego może być to interesujące 
dla czytelników „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”? 

Michał Podolec
Radca prawny
www.krmp.pl

www.porady.prawne.online
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W Krakowie na Planecie Lem

b
ędzie to strategiczna inwestycja w  sektorze kultury, reali-
zowana zgodnie z ideą „Kraków Miastem Literatury UNE-
SCO”. Znane są już wyniki międzynarodowego konkursu 

architektonicznego na projekt siedziby nowej instytucji, zorga-
nizowanego przez przyszłego operatora budynku — Krakowskie 
Biuro Festiwalowe oraz magistrat i  krakowski oddział Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich. Pierwsze miejsce przyznano 
pracowni JEMS Architekci w  składzie: Aleksander Gadomski, 
Katarzyna Kuźmińska, Łukasz Krzesiak, Paweł Majkusiak, Ma-
ciej Miłobędzki, Maciej Rydz, Łukasz Stępnik. Spójną z  budyn-
kiem architekturę krajobrazu zaproponowała Marta Tomasiak, za 
konstrukcję odpowiadają: KiP, Piotr Pachowski, a za instalacje we-
wnętrzne: Termostudio, Piotr Kliński i Filip Pawlak.

Centrum pod nazwą „Planeta Lem” stanie się wizytówką mia-
sta, wysyłaną miłośnikom literatury na całym świecie. Zaczynając 
od wyboru patrona o międzynarodowym uznaniu, przez umiesz-
czenie projektu w  charakterystycznym punkcie na turystycznej 
mapie Krakowa, po nowoczesny projekt architektoniczny. Patro-
nem Centrum Literatury i Języka jest Stanisław Lem. Jego twór-
czość stała się motywem przewodnim zarówno dla twórców 
wystawy, którą będzie można zwiedzać po otwarciu obiektu, jak 
i dla autorów koncepcji budynku.

Koncepcja w subtelny sposób odnosi się do futurystycznej wizji świa-
ta, licznymi elementami nawiązując do rzeczywistości znanej z literatu-
ry Lema. Wypiętrzenia w bryle budynku oraz na terenie go otaczającym 

tworzą wrażenie odrealnienia i  stanowią charakterystyczny element 
projektu. Sylwetkę nowego kompleksu rysuje linia istniejącego już Skła-
du Solnego oraz górujące nad nią wieże — peryskopy sygnalizujące 
obecność „Planety Lem” w krajobrazie Krakowa — wyjaśniają twórcy 
projektu z JEMS Architekci. 

Wystawę poświęconą twórczości Stanisława Lema zaprojekto-
wało studio Tengent we współpracy z Jackiem Dukajem.

Świat równoległy w Składzie Solnym
Na siedzibę centrum wybrano XVIII-wieczny Skład Solny przy 
ul. Na Zjeździe 8, w sąsiedztwie Fabryki Emalia Oskara Schindle-
ra, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK i Ośrodka Dokumen-
tacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka. Zadanie konkursowe 
polegało na opracowaniu projektu rewitalizacji i  dobudowania 
nowego obiektu. Do zagospodarowania jest teren o powierzchni 
ok. 1 ha. Przestrzeń zewnętrzna ma stanowić kontynuację narra-
cji prowadzonej w budynku. Ogrody wokół  będą mieć pofałdo-
wane kształty. Porośnięte zielenią pagórki osłonią zwiedzających 
przed ulicznym hałasem, między nimi zaplanowano przestrzeń 
rekreacyjną, której ozdobą będą oczka wodne. 

Zamierzona nieregularność terenu wiąże się z  tym, czego bę-
dzie można doświadczyć w środku. Architekci starali się stworzyć 
wrażenie przechodzenia do świata równoległego, odczuwane m.in. 
dzięki wybrzuszeniom na posadzce, symbolizującym „błędy” w sys-
temie. Poczucie odrealnienia, wywołane poprzez odkształcenia 

Pierwsze w Polsce wielofunkcyjne Centrum Literatury i Języka powstanie na krakowskim 
Zabłociu. Skala przedsięwzięcia jest porównywalna do Casa del lector w Madrycie i innych 
działających już na świecie tzw. domów literatury. 

projekt pracowni JEMS Architekci — widok na główne wejście



 n	 15Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 07/2019

formy, będzie towarzyszyć zwiedzającym ma dwóch poziomach 
Planety Lem, tj. starym i nowym. Misją Centrum jest refleksja nad 
językiem i  jego historią, ale podejmowana z  perspektywy współ-
czesnego człowieka. Nad zabudowaniami koszar i stajni architekci 
zaprojektowali wobec tego 5 nowych struktur o wysokości 18,5 m. 
Taki układ symbolizuje dialog historii z nowoczesnością. 

Budynek dawnego Składu Solnego stanowi główną inspirację dla 
struktury nowego obiektu. Zwielokrotniony moduł dawnej stajni roz-
ciąga się na całą działkę i  przenika z  ogrodami, dając wrażenie nie-
skończoności. We wnętrzu zanika granica między starym i  nowym 
budynkiem, a podział na poszczególne piętra w niektórych miejscach 
jest nieoczywisty — wyjaśniają architekci. 

W centrum oprócz głównej ekspozycji (ok. 1000–1200 mkw.) 
poświęconej pisarzowi i  jego powieściom, 
powstaną przestrzenie wystawiennicze, 
w  tym wystawa o  języku i  komunikacji 
przygotowana we współpracy z  Fundacją 
na Rzecz Muzeum Języka Polskiego, aule 
na festiwale i  inne wydarzenia literackie, 
mediateka, strefa księgozbioru, pracownia 
multimedialna oraz księgarnio-kawiarnia. 

Uzasadnienie werdyktu
Komisja konkursowa w  składzie: arch. 
Piotr Lewicki, arch. Zbigniew Maćków, 
arch. marcin brataniec, arch. alberto Ve-
iga, arch. Grzegorz Lechowicz, Wojciech 
Zemek (przedstawiciel spadkobiercy Stani-
sława Lema), Jacek Dukaj, Agata Kwaśnic-
ka-Janowicz (Fundacja na rzecz Muzeum 
Języka Polskiego), Grzegorz Grabowski 
(Krakowskie Biuro Festiwalowe), Andrzej 
Kulig (Urząd Miasta Krakowa), arch.  Mar-
cin Włodarczyk, uzasadniła swój werdykt 
następująco:

Za stworzenie elastycznej struktu-
ry przestrzennej, która może przyjąć różne 

wymagania użytkowników, za propozycje wież tworzących wyrazi-
sty znak w  przestrzeni, za propozycję kodu adekwatnego do twór-
czości Stanisława Lema, za powiązanie geometrii projektowanego 
budynku z  istniejącym Składem Solnym, za umiejętne rozwiązanie 
ograniczeń miejsca i wymagań miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, oraz za rozwiązania techniczne i architektonicz-
ne uwzględniające wymagania oszczędności energii.

Jak zapewniają architekci, budynek będzie energooszczędny, 
mimo że nie zostaną wykorzystane skomplikowane technologie. 

Biuro JEMS Architekci otrzymało nagrodę w  wysokości 
75 000 zł. Projekt ma zostać zrealizowany do 2023 r.

Joanna Kus

projekt pracowni JEMS Architekci — strefa wejściowa

projekt pracowni JEMS Architekci — początek wystawy głównej
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(należy jednak wykazać, że budynek został wybudowany zgod-
nie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). 
W trakcie obowiązywania Prawa budowlanego z 1974 r. proce-
dura ta była na tyle prosta i opłacalna, że często najpierw wzno-
szono budynek, a  następnie występowano o  jego legalizację. 
Powyższy proceder przyczynił się do tego, że ustawodawca zde-
cydował się na wprowadzenie nowej regulacji.

Nowa ustawa Prawo budowlane weszła w  życie 1 stycznia 
1995 r. Legalizacja samowoli budowlanej została uregulowana 
w nowej ustawie w art. 48–49 Prawa budowlanego. W pierwot-
nym brzmieniu art. 48 ustawy był bardzo rygorystyczny i stano-
wił, że każdy budynek wybudowany bez pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia podlegał rozbiórce. Jednocześnie nie miało zna-
czenia, czy obiekt naruszał inne przepisy prawa i  zasady sztuki 
budowlanej. Ustawa wprowadzała wyjątek od tej zasady, tj. lega-
lizacja była możliwa po upływie 5 lat od wybudowania budynku. 
Przedmiotowa regulacja okazała się kontrowersyjna i  niejedno-
krotnie Sąd Najwyższy wypowiadał się na jej temat.

Aktualne brzmienie art. 48–49 Prawa budowlanego zostało 
wprowadzone nowelizacją z 27 marca 2003 r., która weszła w ży-
cie 11 lipca 2003 r. Przyjęte wówczas regulacje mają zastosowa-
nie do budynków wybudowanych po wejściu w życie nowelizacji 
oraz do postępowań dotyczących samowoli budowlanych, które 

Rządowy plan legalizacji samowoli 
budowlanych

m
inisterstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło, że pracuje nad 
projektem przewidującym zmiany w  zakresie legaliza-
cji samowoli budowlanej. Projekt ten dotyczyć będzie 

przede wszystkim budynków, które zostały wybudowane 20 lat 
temu z  naruszeniem wymogów Prawa budowlanego. Przewidy-
wane zmiany mają zdecydowanie uprościć procedurę legaliza-
cyjną. Obecnie wiąże się ona z koniecznością spełniania licznych 
warunków formalnych, a  ponadto z  obowiązkiem uregulowa-
nia stosownej opłaty, która jest dużym obciążeniem ekonomicz-
nym. W przypadku budynków wybudowanych ponad 20 lat temu 
spełnienie niektórych warunków formalnych bywa bardzo trud-
ne, a niespełnienie ich wiąże się z decyzją o rozbiórce. Co istotne, 
często obiekty te nie zagrażają bezpieczeństwu, a ich cel ekono-
miczny ma odpowiednie uzasadnienie. Wydawałoby się, że ich 
rozbiórka jest sprzeczna z ekonomicznym interesem społecznym. 

Obecny stan prawny
Obecnie wybór procedury legalizacji zależy od momentu, kie-
dy budynek został wybudowany. Jeżeli miało to miejsce przed 1 
stycznia 1995 r. lub przed tą datą zostało wszczęte postępowa-
nie administracyjne, to zastosowanie mają przepisy art. 37–42 
ustawy Prawo budowlane z 1974 r. Zgodnie z wyżej wymienio-
ną ustawą, legalizacja samowoli budowlanej nie wymaga opłaty 

Ministerstwo pracuje nad nowym projektem dotyczącym 
legalizacji samowoli budowlanych sprzed 20 lat.

PRAwO
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technicznym i  ich bezpiecznego użytkowania w ramach okreso-
wych kontroli. Jednocześnie, jak wynika z  informacji przekaza-
nych przez główny inspektorat nadzoru, takich budynków może 
być nawet 500 tys. 

Zmiany tylko dla niektórych
W  pierwszej kolejności należy pamiętać, że zmiana dotyczyła-
by tylko nieruchomości, od wybudowania których upłynęło co 
najmniej 20 lat, a  ponadto przed wejściem w  życie ewentualnej 
nowelizacji nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie samowoli budowlanej. Zatem już na wstępie można za-
uważyć, że ewentualne zmiany dotyczyłyby dość wąskiego ob-
szaru legalizacji samowoli budowlanej.

Propozycję ministerstwa należy ocenić pozytywnie przy za-
łożeniu, że dopuszczone do użytku zostaną budynki, które fak-
tycznie są bezpieczne. Niewątpliwie regulacja starych samowoli 
budowlanych może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa 
ich użytkowania.

 Zgodnie z zapowiedziami znowelizowane przepisy mają wejść 
w życie z początkiem 2020 r., obecnie projekt nie znajduje się jed-
nakże nawet w wykazie prac legislacyjnych rządu.

 
Krzysztof Janowski

radca prawny
Kancelaria Janowski Markiewicz

zostały wszczęte przed wejściem w życie nowelizacji i które nie 
zostały jeszcze zakończone. Obecnie, jeżeli budynek zrealizowa-
no w ramach samowoli budowlanej, to podlega rozbiórce, chyba 
że spełnione zostały łącznie poniższe przesłanki: 
a) budowa jest zgodna z  przepisami o  planowaniu i  zagospo-

darowaniu przestrzennym, a  w  szczególności ustaleniami 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego i innymi aktami prawa miejscowego; 

b) budowa nie narusza przepisów, w  tym techniczno-budowla-
nych, w  zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu 
budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.
W  przypadku spełnienia powyższych przesłanek organ nad-

zoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie 
robót budowlanych, natomiast jeżeli budowa jest zakończona, to 
organ nadzoru odpowiednio określa obowiązki, jakie musi speł-
nić podmiot w  celu jej legalizacji. Kwestią nadrzędną pozostaje 
zbadanie przez organ nadzoru, czy istnieje możliwość doprowa-
dzenia wybudowanego budynku do stanu zgodnego z  prawem. 
Następnie, jeżeli zostały spełnione warunki wskazane przez or-
gan nadzoru budowlanego, dotyczące niezbędnych zabezpie-
czeń budowy oraz obowiązku przedstawienia w  wyznaczonym 
terminie wymaganych dokumentów, to należy dokonać opłaty le-
galizacyjnej w wysokości ustalonej przez organ nadzoru budow-
lanego. Wysokość opłaty legalizacyjnej została wskazana w art. 
49 ust. 2 Prawa budowlanego, tj. do opłaty legalizacyjnej stosuje 
się przepisy dotyczące kar za odstępstwa od projektu, z tym że 
stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.

Projektowane zmiany
Ministerstwo Inwestycji i  Rozwoju poinformowało, że pracu-
je nad projektem dotyczącym prostszej i  bezpłatnej legaliza-
cji budynków użytkowych wybudowanych ponad 20 lat temu, 
które powstały bez zgłoszenia lub bez pozwolenia na budowę. 
Ministerstwo podkreśla, że obecnie w  procesie legalizacji trze-
ba udowodnić zgodność z  miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego oraz warunkami zabudowy, co zdaniem 
Ministerstwa jest trudne, ponieważ plan zagospodarowania 
przestrzennego mógł się wielokrotnie zmienić, a  warunki zabu-
dowy mogą być nieaktualne. 

Wiceminister Artur Soboń nazywa projekt mianem „super 
prostej procedury” i  podkreśla, że nowe regulacje miałyby za-
stosowanie tylko i  wyłącznie do bezpiecznych budynków. Pro-
jekt nie dotyczyłby również obiektów, wobec których zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie samowo-
li budowlanej. Zgodnie z zapowiedziami procedura ma być bez-
płatna i urząd nie będzie badał zgodności samowoli budowlanej 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wice-
minister zaznaczył w swoich wypowiedziach, że obecnie legaliza-
cja jest trudną i skomplikowaną procedurą związaną z wysokimi 
opłatami, które nie zachęcają do tego, żeby legalizować samowo-
lę. Ponadto wiceminister podkreśla, że w ubiegłym roku zalegali-
zowano 300 obiektów, a rozbiórek było ok. 2 tys.

Ministerstwo wskazuje, że głównym wymogiem legalizacji by-
łoby dołączenie do zawiadomienia o zakończeniu budowy: 
a) oświadczenia o  posiadanym prawie do dysponowania nieru-

chomością na cele budowlane; 
b) oświadczenia, że od zakończenia budowy upłynęło co naj-

mniej 20 lat (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej);
c) inwentaryzacji powykonawczej;
b) ekspertyzy technicznej. 

Rola organu sprowadzać się ma jedynie do sprawdzenia wa-
runku braku wszczęcia postępowania w  sprawie samowo-
li budowlanej oraz kompletności wymaganych dokumentów 
wraz z  ekspertyzą techniczną potwierdzającą stan techniczny 
budynku.

Ministerstwo podaje, że funkcjonowanie nielegalnych obiek-
tów budowlanych wiąże się z konkretnym niebezpieczeństwem, 
ponieważ nie stosuje się do nich przepisów rozdziału 6 Pra-
wa budowlanego. Celem regulacji zawartych w  tym rozdziale 
jest zapewnienie utrzymania budynków w  prawidłowym stanie 
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o pracę) oraz premii (umowa zlecenie). Dochód z umowy zlece-
nia został wzięty pod uwagę, gdyż — choć pojawiał się tylko dwa 
razy w roku — był wypłacany systematycznie od dwóch lat. Jeżeli 
więc dochód występuje tylko kilka razy w roku, najważniejsza bę-
dzie historia wpływów i ich powtarzalność. 

Na co bank zwraca uwagę?
Banki nie zwracają uwagi wyłącznie na zdolność do spłacania 
rat kredytowych. Przy umowie zlecenie bardzo ważna jest sta-
bilność uzyskiwanych dochodów. Specjaliści dokładnie badają 
dostarczoną przez klienta umowę lub umowy. Szczególną uwa-
gę zwracają na wykonywany przez wnioskodawcę zawód, liczbę 
podmiotów, z którymi zawarł umowy w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy, okres zatrudnienia oraz fakt, czy forma zatrudnienia jest 
typowa dla branży, w jakiej pracuje.

Umowy z różnymi zleceniodawcami 
W sytuacji, gdy klient otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy 
zlecenia od wielu podmiotów, każdy zleceniodawca traktowany 
jest jako osobny pracodawca, dla którego bank określa staż pra-
cy kredytobiorcy, co w efekcie oznacza, że jeden pracodawca to 
jedno źródło dochodów. W takiej sytuacji, nawet jeśli ktoś jest za-
trudniony na umowę zlecenie od roku, ale w tym czasie co miesiąc 
zmieniał zleceniodawcę, nie będzie to dobrze przyjęte przez bank 
i w większości przypadków taki dochód zostanie odrzucony. Na-
leży podkreślić, że liczy się staż pracy u jednego zleceniodawcy. 

Dokumenty
Gdy wnioskodawca wykaże, że jego źródło dochodu jest stabil-
ne, wtedy oprócz wszystkich umów musi dostarczyć do banku 
jeszcze kopię zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok. Kolej-
nym niezbędnym dokumentem przy składaniu wniosku o kredyt 
będzie oświadczenie o realnych kosztach wykonywania zlecenia 
przez zleceniobiorcę — instytucja finansowa dopiero wtedy uzy-
skuje pełny obraz wykonywanego zlecenia. 

Podsumowując, należy pamiętać, że pewne banki z założenia 
nie będą akceptowały dochodu na podstawie umowy zlecenie, 
uwzględniając je jedynie jako dodatkowe źródło dochodu. Uzy-
skanie kredytu hipotecznego na podstawie wynagrodzenia z tej formy 
zatrudnienia jest jednak możliwe — podkreśla Ronald Szczepankie-
wicz. Wymaga to większych starań i formalności. 

Katarzyna Pastor 
RM Pośrednictwo Kredytowe

www.rmkredyty.pl

Zdolność kredytowa przy umowie zlecenie

N
a wstępie należy zaznaczyć, iż banki nie odmawiają prawa 
do kredytu osobom zatrudnionym na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Trzeba jednak włożyć więcej wysiłku, 

aby udowodnić swoją wiarygodność finansową, a przede wszyst-
kim regularne spłacanie zaciągniętego zobowiązania. 

Okres zatrudnienia
Jeżeli klient jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, to ze 
staraniami o  kredyt hipoteczny będzie musiał trochę poczekać. 
Zazwyczaj dochód ten uznawany jest po 12 lub więcej miesią-
cach pracy. Są jednak banki, które akceptują okres nawet 6 miesięcy 
— wspomina ekspert Ronald Szczepankiewicz. 

Ciągłość zleceń 
W  przypadku, gdy specyfika zajęcia polega na zdobywaniu no-
wych zleceń, które po czasie się kończą, warto w tym przypad-
ku zadbać, aby została zachowana między nimi pewna ciągłość. 
W oczach banku klient jest wtedy postrzegany jako osoba przed-
siębiorcza, która nie będzie zalegać z opłatą rat. Maksymalnie ak-
ceptowalna przerwa w zleceniach to 2 miesiące. 

W  sytuacji, gdy kredytobiorca pracuje jako freeelancer, naj-
lepszym rozwiązaniem jest przedłożenie instytucji finansowej 
umowy, która trwa najdłużej i przynosi jednocześnie największe 
zarobki. 

Nieregularny dochód
Jeżeli dochody w  każdym miesiącu są inne, ale systematyczne, 
bank weźmie pod uwagę średni dochód za cały badany okres. 
W  wypadku, gdy dochód jest bardzo nieregularny, istotne zna-
czenie ma liczba wynagrodzeń, które wpłynęły na konto. Istnieją 
przypadki, w których wnioskodawca był wynagradzany dwa razy 
w  roku. Jego wynagrodzenie składało się z  podstawy (umowa 

Czy pracując na podstawie umowy zlecenie, mam szansę dostać kredyt hipoteczny? — to 
jedno z wielokrotnie słyszanych pytań wśród młodych osób ubiegających się o kredyt. 
Odpowiedź brzmi: Tak, jest to możliwe. Umowa zlecenie to bardzo rozpowszechniony 
rodzaj umowy o charakterze cywilnoprawnym, mimo tego rośnie przekonanie 
o niewielkich szansach na kredyt, szczególnie ten na zakup nieruchomości. 

fInAnSE
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ZAPROSZOnO nAS

Willa Nokturn — funkcjonalność 
w eleganckiej formie

W
illa Nokturn powstaje dla osób, które cenią codzienny 
komfort i  przyjazny mieszkańcom sposób gospodaro-
wania przestrzenią. Inwestycja została zaprojektowana 

przy ul. Mała Góra w Krakowie, tuż przy pętli tramwajowej Nowy 
Bieżanów P+R (300 m od budynku). W  pobliżu znajduje się sta-
cja Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Bieżanów, dzięki czemu 
czas dojazdu do centrum skraca się do 15 minut. Inwestor wybrał 
tę lokalizację również ze względu na niedaleką odległość od ob-
wodnicy Krakowa, ułatwiającej komunikację osobom, którym zale-
ży na możliwości sprawnego i szybkiego wyjazdu z miasta. 

Dostęp do infrastruktury i terenów zielonych
Okolica jest bogata w infrastrukturę handlowo-usługową. Na ja-
kość życia w  tej części Krakowa wpływają także tereny zielone, 
równoważące zabudowę mieszkaniową. Mieszkańcy Willi Nok-
turn będą mogli korzystać z 3 okolicznych parków miejskich. Do-
datkowo na terenie inwestycji wyodrębniono strefę wypoczynku 
z optymalnie rozplanowaną architekturą zieleni. W projekcie zna-
lazło się reprezentacyjne patio, które nawiązuje do śródziemno-
morskiej kolorystyki elewacji. Z myślą o najmłodszych powstanie 
prac zabaw. 

Rekreacji będą sprzyjać także duże prywatne ogródki przy-
porządkowane do mieszkań na parterze, a na wyższych piętrach 
— balkony. Otwarcie bryły budynku w kierunku południowym za-
pewni maksymalne doświetlenie wnętrz. Wrażenie to potęgu-
ją duże okna przepuszczające promienie słoneczne. W projekcie 

Willa Nokturn to najnowszy projekt firmy Nokturn Deweloper. Inwestycja jest ulokowana 
w dzielnicy Bieżanów-Prokocim, przy ul. Mała Góra. Lokalizacja ta zapewnia dostęp zarówno 
do komunikacji miejskiej, infrastruktury drogowej czy punktów handlowo-usługowych, 
jak i terenów zielonych, które znajdują się niedaleko zabudowy mieszkaniowej. Mieszkania 
w ramach inwestycji Willa Nokturn są już dostępne w sprzedaży. 

patio jest z trzech stron otoczone zabudową, która tłumi dźwięki 
docierające z zewnątrz. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom 
cieszyć się komfortem akustycznym i zwiększy ich poczucie bez-
pieczeństwa. Warto zwrócić uwagę na walory architektoniczne. 
Budynek ma elegancką, kameralną formę. 

Oferta mieszkań
Oferta obejmuje 59 mieszkań o  powierzchniach od 27 do 
75  mkw., rozmieszczonych w  3-piętrowym budynku. Dzięki od-
powiedniemu zagospodarowaniu dostępnej powierzchni lokale 
wyróżniają się funkcjonalnymi układami pomieszczeń. Inwestor 
postawił sobie za cel przygotowanie mieszkań, które będą dosto-
sowane do aktualnych preferencji i oczekiwań klientów krakow-
skiego rynku nieruchomości. 

Miejsca parkingowe dla mieszkańców i ich gości
Funkcjonalność dotyczy również projektowania części wspól-
nych. W  podziemnej kondygnacji, do której z  każdego piętra 
można dostać się windą, znajdzie się wielostanowiskowy garaż. 
Oprócz miejsc postojowych wyodrębniono powierzchnię na ko-
mórki lokatorskie i pomieszczenie do przechowywania rowerów. 
Dodatkowo na terenie inwestycji deweloper wyznaczył stanowi-
ska parkingowe, które będą przeznaczone dla gości. 

Joanna Kus
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PRAwO

Ogród w mieście — czy to możliwe?

W
ażną informacją jest to, że działki z  kategorii Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych (ROD) nie można kupić. 
Osoba, która chce z  niej korzystać, może ją jedynie 

dzierżawić. Reguluje to ustawa z  13 grudnia 2013 r. o  rodzin-
nych ogrodach działkowych. Zgodnie z  ust. 1 art. 30 ustawy: 
Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w od-
powiednie urządzenia i obiekty zgodnie z przepisami ustawy oraz re-
gulaminem. Ust. 2 natomiast uzupełnia: Nasadzenia, urządzenia 
i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków 
finansowych działkowca, stanowią jego własność. Zatem można po-
siadać na własność np. altanę wybudowaną na terenie działki, ale 
grunt podlega dzierżawie.

Jeśli nie wyda żadnej decyzji, po tym terminie umowę uważa się 
za zatwierdzoną. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłat regulo-
wanych przez stowarzyszenie ogrodowe i rozliczenie się z osobą, 
która użytkowała działkę do tej pory.

Kto może zostać działkowcem?
Prawo do użytkowania działki może uzyskać pełnoletnia osoba fi-
zyczna. Rozpatrując jej prośbę, pod uwagę bierze się również wy-
mienione w  ustawie cele, dla których powstają ROD. Należą do 
nich m.in.: zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb spo-
łeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych; 
poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych; po-
moc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywa-
nie ich szans; integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci 
w  zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i  zdrowia eme-
rytów i  rencistów. To oznacza, że w  przypadku, gdy kandydatów 
do użytkowania jest więcej niż działek, stowarzyszenie ogrodo-
we może podpisać umowę dzierżawy z tym, kto w większym stop-
niu będzie realizował założone cele. Ważne jest również miejsce 
zamieszkania działkowca — powinien on mieszkać na tyle blisko 
działki, by regularnie o nią dbać i faktycznie korzystać z jej poten-
cjału. Co ważne, jedna osoba może posiadać tylko jedną działkę 
i odwrotnie — prawo do danej działki przysługuje tylko jednej oso-
bie. Wyjątek stanowią małżeństwa, które mogą wspólnie podpisać 
umowę ze stowarzyszeniem.

Prawa i obowiązki działkowca
Osoba, która uzyskała prawo do użytkowania działki, jest zo-
bowiązana do tego, by o nią dbać. Może korzystać z ogrodu, ale 
musi stosować się do obowiązującego regulaminu. Do obowiąz-
ków działkowca należy także uiszczanie opłat ogrodowych, a tym 
samym uczestniczenie w  pokrywaniu kosztów funkcjonowania 
ROD. Art. 33 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
określa: Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:
1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruk-

tury ogrodowej;
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i  cieplnej, gazu i  wody, 

w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

Na terenie działki nie można mieszkać, zakazane jest także 
prowadzenie tam działalności gospodarczej lub innej działalno-
ści zarobkowej. Miejsce to służy raczej do wypoczynku, uprawia-
nia roślin na własne potrzeby czy realizowania celów socjalnych. 
Celem tworzenia ROD jest także poprawa jakości środowiska 
naturalnego.

Anna Kapłańska

Wiosną, gdy pogoda zachęca do przebywania na świeżym powietrzu, wiele osób 
chętnie zamieniłoby mieszkanie w mieście na dom z ogrodem. Niestety nie każdy 
może sobie na to pozwolić, choćby ze względów finansowych czy związanych 
z życiem zawodowym. Rozwiązaniem może być spędzanie czasu wolnego na działce 
powstałej w ramach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Jak zdobyć działkę?
Prawa do użytkowania działki można nabyć na dwa sposoby. Jed-
nym jest wybranie odpowiedniej nieruchomości i udanie się bez-
pośrednio do stowarzyszenia ogrodowego, które nią zarządza. 
Jeżeli jest wolna, wystarczy zawrzeć umowę dzierżawy działko-
wej i uiścić opłaty ustalone przez stowarzyszenie ogrodowe.

Druga możliwość to przeniesienie praw do działki przez jej do-
tychczasowego właściciela na inną osobę fizyczną. W  takiej sy-
tuacji konieczne jest przygotowanie pisemnej umowy. Podpisy 
stron wymagają notarialnego poświadczenia. Aby umowa sta-
ła się skuteczna, musi zostać zatwierdzona przez stowarzysze-
nie ogrodowe, które ma na to 2 miesiące od otrzymania wniosku. 
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ARTyKuł SPOnSOROwAny

Cumulus Park Węgrzce — domy pełne 
światła, oszczędne, inteligentne

J
ako grupa architektów i inżynierów wy-
szliśmy z  założenia, że w  otaczającym 
nas świecie brakuje pewności. Czy in-

westujemy z głową i nasze pieniądze zosta-
ną wydane racjonalnie? Czy nie dajemy się 
ponieść nadmiernemu entuzjazmowi i  de-
cydujemy na coś, do czego nie jesteśmy do 
końca przekonani? Czy projekt okaże się do-
bry, a  wykonawca solidny? Czy deweloper 
jest uczciwy? Czy nasz dom będzie domem, 
jakiego chcemy i potrzebujemy? Tę pewność 
staramy się zapewnić — jako dodatek do me-
trów kwadratowych, które zaprojektujemy 
i wybudujemy. Decyzja o zakupie domu Cu-
mulus Park to uczucie ulgi i  powrót do co-
dziennych obowiązków ze spokojną głową.

Twój dom. Twoje miejsce
Cumulus Park Węgrzce to nie jest typo-
we miejsce. To pagórek osłonięty wysoki-
mi drzewami, działki położone w zacisznym miejscu przy drodze 
do Bosutowa, skarpa oddzielająca posiadłość od reszty okolicy. 
Tarasowe ukształtowanie terenu. Droga wewnętrzna w  zieleni. 
Zakątek, gdzie można się schować, i z którego można łatwo doje-
chać do centrum Krakowa lub autostrady. Gdzie budki lęgowe dla 
ptaków wkrótce zaczną żyć.

Cumulus Park Węgrzce nie składa się z typowych domów. To 
3 domy dokładnie dopasowane do przyzwyczajeń mieszkańców. 
Wszystkie z pozoru jednakowe, ale każdy ma cechy indywidual-
ne — tak jak indywidualni są ich mieszkańcy. To 3 domy, z których 
każdy ma oddzielony uskokami terenu ogród. Taras przy salonie, 
jadalni, kuchni i sypialni, która może być pokojem gościnnym lub 
miejscem do pracy. To 3 domy pełne światła, oszczędne, inteli-
gentne. Cumulus Park Węgrzce to miejsce, gdzie naprawdę je-
steście u siebie.

Funkcja bardzo ważna
Garaż to przecież nie tylko miejsce do parkowania samocho-
dów. To tak naprawdę główne — codzienne — wejście do domu. 
Musi pozwolić na swobodne wyjście z  samochodu z  dziećmi, 
tornistrami i  zakupami. Prowadzić do holu, gdzie wygodnie 
zrzucicie kurtki, a  zimą mokre — wysuszycie. Skąd blisko do 
spiżarni, zapasowej lodówki i do pokoju zabaw. Gdzie wygod-
na szafa na odzież i szuflady na buty, schowek na narty i miej-
sce do naprawy roweru. A to dopiero wejście, część jednej z 3 
kondygnacji. 

Żyj wygodnie. Odpoczywaj
Denerwuje mnie stanie w korkach. Nie lubię sprzątać. Jestem zmęczo-
ny. Bolą mnie plecy. Sąsiad bywa irytujący. Dobrze się składa. Cu-
mulus Park Węgrzce to 3 alternatywne drogi dojazdowe — czyli 
1/3 szansy na korek. To wygodny w użyciu odkurzacz centralny 
— czyli porządek mniejszym kosztem. To sauna, lodowaty prysz-
nic, leżak i książka — czyli własne 5 gwiazdek. Drabinka i miejsce 
do ćwiczeń — czyli nie znajdę wymówki. Dom, w  którym mogę 
się schować i taras, na który zaprosić gości — czyli to ja decyduję. 
Wentylacja mechaniczna z  rekuperacją, klimatyzacja, elektrow-
nia fotowoltaiczna — w „domu na pagórku” to tylko kwestie tech-
niczne. Cumulus Park Węgrzce to Wasza decyzja i Wasz spokój. 
Gwarancja po naszej stronie.

arch. Jakub Brański
Cumulus Park

W dzisiejszych czasach kupienie racjonalnego, dopasowanego do potrzeb i solidnie 
zbudowanego domu to rzecz prawie niemożliwa. Cumulus Park ten problem rozwiązuje.



 n22 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 07/2019

ZAPROSZOnO nAS

Oaza Bronowice — w zielonej części 
Krakowa

N
azwa projektu nawiązuje do spokojnego charakteru osie-
dla, który wynika m.in. z  dogodnego położenia przy ul. 
Stańczyka, w  sąsiedztwie ogólnodostępnych terenów 

zielonych. Tuż obok inwestycji znajduje się Park Młynówka Kró-
lewska, przez który przebiegają trasy rowerowe i spacerowe. Po-
biegać, pojeździć na rowerze czy pospacerować z  psem można 
także na szczególnie lubianych przez krakowian Błoniach. Dotar-
cie na miejsce zajmuje kilka minut pieszo. Dla tych, którzy wolą 
odpoczywać jak najbliżej domu, zaprojektowano wewnętrzny 
dziedziniec z architekturą zieleni i ścieżkami spacerowymi. Bez-
pośrednio przy inwestycji znajduje się plac zabaw dla dzieci. Ko-
munikację wewnątrz osiedla ułatwia własny układ drogowy. 
Działka jest częściowo zamknięta na ulicę.

Bronowice są rozwiniętą dzielnicą pod względem dostępu do 
zaplecza handlowo-usługowego i komunikacji miejskiej. W zasię-
gu mieszkańców Oazy Bronowice będą m.in. liczne sklepy osie-
dlowe, targ owocowo-warzywny, IKEA, Castorama i  Galeria 
Bronowice oraz 7 linii autobusowych i 4 linie tramwajowe. 

Plan osiedla
Powierzchnie parkingowe, tak jak pomieszczenia gospodarcze 
i  techniczne, zostały zorganizowane w  podziemnych garażach, 
co pozwoliło pozostawić więcej wolnej przestrzeni na zewnątrz 
budynków. Oaza Bronowice składa się z  trzech kwartałów za-
budowy przy ul. Stańczyka 5, 7 i  9. Segmenty 9 i  7 zostały już 
oddane do użytkowania. W  sprzedaży są jeszcze mieszkania 

zaprojektowane w  ostatnim realizowanym 
kwartale — przy ul. Stańczyka 5. Szczegóło-
we informacje na temat aktualnej oferty i liczby 
wolnych mieszkań są dostępne w biurze sprze-
daży, które mieści się przy wejściu na osiedle. 

Elegancka architektura i staranne 
wykończenie
Każdy budynek ma trzy niezależne skrzydła 
(z  oddzielnymi wejściami i  klatkami schodo-
wymi) oraz cichobieżne windy. Wzrok będzie 
przyciągać eleganckie wykończenie, m.in. gra-
nit w  reprezentacyjnej strefie wejściowej oraz 
na schodach zewnętrznych, a także kamień na-
turalny, który wykorzystano do wykończe-
nia wewnętrznych parapetów. Funkcjonalnymi 
rozwiązaniami są trójszybowe okna, drzwi an-
tywłamaniowe, wideodomofony i  oświetlenie 
energooszczędne w  częściach wspólnych. Na 
standard w Oazie Bronowice składają się także 
udogodnienia w  zakresie bezpieczeństwa. De-
weloper zadbał o ochronę i monitoring. 

Projekt architektoniczny przygotowało Biuro Architekto-
niczne B2 Studio. Zgodnie z przyjętą koncepcją architektów, za-
budowa jest zróżnicowana pod względem wysokości. Segmenty 
podzielono na dwie kategorie: średnio wysokie (6 i 5 pięter) oraz 
niskie (3 piętra). W części oznaczonej literą „C” parter zajmują lo-
kale administracyjno-biurowe. Powierzchnie mieszkań w ramach 
oferty wynoszą od 29 do 91 mkw. Do większości z nich przypo-
rządkowano balkony, loggie lub tarasy. Niższe kondygnacje prze-
znaczono na mniejsze lokale. Mieszkania o większych rozkładach 
(3- i 4-pokojowe) są wyodrębnione na wyższych piętrach. 

Joanna Kus

Oaza Bronowice to inwestycja usytuowana w samym środku Bronowic — dzielnicy, 
w której można odetchnąć od zgiełku, pozostając w bliskiej odległości od ścisłego 
centrum miasta. 
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Perły z sieci

Muzeum filmu Eye 

Holenderskie muzeum sztuki filmowej oraz archiwum 
i kino, mieszczące się niegdyś w amsterdamskim Vondel 
Parku, od 4 kwietnia 2012 r. zyskały nową siedzibę przy 
IJPromenade 1 jako EYE Film Institute. Nowoczesna, 
szklana i kanciasta budowla, do której można dostać się 
promem, swoim kształtem przypomina oko (nawiązujące 
do nazwy) patrzące w południową stronę miasta. Została 
stworzona przez austriackie konsorcjum architektoniczne. 
W środku znajdują się m.in. sale kinowe, wystawy, 
interaktywne pomieszczenia dla dzieci oraz przeszklone 
bistro, z tarasem zawieszonym nad rzeką. Całość kawiarni 
od wewnątrz ułożeniem przypomina potężny, nowoczesny 
amfiteatr. Na emocjonalne doznania odwiedzających 
muzeum działają atrakcje, takie jak kinowe pomieszczenie 
całkowicie pozbawione światła lub sala kinowa w stylu 
secesyjnym, w której projektor jest obsługiwany przez 
osobę widoczną dla widzów. Instytut udostępnia w sumie 
około 37 tys. filmów ze swojego archiwum. Można je 
obejrzeć na „EYE podach”.

Hotel Atlantis The Palm

Ten pięciogwiazdkowy kompleks hotelowy znajduje się przy 
plaży, na Palm Jumeirach, pośrodku sztucznej dubajskiej wyspy 
w kształcie palmy, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
Prace nad jego budową ruszyły w 2006 r. Dwa lata później 
otworzono go dla turystów. Należy do jednego z najbardziej 
luksusowych hoteli w tej części świata. Posiada wyjątkowo duży 
kompleks atrakcji wodnych aqua park, w którym m.in. płynie 
sztuczna rzeka i znajduje się basen z falami. Mieści ponad 1500 
pokoi z widokiem na Morze Arabskie, 23 restauracje i bary, 
w których można posmakować kuchni z całego świata, oraz 
20 butików w pasażu handlowym. W ofercie hotelu znajdują 
się zarówno pokoje rodzinne, jak i apartamenty. Podczas 
wypoczynku oprócz basenów i piaszczystej plaży nad laguną, 
atrakcję stanowi tropikalny ogród w środku kompleksu. Turyści 
mogą skorzystać również z wycieczek po podwodnym świecie 
i zrekonstruowanymi ruinami zatopionego miasta Atlantis, od 
którego pochodzi nazwa hotelu.

Diabelski Most 

Diabelski Most znajduje się w Parku Rododendronów, 
położonym w Kromlau – dzielnicy niemieckiego Gablenz, 
w Saksonii, zaledwie 10 km od polskiej granicy. Park założony 
został w 1844 r. przez właściciela ziemskiego Friedricha 
Hermanna Rötschke, który zasadził w nim wiele egzotycznych 
roślin, w tym rododendrony, azalie i różaneczniki. Jednak 
największą atrakcją, budzącą wiele emocji, jest Diabelski Most, 
zbudowany z bazaltowych kamieni i położony nad rzeką Rakotz. 
Z powodu jego kruchości niestety nie można po nim chodzić. Ze 
względu na swój łukowaty kształt, wraz z własnym odbiciem 
w tafli wody tworzy niemal idealne koło. Jedną z głównych 
zalet tego mostu jest jego niezwykła fotogeniczność, 
szczególnie w porze letniej, gdy roślinność zakwita na obszarze 
całego parku oraz podczas jesieni, gdy zyskuje jeszcze więcej 
tajemniczości i mrocznego uroku. Wiele osób odwiedzających 
to miejsce, szczególnie w tych chłodniejszych porach roku, 
stwierdza, że przypomina scenerię z filmu „Władca Pierścieni”.



Z kraju

Więcej ziemi pod Mieszkanie Plus
Rząd zaakceptował projekt zmian w ustawie o Krajowym Zasobie Nierucho-
mości. Zakłada on łatwiejsze pozyskiwanie ziemi przez KZN m.in. od jedno-
osobowych spółek Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem tylko gruntów własno-
ściowych oraz tych oddanych pod użytkowanie wieczyste. Spółki zostaną 
zobowiązane do cyklicznych raportów o  posiadanych przez nie działkach. 
Za zaakceptowane grunty zostanie wypłacone wynagrodzenie. Na cele bu-
dowlane tereny mogą przekazywać także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa oraz Agencja Mienia Wojskowego. Pod uwagę nie będą brane ziemie, 
które wykluczają zabudowę mieszkaniową, np. grunty zajęte pod pas drogo-
wy. Mieszkańcy objęci programem Mieszkanie Plus mogą liczyć na wspar-
cie budżetowe państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowe-
go. Pomoc będzie zależna od dochodów oraz określona umową. Do tej pory 
podpisano 18 651 takich porozumień. Na chwilę obecną liczba lokali z osta-
teczną decyzją inwestycyjną to 14 022, a w kolejce pozostaje jeszcze 14 268. 
Finalnie PFR Nieruchomości będzie posiadał 57 333 mieszkania. Przewidu-
je się, że w ramach przyjętego projektu zmiany ustawy, na 1000 ha zgroma-
dzonych przez KZN, będzie można wybudować 60 815 lokali.

Największy car sharing rusza w Warszawie
Firma innogy Polska otwiera w  stolicy pierwszy car sharing. Będzie to 
największa  w  Polsce oraz jedna z  największych w  Europie tego typu 
usługa. Do dyspozycji mieszkańców zostanie przeznaczone docelo-
wo 500 samochodów elektrycznych, które można wynająć na minuty 
za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne „innogy go!”. Firma 
przekaże do dyspozycji mieszkańców pojazdy marki BMW napędzane 
wyłącznie energią elektryczną. Wśród modeli znajdą się miejski typ sa-
mochodu i3 oraz kilka sportowych modeli i3s. Koszt wynajęcia pojazdu 
na minutę wynosi 1,19 zł za i3 oraz 1,49 zł za samochód i3s. Dla użyt-
kowników chcących korzystać z pojazdu dłużej, przygotowano specjal-
ną ofertę całodobową. Wypożyczone samochody będzie można odda-
wać w stacjach do ładowania pojazdów elektrycznych. Obecnie w sto-
licy firma posiada 30 takich stanowisk, jednak przedsiębiorstwo zapo-
wiada budowę kolejnych ogólnodostępnych stacji ładowania w Warsza-
wie i jej okolicy. Jak mówi Filip Thon, Prezes Zarządu innogy Polska, roz-
wój car sharingu od innogy jest propozycją, która wpłynie na poprawę 
jakości życia w stolicy przez zmniejszenie korków oraz redukcję hałasu.

Czy Polacy zaciągają mniej kredytów mieszkaniowych?
Z analizy BIK wynika, że coraz mniej ludzi decyduje się wziąć kredyt na 
kwotę niższą od 250 tys. zł. W lutym zarejestrowano niemal o 20 proc. 
mniej wniosków o jego przyznanie, w porównaniu do tego samego mie-
siąca ubiegłego roku. Odmienna sytuacja tyczy się kredytów przekra-
czających 350  tys. zł. W  tym przypadku odnotowano 45 proc. wzrost 
w odniesieniu do lutego 2018 r. Wnioskodawców ubiegających się o kre-
dyty mieszkaniowe było w poprzednim miesiącu 16,8 tys. Ogólna war-
tość udzielonych im kredytów wyniosła 4,36 mld zł. Wykonywany co 
miesiąc odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych 
wskazuje, że ryzyko związane z zaciągnięciem kredytu utrzymuje się na 
niskim poziomie. Tylko w lutym 2019 r. odczyt wyniósł 0,81 proc. Na ra-
zie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym 
mogłyby istotnie wpłynąć na zwiększenie ryzyka kredytowego. Zjawi-
skiem, które w  2019 r. musimy bacznie obserwować, jest koniec dopłat do 
oprocentowania ok. 50 tys. kredytów mieszkaniowych udzielonych w ramach 
programu Rodzina na swoim, które mogą wygenerować dodatkowe ryzyko 
dla portfela kredytów mieszkaniowych — podsumował prof. Waldemar Ro-
gowski z BIK. 
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Z Krakowa

Radni przegłosowali nowe ceny biletów
Od 1 maja w Krakowie będą obowiązywały nowe ceny biletów komuni-
kacji miejskiej. Zaoszczędzą osoby posiadające Kartę Krakowską i bilet 
okresowy. Koszty transportu zbiorowego wzrosną za to dla przyjezdnych 
i pasażerów, którzy z komunikacji miejskiej korzystają tylko od czasu do 
czasu. Przykładowo, normalny bilet miesięczny na wszystkie linie będzie 
kosztował 106 zł (teraz 89 zł), a z Kartą Krakowską jego cena spadnie do 
69 zł. Mimo wcześniejszych propozycji zlikwidowania biletu miesięcznego 
na jedną linię, zostanie on zachowany, a jego cena wyniesie 69 zł (dla po-
siadaczy Karty Krakowskiej — 45 zł). 89 zł natomiast zapłacą osoby korzy-
stające z 2 linii. Jeśli są zameldowane w Krakowie albo płacą tu podatki, 
cena spadnie do 58 zł. Co do biletów jednorazowych, cena 20-minutowego 
wzrośnie do 3,40 zł, 40-minutowy zostanie zastąpiony 50-minutowym w 
cenie 4,60 zł, godzinny będzie zlikwidowany, za to 90-minutowy utrzyma 
dotychczasową cenę. Zmiany motywowane są zwiększeniem się kosztów 
utrzymania komunikacji miejskiej. W Krakowie system transportu zbioro-
wego w 55 proc. opłacany jest z miejskiego budżetu.  W 2011 r. koszty po-
niesione przez miasto wyniosły 382 mln zł, a w 2019 r. wyniosą 562 mln zł.

Mieszkańcy zabrali głos w sprawie Studium
Prawie 9 tys. wniosków wpłynęło do Wydziału Planowania Prze-
strzennego UMK w  związku z  planowanym Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ostateczna liczba 
będzie większa, ponieważ jeszcze nie policzono wniosków złożonych 
w Punktach Obsługi Mieszkańców. Krakowianie najwięcej do powie-
dzenia mieli w sprawie obrzeży miasta. Postulatów o uwolnienie no-
wych terenów inwestycyjnych było niemal tyle samo, co tych doty-
czących obszarów, które miałyby zostać objęte ochroną jako miejsca 
zielone. Kolejną szansę, by wypowiedzieć się w sprawie Studium, kra-
kowianie otrzymają, gdy zakończy się rozpoczęty etap prac, dotych-
czasowe wnioski mieszkańców będą rozpatrzone, a projekt nowego 
Studium uzyska wymagane uzgodnienia, zostanie pozytywnie zaopi-
niowany i wyłożony do publicznego wglądu. Wówczas będzie czas na 
zapoznanie się z dokumentem i składanie uwag. Planowana jest tak-
że dyskusja publiczna dotycząca rozwiązań zaproponowanych w pro-
jekcie. Nowe Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego ma zawierać plan rozwoju miasta do 2050 r.

Kraków wśród miast z najlepszą rekomendacją
W  ramach Premium Brand 2019 jako najbardziej rekomendowa-
ne miasto, Polacy wskazali Wrocław, który zyskał 74 na 100 pkt. Na 
drugim miejscu rankingu generalnego uplasował się Kraków, z  liczbą 
73 pkt, a na trzecim — Gdańsk z 72 pkt. Podczas badań przeprowadzo-
nych wśród 1074 osób brano pod uwagę zaufanie do miasta, to, czy re-
spondenci polecają je innym, atmosferę medialną, dbanie o mieszkań-
ców oraz warunki zatrudnienia. Uczestnicy badania byli zróżnicowani 
pod względem wieku, płci, wykształcenia, a także wielkości zamieszki-
wanej przez nich miejscowości. Zmierzono również częstotliwość od-
wiedzania danych miast na przestrzeni ubiegłych 12 miesięcy. Najczę-
ściej typowanym miastem, które Polacy chcieli odwiedzić minimum raz 
w roku, była Warszawa (39 proc.), a na drugim miejscu uplasował się 
Kraków (28 proc.). Kolejno z tym samym wynikiem — 21 proc. — znala-
zły się Katowice i Wrocław. Z odpowiedzi udzielonej na pytanie Odwie-
dzenie których z podanych miast poleciłeś choćby tylko jednej osobie w cią-
gu ostatnich 12 miesięcy? wynika, że najczęściej rekomendowanym do 
odwiedzenia miastem okazał się Kraków, uzyskując 19 proc. odpowie-
dzi badanych. Warszawa dostała 18 proc., a Wrocław 15 proc.
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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 4,2941

chf 3,8328

pln 3,6%

iV kw. 2018 7286 zł

i kw. 2019 16  312

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln  1,7% (marzec 2019)

eur 1,5% (luty 2019)

wibor * 1,7200

euribor ** –0,3150

libor chf –0,7038

libor eur *** –0,3479

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)                         158,46

tabela nr 066/A/NBP/2019 z dnia 3.04.2019

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

(dane na dzień 29.03.2019 [Euribor],  
27.03.2019 [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 22.03.2019)

(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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Cegła lub kamień jako element dekoracji?

o
d wieków najczęstszym budulcem różnych konstrukcji 
i budynków mieszkalnych jest cegła. Na przestrzeni lat 
jej popularność nie zmalała. Teraz cegła oraz kamienie 

ozdobne to jedne z najczęstszych rozwiązań w zakresie dekoro-
wania wnętrza mieszkania lub domu. Cała ściana w cegle czy tyl-
ko malutkie ozdobne kamyczki nad blatem? Jedno i drugie może 
stać się wyborem osób urządzających domową przestrzeń. 

Jak to jest zrobione?
Tworząc ceglaną ścianę, najlepiej wybrać do tego cegły z rozbiór-
ki, które są dobrze zachowane i nie posiadają dużych ubytków. 
Należy je bardzo dokładnie oczyścić oraz zagruntować specjal-
nym preparatem do tego rodzaju materiału. Tak samo trzeba po-
stąpić w przypadku cegły, którą wydobędziemy po skuciu tynku 
(o ile jesteśmy posiadaczami mieszkania lub domu wybudowa-
nego z tego tworzywa). Na sam koniec, do pomalowania cegieł 
najlepiej wybrać farbę akrylową. Ostatnią opcją na stworzenie 
ściany z tego materiału jest zakup tzw. klinkieru, czyli płytek z ce-
gły, i wyłożenie nimi wybranej powierzchni. 

Jedna ściana — wiele zalet
Gdy zwyczajnie pomalowane ściany na jeden lub dwa kolory stają 
się nudne, warto przełamać tę monotonię cegłą. Jej wielką zale-
tą jest dopasowanie się do każdego rodzaju wnętrza oraz kolo-
ru innych ścian, a także mebli. Najkorzystniej jednak wygląda w 
połączeniu z granatem, bielą i pastelowymi barwami. Cegła nie 
jest trudna w utrzymaniu. Wystarczy o nią wystarczająco dbać, 
szczególnie że ceglaste wykończenia grają nierzadko pierwsze 
skrzypce w wystroju wnętrza. Akustyka i dodatkowe załamy-
wanie się światła w chropowatości struktury oraz zagłębieniach 
podkreśla jej wyjątkowość oraz wydobyty efekt 3D. Takie ściany 

sprawdzą się zarówno w stylu nowoczesnym, jak i tradycyj-
nym lub sielskim. Warto także podkreślić, że wykończenie 
białą cegłą pasuje do wnętrz skandynawskich oraz rustykal-
nych. Dobrze wygląda nie tylko w przypadku całych ścian, ale 
również w małych wstawkach i elementach, takich jak para-
pet okna lub wnęki w pomieszczeniu.

Światowa ozdoba 
Dla tych, którzy nie lubią czerwonych cegieł, dobrym rozwią-
zaniem może stać się ściana wyłożona subtelnym kamieniem 
dekoracyjnym. Wybór w tej kategorii jest ogromny. Wiele 
firm oferuje nam kamienie wzorowane na charakterystycz-
nym wyglądzie i wystroju domów oraz ulic z danego zakątka 
świata — od Północy, przez Bliski Wschód aż po śródziemno-
morskie klimaty. W związku z tym, nazwy kamieni również 

ARAnŻAcjE wnĘTRZ

Obecnie jednymi z najczęściej wybieranych elementów dekoracji wnętrz 
stają się cegła i kamień. Co sprawia, że wykańczając mieszkanie lub dom, 
decydujemy się właśnie na te materiały?

odnoszą się do rejonów i nazw państw na całym świecie, np. Ka-
mień Dekoracyjny Alaska, California lub Roma. 

Zwykłe kamienie w niezwykłym wystroju 
Wybierając jeden z rodzajów kamienia dekoracyjnego, kieruje-
my się wyglądem, łatwością montażu oraz fakturą. Materiał ten 
można wykorzystać, aby wizualnie ochłodzić lub ocieplić wy-
strój wnętrza, a także nadać mu elegancki i reprezentacyjny wy-
gląd. Nikt nie nakazał wykorzystywać kamienia wyłącznie na 
ścianach salonów. Świetnie nadaje się on także do przełama-
nia standardów i pozbycia się nudy w aranżacji kuchni lub jadal-
ni. Różno- lub jednokolorowe kamienie na ścianie wpasują się w 
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klimat pomieszczenia, a przestrzeń optycznie się powiększy, je-
śli zamontujemy dodatkowe podświetlenie, załamujące światło 
(podobnie jak cegła). Dodatkowo kamień pięknie komponuje się 
z drewnem, nadając wnętrzu naturalny wygląd oraz działając na 
zmysły domowników. Podobnie jest w przypadku filarów w domu 
— można je śmiało wyłożyć kamieniem, bez strachu, że przy-
tłoczy to wnętrze. Przeciwnie — wprowadzi w wystrój powiew 
świeżości, a zarazem podtrzyma tradycyjny wygląd. 

Surowe, a zarazem delikatne
Jeśli ktoś nie jest zwolennikiem wykończenia całej ściany w ce-
gle lub innym kamieniu, śmiało może postawić na pas drobnych 
kamyczków ułożonych w rzędzie np. po pięć i zamontowany tuż 
nad blatem w kuchni lub łazience. Taka mozaika przełamie zwy-
czajny wygląd ściany, ale nie przytłoczy całego pomieszczenia. 
To rozwiązanie aranżacyjne dobrze sprawdzi się na pewno na 
bardzo małych powierzchniach. Cena takich płytek nie jest wy-
soka, a montaż nie sprawia wielu trudności. Kamyczki najczę-
ściej przymocowane są do siatki, którą można dociąć w dowolny 
sposób, odpowiadający preferencjom użytkowników mieszkania 
lub domu. Wystarczy tylko dobrać odpowiedni kolor fugi, którą 
wypełni się malutkie przestrzenie pomiędzy samymi kamykami. 
Efekt końcowy jest zaskakujący i robi duże wrażenie, a jednocze-
śnie sprawia, że wnętrze staje się nieprzeciętne.

Ekstrawagancja nowoczesności
Niebanalnym rozwiązaniem na wprowadzenie wyjątkowej aran-
żacji do mieszkania lub domu z patio będzie kamienna ściana 
wodna. Element ten można ułożyć w sposób wolnostojący, oto-
czony roślinami lub w ścianie budynku. Woda spływająca z niej 
niczym mini wodospad może okazać się idealnym miejscem na 

relaks oraz zaskoczy każdego gościa w domu. Dobrym sposobem 
na wprowadzenie jeszcze większej ekstrawagancji i nowoczesno-
ści mogą okazać się wmontowane bezpośrednio w ścianę lub pod 
nią — lampki LED. Na dole fontanny można ułożyć dużo drobnych 
kamyczków, które sprawią, że szum wody będzie bardziej kojący, 
a wygląd zyska większy urok. 

Dominika Sułkowska
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Mała kuchnia może być funkcjonalna  

z powodu braku miejsca, często ograniczamy je do minimum. Jest 
to bardzo nieprzemyślana decyzja. Początkowo mała przestrzeń 
robocza nie będzie kłopotliwa, jednak z  czasem zacznie jej bra-
kować, co stanie się przeszkodą podczas codziennego gotowania. 
Na pomoc małym kuchniom z ograniczonymi blatami przychodzą 
kreatywne rozwiązania architektów. Jednym z ciekawszych po-
mysłów jest wysuwany blat. Może być on ukryty w szufladzie lub 
zamontowany pod blatem właściwym jako wyciągana deska. Nie 
zabiera dużo miejsca, a wręcz przeciwnie — w razie potrzeby daje 
dodatkową powierzchnię. Decydując się na tego typu rozwiąza-
nie, musimy jednak pamiętać, że taki blat nie jest przygotowany 
na duże obciążenie, ale dodatkowe miejsce na naczynia podczas 
gotowania na pewno się przyda. 

Kolejnym rozwiązaniem jest nasuwka blatowa na zlewozmy-
wak. Nakładka w odpowiednim rozmiarze pozwalającym na przy-
krycie komory, doskonale sprawdzi się jako przedłużenie blatu. 
Najlepiej, by dodatkowy blat był w tym samym kolorze co te za-
stosowane już na meblach. Dzięki temu niewielkim kosztem 
otrzymamy całkiem dużo dodatkowej przestrzeni, a  jeśli nie bę-
dzie już ona potrzebna, dopełniający element wyposażenia mo-
żemy sprytnie schować, np. za lodówką.

Miejsce śniadaniowe
W  małych kuchniach bardzo trudno jest pomieścić wszystkie 
rzeczy: sprzęt AGD, niezbędne naczynia, nie mówiąc o  znale-
zieniu dodatkowej powierzchni, na której możemy zjeść śniada-
nie. Kreatywni projektanci znaleźli rozwiązanie i tego problemu 
— potrzeba jedynie kawałka ściany. Ciekawym rozwiązaniem dla 

P
osiadacze małych kuchni nieraz stawali przed dylema-
tem — wybrać elegancki wygląd pomieszczenia czy jego 
funkcjonalność? Jednak teraz w  dobie nowoczesności 

i  coraz to nowszych rozwiązań technologicznych problem 
ten jest w  dużej mierze minimalizowany przez kreatywnych 
projektantów. Teraz, by posiadać dobrze zorganizowaną 
kuchnię, nie potrzeba dużej liczby metrów kwadratowych 
przeznaczonych na ten cel. Bo jak się to powszechnie przyj-
muje — małe jest piękne. Niewielkie kuchnie nieraz okazują 
się lepiej zorganizowane i bardziej funkcjonalne niż te o więk-
szych rozmiarach, a  jednocześnie swoim wyglądem potrafią 
zaskoczyć. Architekci wnętrz wymyślają coraz to ciekawsze 
rozwiązania, które sprzyjają stworzeniu odpowiedniej prze-
strzeni dla wymagających mieszkańców. 

Ukryte blaty 
Użytkownicy małych kuchni mogą borykać się z wieloma pro-
blemami. Jeden z nich stanowi niewystarczająca przestrzeń 
robocza. Blaty są podstawą zabudowy kuchennej, jednak 

Mała kuchnia nieraz stanowiła problem i zagadkę dla architektów. Dzięki 
nowoczesnym technologiom oraz innowacyjnym pomysłom stworzenie funkcjonalnej 
kuchni, nawet na małych przestrzeniach, stało się możliwe.

ARAnŻAcjE wnĘTRZ
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małych kuchni jest blat imitujący stół. Może on zostać przymo-
cowany do ściany i posłużyć jako stół, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
Aby nie ograniczać miejsca, w łatwy sposób możemy go złożyć, 
uzyskując tym samym swobodną przestrzeń, która ułatwi prze-
mieszczanie się w  ograniczonym pomieszczeniu. Podobnie mo-
żemy postąpić z krzesłami. Jeśli nie będą już potrzebne, możemy 
zawiesić je na eleganckich hakach ściennych. W  ten sposób nie 
zabiorą cennego miejsca. W razie potrzeby w łatwy sposób bę-
dziemy mogli zorganizować niezbędną przestrzeń na poranny 
posiłek. Jeśli nie możemy pozwolić sobie na stolik ścienny, to inte-
resującym posunięciem jest wykorzystanie otwartej przestrzeni 
i połączenie części jadalnej z kuchnią małym stolikiem wychodzą-
cym poza jej obszar. Takie rozwiązanie może nie oszczędzi miej-
sca, ale dzięki otwartej przestrzeni powiększy naszą kuchnię. 

Meble to klucz do sukcesu 
Małe pomieszczenia zagospodarowane na kuchnie to nie lada 
wyzwanie, gdyż problem ze schowaniem wszystkich niezbęd-
nych urządzeń i naczyń może powodować dyskomfort. Dlatego 
tak ważny jest dobór odpowiednich mebli, by mała przestrzeń 
nie wydawała się bardziej ciasna i  mniej przestronna niż w  rze-
czywistości. Podczas projektowania małych kuchni, zaleca się 
wykorzystanie bieli, gdyż ta barwa bardzo dobrze odbija świa-
tło i  optycznie powiększa pomieszczenie. W  niewielkiej kuchni 
sprawdzą się także jasne meble, a zwłaszcza te z wysokim poły-
skiem. W połączeniu z białą farbą na ścianie będą doskonale od-
bijać promienie słoneczne i rozjaśniać przestrzeń. 

Tworząc zabudowę dla niewielkiej kuchni, proponuje się pół-
ki tylko w  dolnej linii pomieszczenia, jednak takie rozwiązanie 

ze względów logistycznych często jest niemożliwe. Jeśli w  na-
szej kuchni musimy mieć dwa rzędy szafek, pamiętajmy, by odle-
głość między nimi wynosiła co najmniej 1,2 m. Mniejsza przerwa 
będzie wyglądać nieestetycznie. Górne półki prezentują się le-
piej, gdy są przeszklone lub wykonane z  przezroczystej płyty 
plexi. Wtedy, mimo iż występuje zabudowana przestrzeń, spra-
wia ona wrażenie bardziej otwartej i  przestronnej. Ciekawym 
elementem wykorzystywanym do rozjaśnienia kuchni są lampki 
LED zamontowane pod górnym rzędem półek. Ich jasne, białe 
światło rozjaśni blaty, a także doda nowoczesnego uroku naszej 
kuchni. 

Jak przechowywać? Ciekawe pomysły 
Mała kuchnia wiąże się też z ograniczoną przestrzenią do prze-
chowywania. Dobra organizacja to klucz do sukcesu. Intere-
sującym pomysłem są organizery w  szufladach. Poprzeczne 
przegródki posegregują miejsce i ułatwią przechowywanie róż-
nych narzędzi niezbędnych podczas gotowania. Oczywiste też 
jest, że przedmioty pozostawione na otwartej przestrzeni nad 
blatami zbierają kurz, w związku z czym nie wyglądają estetycz-
nie. Ciekawym rozwiązaniem na ukrycie przypraw w szufladzie 
będzie zastosowanie dodatkowych desek. Dzięki drewnianym 
poprzeczkom ułożonym poziomo pod lekkim skosem ustawi-
my przyprawy w  elegancki sposób, a  jednocześnie unikniemy 
ich pomieszania. By nie marnować miejsca, możemy zastosować 
również szufladę w  szufladzie. W  wyższych szafkach możemy 
zamontować drugą, niewielką i  wąską wysuwaną półkę, dzięki 
której zyskamy kolejne przegródki, np. na sztućce.

Agnieszka Wojtas 
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Mieszkanie na Wielkanoc

W
iosną, kiedy wszystko budzi się do życia, równie natu-
ralna jest potrzeba zmiany. Może być to drobna me-
tamorfoza swojego wyglądu, inny rozkład dnia, nowe 

zajęcia. Czasem wystarczy odświeżyć najbliższe otoczenie, posa-
dzić rośliny, częściej wychodzić do ogrodu czy udekorować miesz-
kanie w wiosennym stylu. Święta Wielkanocne usprawiedliwiają 
nawet największe szaleństwa związane z wystrojem wnętrz: ko-
lorowe pisanki, zajączki, baranki i kartki świąteczne mogą pojawić 
się w dużych ilościach. Nie obawiajmy się, że otrzemy się o kicz 
i  pozwólmy sobie na więcej swobody. Dzięki kolorowym dodat-
kom w mieszkaniu zapanuje radosny nastrój.

W domu jak w ogrodzie
Warto zadbać również o bardziej uniwersalne elementy dekora-
cyjne. Ciekawe kompozycje kwiatowe dodadzą uroku każdemu 
wnętrzu. Będą ładnie prezentować się w oryginalnych wazonach, 
w szklanych słojach lub butelkach. Sprawdzi się również trwalsza 
wersja doniczkowa. Doniczki warto ozdobić świątecznymi akcen-
tami, żeby podkreślić ten wyjątkowy czas. Na zielonych gałązkach 
można zawiesić pisanki z  ciekawymi wzorkami, a  do wazonów 
przypiąć wielkanocną kartkę lub inne ozdoby z papieru.

Do wnętrz w stylu eko, prowansalskim lub rustykalnym będą 
pasować wiklinowe kosze, do których włożymy doniczki z kwia-
tami. Odpowiedni dobór roślin ożywi wnętrze. Zarówno w  bu-
kietach, jak i  jako kwiaty doniczkowe, sprawdzą się niebieskie 
szafirki. Im ich więcej, tym efektowniej wyglądają. Kolor żółty 
może zagościć w  mieszkaniu dzięki żonkilom. Kolejnym koloro-
wym dodatkiem mogą być np. fiołki.

Ciekawe kompozycje kwiatowe
Jeśli zależy nam na bardziej egzotycznym efekcie wizualnym, ide-
alnym rozwiązaniem będzie posadzenie przy tarasie lub w dużych 

donicach na balkonie — magnolii w  odmianie karłowej. Krzew 
kwitnie w kwietniu i maju, co oznacza, że w okresie świąt będzie 
wyglądał najpiękniej. Warto sięgnąć również po stokrotki i nieza-
pominajki. Niech mieszkanie przypomina wiosenny ogród.

Bardziej oczywistym pomysłem na kwiatowe kompozycje we 
wnętrzach są tulipany. Tworzą szczególnie ładne zestawienie z nie-
zapominajkami i różnego rodzaju bylinami. Wybór jest szeroki, od 
ciętych kwiatów, po mniejsze odmiany botaniczne, które pasują 
zwłaszcza do małych skalniaków w przydomowym ogrodzie. 

Z  wiosną kojarzą się także tzw. bazie kotki, czyli kwiatosta-
ny wierzby iwy. Bazie pasują do niemal każdego bukietu jako 

ARAnŻAcjE wnĘTRZ

Wielkanoc to czas, w którym barwne i naturalne dodatki pasują do każdego wnętrza. 
Zarówno w mieszkaniu urządzonym w stylu nowoczesnym i minimalistycznym, jak 
i w tradycyjnym, pragniemy poczuć powiew wiosny. Świąteczna aranżacja nie musi 
być kosztowna i wymagać wiele czasu. Wystarczy wizyta w sklepie ogrodniczym. 
Przyda się także choćby niewielki talent plastyczny. W dekorowanie mieszkania 
może włączyć się cała rodzina. Niech urządzanie domu na święta będzie dla 
wszystkich przyjemnością.

dodatek podkreślający wiosenną porę roku. Dobrze wyglądają 
na tle zielonych liści lub wymieszane z  intensywnie pachnącymi 
i barwnymi hiacyntami. 

Warto też wykorzystać bazie jako główny element dekoracyj-
ny. Mogą występować w  osobnych wazonach, być przypięte do 
firanek czy zawieszone na haczykach w kuchni, gdzie będą się su-
szyć zamiast ziół. Co ciekawe, wierzba iwa, która rodzi charakte-
rystyczne bazie kotki, według ludowych wierzeń ma właściwości 
magiczne. Oddala zło od domowników, a  przyciąga szczęście. 
Symbolizuje życie i płodność. Nie dziwi zatem, że tak bardzo ko-
jarzy się z wiosną. 

Bazie można połączyć z  typowo wielkanocnymi ozdoba-
mi. Ciekawym wariantem są pisanki oklejone „kotkami”. Moż-
na je zawiesić na gałęziach lub włożyć do świątecznego stroika. 
Oryginalnie wygląda również połączenie łodyg tulipanów 
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z papierowymi, kolorowymi pisankami zamiast kwiatów. Trudno 
o bardziej wielkanocny dodatek niż bukiet pisanek. 

Na białym tle
Jeśli chcemy wprowadzić wiosenny i  świąteczny nastrój nieco 
dyskretniej, wystarczy biały obrus i rzeżucha. Do przygotowania 
dekoracji potrzebne będzie naczynie, najlepiej z  dekoracyjnym 
wykończeniem. Na środku wykładamy watę lub płatki kosme-
tyczne, siejemy na nich rzeżuchę i podlewamy przez kilka dni aż 
urośnie. Zielona i świeża, umieszczona na białym tle, przyciągnie 
wzrok i ożywi zastawę stołową. 

Dekoracja stołu
Stół i  inne meble można udekorować okazałymi stroika-
mi świątecznymi. Ich podstawę będą stanowić młode ga-
łązki drzew. Z  nich wypleciemy formę, która, o  czym należy 

pamiętać, powinna leżakować przez kilka dni aż utrwali się jej 
kształt. Bazę takiego wianka wielkanocnego stworzymy z ga-
łązek brzozy, bazi, leszczyny, graba pospolitego, wierzby, cisa 
i żarnowca. Czasem wykorzystuje się też słomę. Aby zaziele-
nić środek stroika, można włożyć do niego mech lub mini do-
niczki z  żonkilami bądź innymi kwiatami kwitnącymi wiosną. 
Wnętrze wianka mogą wypełnić również pisanki i  kurczacz-
ki. Aby zachować jak najbardziej naturalny wygląd takiej de-
koracji wielkanocnej, zamiast wybierać wzorzyste wydmuszki, 
lepiej je tylko zabarwić za pomocą naturalnych barwników. Po-
mocne będą łupinki orzechów włoskich, buraki ćwikłowe, ce-
bula i czerwona kapusta. 

Urozmaiceniem jest też zboże wplecione w gałązki drzew. Się-
gnijmy po jęczmień, pszenicę i  owies. Do wianka można włożyć 
także gałązki borówki. 

Karolina Naramek
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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

51

49

26

55

Bora-Komorowskiego

Gen. Andersa

Ptaszyckiego

Bieńczycka

Ko
cm

yrz
ow

sk
a 

Al. Solidarności

Igołomska

Domy

Mieszkania

27

28

47

25

54

48

Inwestycje biorące udział w plebiscycie
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom” 
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rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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

1 Dąbska Street III etap (ul  Dąbska/Lema) II kw  2021 34–98 8800–10 000 Dasta Invest 58

2 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

3 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 

6 Al  29 Listopada/ul  Meiera bud  B – październik 2019 42–52 6620–7160 Dom-Bud M  Szaflarski 49, 63

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

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

49–77 6899–7599 Imperial Capital

9 Osiedle Pasteura (ul  Pasteura 1) luty 2020 32–72 7000–8000 Tętnowski Development 66

10 Panorama Prądnik (ul   Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw   2020 34–70 5500–7400 Nokturn Deweloper 6, 56

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

12 Wzgórza Witkowickie (ul  Witkowicka) I etap – II kw  2019, 
II etap – I kw  2020 53–93 od 6800 AWIM 6, 57

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 

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

5 Chopina 9 (ul  Chopina) zrealizowana 52–94 od 10 900 Tętnowski Development 66

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

Linie autobusowe: 32
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zwierzyniec   Średnia cena: 10 170 zł/mkw  

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

19 Głowackiego (ul  Głowackiego) bud  1 – zrealizowany,  
bud  2 – październik 2019 40–105 7900–9950 Dom-Bud M  Szaflarski 63

20 Imperial Green Park Villa (ul  Truszkowskiego)  IV kw   2019 44–97 6399–7249 Imperial Capital 52

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 55

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

15 Reduta (ul  Reduta)

bud  E – kwiecień 2019,  
bud  L – październik 2019,  
bud  K – luty 2020,  
bud  J I  i J II – marzec 2020 

34–72 6500–8300 Dom-Bud M  Szaflarski 63

16 ul  Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 49 6700 Krakoin 67

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

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

49–74 7950–8400 Dom-Bud M  Szaflarski 63

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

bieżanów – prokocim    Średnia cena: 5983 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 
23 Apartamenty Snycerska (ul  Snycerska) II kw  2020 41–70 od 8100 WAN III okładka, 1

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

25 Willa Nokturn (ul  Mała Góra) b d 27–75 6400–7600 Nokturn Deweloper 7

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

27 Mała Góra bud  C (ul  Mała Góra) IV kw  2019 51–69 5900–6600 Proins 64

28 START CITy (ul  Republiki Korczakowskiej 3) II kw  2021 28–84 6500–8300 Grupa Deweloperska Start 65

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

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 
21 River Lane (ul  Borowego) I kw  2020 27–180 od 9396 Core Development 51

22 Starowolska Residence (ul  Starowolska) zrealizowana 178 7303 JARMEX 68
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

40 3kolory (ul  Taklińskiego) czerwiec 2020 50–92 od 4200 Villa Rudnicki 7

swoszowice   Średnia cena: 5516 zł/mkw  

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

łagiewniki – borek Fałęcki   Średnia cena: 7286 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 
46 Apartamenty Klimaty (ul  ks  W  Karabuły) zrealizowana 82–149 9500–14 000 Apartamenty Klimaty 48

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 
44 Apartamenty przy Wiśle (ul  Kącik 10) IV kw  2019 186–259 10332 HSD Inwestycje
45 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 
41 Bonarka (ul  Strumienna) II etap – IV kw  2021 29–126 7200–10 332 HSD Arrow
42 Enklawa Rodzinna (ul  Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 65
43 ul  Turniejowa „B3” grudzień 2019 71 od 6300 Krakoin 67

Nazwa Inwestycji (lokalizacja)    Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ]    Firma Patrz str 
30 Bogucianka 158 i 160 (ul  Bogucianka) I kw  2019 149–156 4550–4600 GENUS Grupa Deweloperska 7

31 Bogucianka 159  
(Kraków / Tyniec ul  Bogucianka) II kw  2019 143–157 4440–4500 Devero Rogala 6

32 Kobierzyńska 59    IV kw   2019 34–76 8450–8700 MWM Development 61
33 Lubostroń Park (ul  Lubostroń 15) grudzień 2019 34–66 od 7190 EXCON 50

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

53–90,  
29–70

5700–6000,  
5900–6500 Proins 64

35 Nove Skotniki (ul  Dobrowolskiego) I/ II kw  2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud Developer 46

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

etap Kopenhaga – zrealizowany, 
etap Reykjavik – III kw  2019 39–92 b d Novo Maar 67

37 Panorama Kliny (ul  Spacerowa) I/ II kw  2020 33–77 6600–7500 Inter-Bud Developer 47
38 Pszczelna (ul  Pszczelna) III kw  2019 39–56 7200–8200 Grupa Deweloperska Start 65
39 Riva Verona (ul  Madalińskiego 11 a) III kw  2019 46–93 10 000–14 000 Riva Verona I okładka
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

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

48 Osiedle Symbioza (ul  Soltysowska) III kw  2019 34–67 59 00–7977 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 

51 Okulickiego–Fatimska (ul  Fatimska) IV kw  2020 44–121 5200–6450 HSD Inwestycje 60

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 

49 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

50 Osiedle Kameralne (ul  Jancarza / Kurzei) I kw  2019 52–59 6900–7250 Grupa Deweloperska Start 65

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 

52 Cumulus Park Węgrzce grudzień 2019 260 i 275 4200 Cumulus Park 59

53 Libertów Hill (Libertów , ul  Świętego Floriana) III/IV kw  2020 49–104 6939–7939 Develo Rogala 7, 8–9

54 Majowa Park (Niepołomice, ul  3 Maja) maj 2019 101 4450–4600 Deveko Rogala 7

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

56 Zielona Rząska (Rząska k  Krakowa) III/IV kw  2020 121–135 5598–6423 KR Grupa Deweloperska 7
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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 07/2019

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 07/2019

https://www.krn.pl/inwestycja/wislane-tarasy-2-0,2637
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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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Panorama Kliny

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji	 Panorama	Kliny

adres ul.	Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

W	 pobliżu	 znajdują	 się:	 sklepy,	 przedszkola,	 szkoły	 językowe,	 
komunikacja	miejska,	placówki	medyczne	oraz	szpital.
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

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 -

https://www.krn.pl/inwestycja/apartamenty-klimaty%2C2832
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Głowackiego

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 parter 41,96 8500 zł/m2

 3 II 66,33 8600 zł/m2

 5 parter 99,00 7900 zł/m2

 2 IV 42,58 8900 zł/m2

 3 IV 53,31 9000 zł/m2

nazwa inwestycji Głowackiego

adres ul. Bartosza Głowackiego

miasto Kraków

cena za mkw. 7900–9950 zł

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

liczba kondygnacji 6 nadziemnych, 1 podziemna

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/m2

komórka lokatorska (cena) 3400 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

EXCON S.A. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Lubostroń 15 (teren budowy) 30-383 Kraków 
e-mail: biuro@lubostronpark.pl | tel. +48 570 430 431 | www.lubostronpark.pl 

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena brutto

 1 parter 34,84 273 711 zł

 1 II 37,92 304 308 zł

 2 I 44,03 345 910 zł

 3 I 53,97 372 390 zł

 3 III 56,08 420 600 zł

 4 parter 66,00 508 200 zł

nazwa inwestycji Lubostroń Park

adres ul. Lubostroń 15 A

miasto Kraków

cena za mkw. od 7190 zł

termin oddania grudzień 2019 r.

liczba kondygnacji 4 nadziemne, 1 podziemna

balkon mieszkania na kond. 1, 2 i 3 

taras nie

ogródek mieszkania na kond. 0

miejsce parkingowe w garażu 35 tys. zł, na terenie 15 tys. zł

komórka lokatorska 10 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Lubostroń Park to wyjątkowa inwestycja zlokalizowana w spokoj-
nej i zielonej części osiedla Ruczaj.

Przy ul. Lubostroń w  dwóch kameralnych budynkach znajduje się 
112 apartamentów o  różnorodnych metrażach (1, 2, 3, 4-pokojo-
we). Do dyspozycji kupujących przygotowano 118 miejsc postojo-
wych w garażu podziemnym i 17 miejsc postojowych naziemnych. 
Pomiędzy budynkami urządzona zostanie strefa odpoczynku w oto-
czeniu pięknej zieleni, wyposażona w altanę i elementy małej archi-
tektury sprzyjająca relaksowi.

Okoliczna zabudowa charakteryzuje się niską intensywnością. 
W  bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przedszkole samorzą-
dowe nr 58, zielone tereny rekreacyjne (MPZP Park Ruczaj Lubo-
stroń), plac zabaw, mini centrum handlowe. Odległość do pętli MPK 
Czerwone Maki, centrum biurowego DotOffice wynosi 1  km, do 
węzła autostradowego Skawina 4 km, do Starego Miasta 6 km.

MARKA 
DEWELOPERSKA
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River Lane

Core Development Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Słonecznikowa 6 a, 30-213 Kraków 
tel. 664 101 100 | u.olbrych@riverlane.pl | www.riverlane.pl

nazwa inwestycji River Lane

adres, miasto ul. Piotra Borowego, Kraków

cena za mkw. od 9396 zł 

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras -

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) od 39 000 zł

komórka lokatorska (cena) 20 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

River Lane to nowoczesny, ekskluzywny kompleks aparta-
mentowy zlokalizowany na Woli Justowskiej przy ul. Piotra 
Borowego. Inwestor – Core Development Sp. z o.o. otrzymał  
w 2018 roku tytuł Krakowskiego Dewelopera Roku i Nagrodę 
Złotego Sokoła.

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

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

nazwa inwestycji Imperial Stawowa Residence

adres ul. Stawowa 152

miasto Kraków

cena za mkw. 6899-7599 zł

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

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

komórka lokatorska (cena) 3000	zł/	m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

	 2	 III	 49,67	 377	442	zł

										2/3	 parter	 54,16	 406	146	zł

	 3	 II	 59,97	 446	717	zł

	 3	 I	 63,54	 463	778	zł

	 4	 parter	 77,23	 532	810	zł
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Osiedle Estella

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

nazwa inwestycji Osiedle Estella

adres os. Dywizjonu 303 bud. 20 i 20 A

miasto Kraków

cena za mkw. od 6500 zł

termin oddania I kw. 2020 r.        

liczba kondygnacji 8 nadziemnych, 1 podziemna

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

komórka lokatorska (cena) 4000	zł	/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania i lokale z funkcją mieszkalną

Opis inwestycji

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

	 1	 III	 17,63	 155	144	zł

 1 I 22,15 182	738	zł

 2 II 38,13 295	508	zł

 3 IV 46,65 354	540	zł

	 3	 VII	 73,15	 482	790	zł
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Osiedle Klonowe 15

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

nazwa inwestycji Osiedle Klonowe 15

adres, miasto Wieliczka, ul. Topolowa

adres, miasto Kraków, ul. Bogucicka

cena za mkw. od 4563 do 4900  zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak, w cenie mieszkania

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 I  54,99 249 500 zł

 3 parter (z ogródkiem)  55,17 269 500 zł
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Cieślewskiego 7A

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

nazwa inwestycji Kompleks Mieszkaniowy    
	 Cieślewskiego	7A

adres ul.	E.	Cieślewskiego	7A

miasto Kraków

cena za mkw. 6400–7700	zł

termin oddania	 październik		2019	r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena)	 34	500–36	750	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 parter	 48,00	 323	208	zł

	 2	 I	 49,00	 358	632	zł

	 2	 II	 55,00	 393	553	zł

	 2/3	 III	 59,00	 446	100	zł

	 3	 III	 67,00	 504	750	zł
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Willa Nokturn

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

nazwa inwestycji Willa Nokturn

adres ul. Mała Góra 8D

miasto Kraków

cena za mkw. 6400 –7600 zł

termin oddania 2021 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe 30 000 zł

komórka lokatorska 2 500 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 III  26,97 204 972 zł

 2 II  40,28 273 904 zł

 3 I  52,54 357 272 zł

 4 parter  65,82 427 830 zł

 4 I  64,11 448 770 zł

56 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 07/2019



 n	 57

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

7

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Wzgórze Witkowickie

adres ul. Witkowicka

miasto Kraków

cena za mkw. od 6800 zł brutto

termin oddania I etap: II kw. 2019 r.      

 II etap:  I kw. 2020 r. 

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż: od 40 000 zł

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  53,09 7500 zł/m2

 3 I + II  68,22 7300 zł/m2

 4 I + II  76,78 7500 zł/m2

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

 4 parter + I  82,87 6800 zł/m2

 5 parter + I  93,52 7100 zł/m2

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

Osiedle Wzgórze Witkowickie

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

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

nazwa inwestycji	 Dąbska	Street	III	etap

adres ul.	Dąbska/	Lema

miasto	 Kraków

cena za mkw. od 8800	zł	do	10	000	zł

metraż od 34	do	98	m2

termin oddania I	kw.	2021	r.

liczba kondygnacji 7

balkon	 tak

taras nie

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) tak

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

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

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

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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

Okulickiego – Fatimska

nazwa inwestycji Okulickiego – Fatimska

adres ul. Fatimska

miasto Kraków

cena za mkw. 5200–6450 zł

termin oddania IV kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 23 000 zł

komórka lokatorska (cena) 3 000 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Umowy rezerwacyjne – opłata rezerwacyjna 2000 zł.

Umowy deweloperskie od końca II kwartału 2018 r.

Zakończenie budowy do końca IV kwartału 2020 r.

Pozwolenie na użytkowanie do końca IV kwartału 2020 r.

Miejsce postojowe w hali garażowej - 23 000 zł - zakup

obligatoryjny.

Komórka lokatorska - 3 000 zł/m2

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

Grunt – własność.

Teren osiedla ogrodzony.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 5 I 114,48 595 296 zł

 4 I 87,05 470 070 zł

 4 II 73,18 409 808 zł

 4 II 66,90 374 640 zł

 2 II 44,02 270 723 zł

HSD Inwestycje
Dział sprzedaży Kraków: ul. Limanowskiego 3 | mail: krakow@hsd-inwestycje.pl 
tel. kom. 791 426 000 | 796 526 000 | tel. 12 626 68 85
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Kobierzyńska 59

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 	 I	 	 57,02	 481	819	zł

	 3	 	 I	 	 76,91	 649	889	zł

	 3	 	 II	 	 57,02	 481	819	zł

 3	 	 III	 	 57,02	 484	670	zł

	 3	 	 IV	 	 57,02	 490	372	zł

nazwa inwestycji	 Kobierzyńska	59

adres ul.	Kobierzyńska	59

miasto	 Kraków

cena za mkw. od	8450	do	8700	zł

termin oddania	 koniec	2019	r.

liczba kondygnacji 5

balkon	 tak

taras dla	wszystkich	mieszkańców	ok.	100	m2

ogródek	 nie

miejsce parkingowe 32	000	zł

komórka lokatorska 12	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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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F
irmy nie tylko coraz częściej wdrażają działania służące społe-
czeństwu, ale i chętniej się tym chwalą. Raport przygotowany 
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu przedstawia dobre 

praktyki podejmowane przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa. 
Aby zostać wymienionym w  raporcie, należało poinformować 
jego twórców o podjętych przez siebie działaniach odpowiedzial-
nych społecznie. W  tegorocznej edycji 229 firm zgłosiło ponad 
1500 dobrych praktyk, o 30 proc. poprawiając wynik z poprzed-
niego roku. Wtedy do raportu przystąpiło 177 przedsiębiorstw, 
które podjęły łącznie ok. 1000 społecznie odpowiedzialnych dzia-
łań. Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu wymienia kilka przyczyn tego zjawiska. Należą 
do nich m.in. inicjatywy i przepisy prawne, które zachęcają do po-
dejmowania takich działań. CSR potwierdza wiarygodność firmy 
zarówno w  oczach partnerów biznesowych, jak i  potencjalnych 
pracowników. Pomaga także przyciągnąć i zatrzymać tych ostat-
nich. Konieczność myślenia o  biznesie w  szerszej perspektywie 
jest także odpowiedzią na wzrastającą świadomość konsumentów. 

Ład organizacyjny
Dobre praktyki realizowane przez przedsiębiorców można po-
dzielić na kilka obszarów. Jeden z nich stanowi ład organizacyj-
ny, związany z etyką biznesu i realizowaniem misji firmy zgodnie 
z  określonymi wartościami. W  tym zakresie zgłoszono 46 no-
wych i  37 długoletnich praktyk wdrażanych przez 51 firm, któ-
re wprowadzają m.in. kodeksy etyki i  postępowania, kodeksy 
antykorupcyjne czy infolinie do zgłaszania nadużyć. Ważne jest 
tu także działanie służące zwiększaniu świadomości w  kwestii 
przepisów. 

Prawa człowieka
Kolejny obszar to prawa człowieka. Ważny jest tutaj szacunek 
dla różnorodności, przejawiający się m.in. w dążeniu do równości 
(w tym równości płci). Chodzi np. o wspieranie kobiet w biznesie 
czy ułatwienie zarówno matkom, jak i  ojcom powrotu do pracy 
po urlopie rodzicielskim. Istotnym tematem jest także przeciw-
działanie mobbingowi i dyskryminacji. Działania w tym zakresie 
zadeklarowało 41 firm, które łącznie wdrożyły 39 nowych i  22 
długoletnie praktyki.

Praktyki z zakresu pracy
129 przedsiębiorstw wdraża dobre praktyki z zakresu pracy (237 
nowych i  180 długoletnich). Celem jest zatrzymanie pracowni-
ka w  firmie. Służą temu m.in. programy zachęcające do dbania 
o zdrowie czy uprawiania sportu, systemy motywacji, szkolenia, 
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu czy ułatwienia w  za-
kresie łączenia życia zawodowego z prywatnym. Ponieważ pra-
cownik bardziej identyfikuje się z  firmą, gdy ma realny wpływ 
na podejmowanie ważnych decyzji, w wielu przedsiębiorstwach 
premiowana jest inicjatywa.

Coraz więcej przedsiębiorców zwraca uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu — 
wynika z raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydanego przez 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Biznes stawia na odpowiedzialność

bIuROwcE

Środowisko
Coraz więcej firm (w ostatnim roku 101) deklaruje realizację za-
dań służących ochronie środowiska. Łącznie zgłoszono 140 
nowych i  95 długoletnich dobrych praktyk, dotyczących tego 
obszaru. Liczy się tu m.in. walka ze smogiem, ograniczanie zuży-
cia plastiku czy oszczędzanie surowców. Korzystne dla biznesu 
jest to, że podejmowanie tego rodzaju aktywności poza popra-
wą kondycji środowiska naturalnego, przekłada się także na zysk 
ekonomiczny. Co ważne, świadomość ekologiczna przejawia się 
nie tylko w  sporadycznych akcjach, ale coraz częściej widoczna 
jest w długoterminowej strategii biznesowej. Firmy włączają się 
także w programy dotyczące edukacji ekologicznej, podejmowa-
ne często we współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Uczciwe praktyki operacyjne
Kolejny obszar społecznej odpowiedzialności biznesu, który 
niestety w raporcie wypadł najsłabiej, stanowią uczciwe prak-
tyki operacyjne. W  raporcie czytamy: Uczciwe praktyki opera-
cyjne dotyczą etycznego postępowania w relacjach firmy z innymi 
organizacjami oraz jej partnerami, dostawcami, a także klientami 
i  konkurencją. W  ubiegłym roku w  tym zakresie zgłoszono je-
dynie 26 nowych i 29 długoletnich praktyk, wdrożonych przez 
38 firm.

Zagadnienia konsumenckie
42 firmy zadeklarowały wdrożenie łącznie 47 nowych i 50 długo-
letnich dobrych praktyk w  obszarze zagadnień konsumenckich. 
Zaliczają się do nich działania dotyczące edukacji konsumentów, 
ułatwień dla nich, odpowiedzialnej konsumpcji, odpowiedzialne-
go marketingu oraz partycypacji konsumentów. W tegorocznym 
raporcie przeważa realizacja zadań związanych z podnoszeniem 
świadomości konsumentów, zwłaszcza w zakresie zdrowej żyw-
ności i idei zero waste, a także edukacji finansowej oraz cyberbez-
pieczeństwa. Działania w tym zakresie zadeklarowało 41 firm, 
które łącznie wdrożyły 39 nowych praktyk i 22 długoletnie.

Zaangażowanie społeczne
Ostatnim obszarem uwzględnionym w raporcie jest zaangażowa-
nie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Jak podają twórcy 
raportu: W obszarze tym znalazły się działania pogrupowane w 16 
kategorii: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo na drodze, dobry są-
siad, inicjatywy charytatywno-filantropijne, edukacja dorosłych, edu-
kacja dzieci i  młodzieży, innowacje społeczne, kampanie społeczne, 
kultura i  sztuka, marketing zaangażowany społecznie, profilaktyka 
zdrowotna, rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy i  roz-
wój kompetencji, wsparcie organizacji pozarządowych, współpraca 
z uczelniami oraz zrównoważone miasta. Wdrażanie dobrych prak-
tyk w  tym kontekście zgłosiło 176 firm (291 nowych praktyk 
i 310 długoletnich). 

Anna Kapłańska
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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



75Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 07/2019

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 139,21 m2

cena 6369 zł/m2 / 886 620 zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

min. okres najmu informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne 

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

największy atut lokale gotowe do odbioru

inne dostępne lokale bud. 191: od 17 do 147 m2  
 bud. 193: od 139 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 549,68 m2  (open space)

cena 12 EUR/m2 

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2

min. okres najmu 3/ 5 lat

miejsca park. (cena) od 100 zł

preferowane branże biuro

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

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

 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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www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

z możliwością połączenia 
— cała kondygnacja 850 m2

II — pow. 455 m2

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65

Lokal handlowo - usługowy ul. Wileńska 4

KONTAKT:
tel. 12 427 58 27 | 605 520 520
sprzedaz@nokturn.com.pl

WYNAJEM

metraż 109,66 m2

cena 50 zł/m2 

koszty eksploatacyjne ok. 330 zł + prąd

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) ogólnodostępne przed lokalem

preferowane branże usługowe, biurowe, handlowe

największy atut lokalizacja, parter, witryna
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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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ANALIZY RYNKU

najdroższa Wola — 10517 zł/mkw. Decydując się na mieszka-
nie w  którejś z  centralnych dzielnic w  Warszawie, trzeba liczyć 
się z wyższymi kosztami zakupu, a także utrzymania lokalu. War-
to również wziąć pod uwagę dłuższy dystans do pokonania, mimo 
mieszkania w  centrum. Powierzchnia Warszawy wynosi ponad 
517 kmkw. i jest o ok. 190 kmkw. większa od Krakowa, w związku 
z tym przemieszczanie się zajmuje więcej czasu — przykładowo 
z centrum Mokotowa pod Pałac Kultury spacer zajmie ponad go-
dzinę, z Krowodrzy pod pomnik Adama Mickiewicza ok. 27 min. 
Różnica jest znacząca, pomimo iż obie dzielnice graniczą z  cen-
trum miasta.

Wszędzie blisko
Oprócz przyłączenia kilku dzielnic, będących w  minionych la-
tach podmiejskimi wsiami, układ Krakowa nie ulega większym 

zmianom. Dzięki temu miasto jest skupione wokół 
centrum i w jego bliskiej okolicy, w których znajdu-
ją się siedziby firm, urzędy i budynki użyteczności 
publicznej. Taki plan skutecznie rozwiązuje kwe-
stie transportu — w  wiele miejsc można dojść na 
piechotę. 

Układ Warszawy jest inny. Przede wszystkim 
zarysowuje się najważniejszy podział na Warsza-
wę lewobrzeżną oraz prawobrzeżną. W samej le-
wobrzeżnej części można wyróżnić kilka ważnych 
lokalizacji poza ścisłym centrum, np. Starówka, 
okolice Al. Ujazdowskich, al. Szucha itp. Główne 
miejsca pracy, gdzie znajdują się siedziby korpora-
cji, to okolice ul. Domaniewskiej, ul. Krakowiaków 
czy też Rondo Daszyńskiego — wszystkie te miej-
sca są od siebie znacznie oddalone. Aby dotrzeć 
do pracy, trzeba liczyć się z podróżą środkami ko-
munikacji miejskiej, których cena jest wyższa niż 
w  Krakowie — bilet normalny 20-minutowy to 
kwota 3,40 zł w  Warszawie, w  stolicy Małopol-

ski — 2,80 zł, miesięczny bilet na I strefę to 89 zł w Krakowie, 
a 110 zł w Warszawie. 

Dziedzictwo kulturowe na wyciągnięcie ręki
Decydując się na mieszkanie w Krakowie, nie można pominąć tra-
dycji kulturowych tego miasta. Długa historia stolicy Małopolski, 
przetrwanie dwóch wojen światowych w  praktycznie niezmie-
nionym stanie to imponujące fakty. Zamierzchłe czasy można 
poczuć wśród starych kamienic i  zabytkowych uliczek Starego 
Miasta, które zachwycają kolorami i detalami, kontrastując z no-
woczesnymi siedzibami firm, w okalających centrum dzielnicach. 
Ulice pełne kawiarnianych ogródków i  kultowych lokali, któ-
rych historia sięga wielu lat wstecz, co roku przyciągają rzeszę 

Kraków vs Warszawa — gdzie się lepiej żyje?

Drogo w stolicy 
Według danych NBP, przedstawiających ceny ofertowe miesz-
kań, w IV kw. 2018 r. ceny były wysokie zarówno na rynku pier-
wotnym, jak i  wtórnym. W  Gdańsku cena mieszkania z  drugiej 
ręki w  IV kw. 2018 r. wynosiła 8855 zł/mkw., o  1510 zł więcej 
niż przed dwoma laty. W  stolicy trzeba było zapłacić średnio 
10 300 zł/mkw., o 1065 zł więcej, a w Krakowie — 8466 zł/mkw., 
wzrost o 873 zł.

Wysokie ceny na rynku wtórnym wynikają z  malejącej liczby 
dobrze zlokalizowanych gruntów budowlanych, w  związku z  tym, 
chcąc nabyć mieszkanie w samym centrum miasta, trzeba liczyć się 
z zakupem używanego lokalu. Podwyżki na obu rynkach to konse-
kwencja drożejących działek, wyższych wynagrodzeń dla pracowni-
ków, a także kosztownych materiałów budowlanych — komentuje 
Ewa Foltańska-Dubiel, prezes Grupy Deweloperskiej GEO.

Mieszkanie z widokiem na Pałac Kultury czy Zamek Królewski na 
Wawelu? Szybka podróż metrem czy krótki spacer pieszo do centrum? 
Tętniąca życiem Warszawa czy malowniczy, spokojny Kraków? Odwieczna 
rywalizacja obu miast to efekt bycia głównymi aglomeracjami w Polsce, 
najczęściej wymienianymi jako najlepsze miejsca do życia.

W Krakowie zaoszczędzisz
Kraków oferuje tańsze mieszkania również w  dzielnicach nie-
znacznie oddalonych od centrum. Jak wynika z  danych ronin24.
pl, opracowanych na podstawie ofert portalu KRN.pl (dla miesz-
kań o  powierzchni 40–60 mkw.), w  IV kw. 2018 r. za metr kwa-
dratowy w Starym Mieście trzeba było zapłacić średnio 11491 zł. 
Taniej było w dzielnicach, które sąsiadują z centrum: Zwierzyniec 
— 9995 zł, Grzegórzki — 8869 zł oraz Krowodrza — 8723 zł. Po-
równując ceny mieszkań w  stolicy kraju z  analogicznego okresu 
roku 2018, opublikowane również przez ronin24.pl (dla mieszkań 
o  powierzchni 40-60 mkw.), za metr kwadratowy w  Śródmieściu 
trzeba było zapłacić średnio 12372 zł. Ceny lokali w sąsiadujących 
dzielnicach wyglądały następująco: Mokotów — średnio 10269 zł/
mkw., Ochota — 10462 zł/mkw., Żoliborz — 10401 zł/mkw. oraz 
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w styczniu 2019 r. wynosiło 6272,71 zł, o ok. 960 zł więcej niż 
w Krakowie. Mimo iż różnica w zarobkach jest znacząca, kosz-
ty życia w  stolicy Małopolski są niższe. Według portalu KRN.
pl, wysokość miesięcznego czynszu (bez opłat eksploatacyj-
nych i  administracyjnych) w  centrum Krakowa, w  2018 r. wy-
nosiła średnio 2110 zł. W dzielnicach okalających Stare Miasto 
były to następujące kwoty: Krowodrza — 1707 zł i Grzegórz-
ki — 1929 zł. Średnia dla całego miasta wyniosła 1662 zł (dla 
mieszkań o  powierzchni 40–60 mkw.). Decydując się na wy-
najem mieszkania w  Warszawie, trzeba liczyć się z  wyższy-
mi kosztami utrzymania: Śródmieście — średnio 2750 zł/m-c, 
Wola — 2650 zł/m-c, Żoliborz — 2600 zł/m-c, tańsze dzielnice: 
Mokotów i Ochota — 2550 zł/m-c oraz 2500 zł/m-c (na pod-
stawie danych KRN.pl za rok 2018, dla mieszkań o powierzchni 
40–60 mkw.) 

Kraków to miasto oblegane przez studentów i obcokrajowców 
— turystów, jak i tych mieszkających na stałe. Dla chcących roz-
począć naukę na uczelni wyższej Kraków to doskonała lokalizacja, 
Uniwersytet Jagielloński i  Akademia Górniczo-Hutnicza zapew-
niają wartościowe wykształcenie, a  koszty utrzymania są niż-
sze niż w stolicy kraju — mówi Anna Gumowska, CEO w Prime 
Time Pr.

Joanna Syrek
Prime Time Pr

Kraków vs Warszawa — gdzie się lepiej żyje?

turystów. Krakusi zmęczeni gwarem centrum znajdą odpoczy-
nek wśród zielonych parków, lasów i zalewów. 

Historia Warszawy ukształtowała to miasto zupełnie ina-
czej. Zrujnowane podczas wojny wymagało odbudowy, w trak-
cie której powstały szersze ulice, wyższe budynki i nowoczesne 
metro. Wśród warszawskich drapaczy chmur znajdują się liczne 
parki, pojedyncze zabytki i  pomniki upamiętniające trudną hi-
storię stolicy. Zagraniczne korporacje, biura i siedziby firm, któ-
re z Warszawy prowadzą działalność na całą Polskę, są zachętą 
dla osób z mniejszych miast, poszukujących pracy i pragnących 
zamieszkać w nowoczesnej metropolii.

Tańsze życie w Krakowie
Według Głównego Urzędu Statystycznego w  Warszawie 
średnie wynagrodzenie brutto w  sektorze przedsiębiorstw 

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

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

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. SŁOMCZYŃSKIEGO
2-poziomowe mieszkanie,  
3-pok, 66 m2, 2004 r.
Cena: 499.000 zł 

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

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

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

BRONOWICE
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,  
pow. 55-80 m2, gotowa inwestycja
Ceny: od 481.225 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

WIELICZKA
Mieszkania 3-pokojowe,  
pow. 66-68 m2, kameralna 
inwestycja
Ceny: od 387.387 zł

KONTAKT:   Piotr Kudła 
 688-880-133

PRĄDNIK BIAŁY
Mieszkania 2, 3, 4- pokojowe,  
pow. 35-59 m2, doskonała 
lokalizacja
Ceny:  od 269.308 zł

KONTAKT:   Jarosław Utnik 
 688-880-152

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

KONTAKT:   Dariusz Kornaś 
 502-104-545
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STARE MIASTO,
UL. BRZOZOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 90 m2, 
przestronne
Cena:  1.190.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

PRĄDNIK BIAŁY,
UL.CHEŁMOŃSKIEGO
Komfortowe 2-pokojowe 
mieszkanie, 47 m2, 2008 r.
Cena: 425.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

BOREK FAŁĘCKI,
UL. ZDUNÓW
Mieszkanie 5-pokojowe, 98 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 650.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

GM. SŁOMNIKI,
NIEDŹWIEDŹ
Dom wolnostojący, 315 m2,  
z piękną działką
Cena: 850.000 zł

ZIELONKI,
GM. ZIELONKI
2-poziomowe mieszkanie, 82 m2, 
3-pok, 2016 r.
Cena: 530.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

DĘBNIKI, SIDZINA
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. całkowita 155 m2, działki  
od 425-485 m2

Ceny: 690.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek                     
     688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

BRONOWICE, UL. SMĘTNA
Mieszkanie 3-pokojowe, 55 m2, 
wysoki standard, 2011 r.,  
do wejścia
Cena:  570.000 zł

GRZEGÓRZKI,
UL. DĄBSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 39 m2, 
ogródek 17 m2, 2012 r.
Cena: 370.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki
                            511-272-088

DĘBNIKI, OS. SREBRNE 
UROCZYSKO
Dom w zabudowie bliźniaczej,  
175 m2, gotowy do zamieszkania
Cena: 950.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

BRONOWICE,
UL. SMĘTNA
Mieszkanie 3-pokojowe, dwa 
balkony, 54 m2, 2004 r.
Cena: 478.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  688-880-209

KONTAKT:  Karolina Raźna
  503-031-022
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GM. WIELICZKA,
SUŁKÓW
Dom w zabudowie szeregowej, 
spokojna okolica
Cena:  660.000 zł

KONTAKT:   Stanisław Irzyk 
 509-907-533

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. ŁOKIETKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 58 m2,  
2 balkony
Cena: 560.000 zł

KONTAKT:  Dima Hrycyszyn
                   796-483-018

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

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

STARE MIASTO,
UL. URZĘDNICZA
Mieszkanie 4-pokojowe, 97 m2,  
do wejścia
Cena: 965.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

STARE MIASTO,
UL. SAREGO
Apartament 2-pokojowy, 
luksusowy
Cena: 529.900 zł 

KONTAKT:  Sebastian Steranka
                    501-227-010

BRONOWICE
Mieszkania 1, 2, 3-pokojowe,  
pow. 30-56 m2,  zielona okolica
Ceny:  od 240.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184 

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI 
Mieszkania 4-pokojowe z 
ogródkami i balkonami,  
pow. 80-89 m2

Ceny: od 475.000 zł

PODGÓRZE,
UL. PRZEWÓZ
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, 
nowoczesne
Cena: 530.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. STAREGO DĘBU
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2, 
przytulne
Cena: 370.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

GM. MOGILANY,
LIBERTÓW
Mieszkanie 5-pokojowe, 195 m2, 
p.u 145 m2, komfortowe
Cena: 705.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

KONTAKT:  Magdalena Barbacka 
 883-060-730
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RUCZAJ,
UL. FEDEROWICZA
Mieszkanie 3-pokojowe, 55,99 m2, 
2017 r., do wejścia
Cena: 475.000 zł

KONTAKT:   Julia Tarkowska 
 505-083-150

PŁASZÓW,
UL. MYŚLIWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
urządzone
Cena: 561.900 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

BRONOWICE,
UL. ARMII KRAJOWEJ
Mieszkanie 4-pokojowe, 75,92 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 750.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

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

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

BRONOWICE,
UL. STAWOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m2, 
2017 r., taras
Cena: 425.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

STARE MIASTO, UL. JANA
Mieszkanie 2-pokojowe,  
pow. 103 m2 + piwnica,  
po generalnym remoncie
Cena: 1.400.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

LIBERTÓW
Domy w zab. bliźniaczej,  
pow. 89-100 m2, stan deweloperski,  
działki 215-275 m2

Ceny:  od 470.000 zł

ŁAGIEWNIKI,
UL. FREDRY
Mieszkanie 3-pokojowe, 55 m2,  
wys. standard
Cena: 520.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek
                    505-110-150

SKAWINA,
RADZISZÓW
Dom wolnostojący, 168 m2,  
dz. 25 ar, 2012 r.
Cena: 815.000 zł

KONTAKT:   Julia Tarkowska 
 505-083-150

WOLA DUCHACKA,
UL. WALEREGO SŁAWKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 61 m2, 
wys. standard
Cena: 540.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak                       
   518-706-518

KONTAKT:  Marek Popiela                                          
 688-880-195
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Studio – 32 m2  
Pychowice,  
ul. Zakrzowiecka 
Salon z aneksem kuchennym, przedpokój,  
łazienka z WC. Stan bardzo dobry. Ekspozy-
cja zachodnia. Nowoczesny budynek z 2009 r. 

Cena 279.000 zł 
Tel. 604 163 263

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

Cena 395.000 zł
Tel. 12 412 00 72

3-pokojowe – 69 m2 
Kurdwanów, ul. Bojki
Mieszkanie posiada dwa przedpokoje, kuchnię,  
3 pokoje, łazienkę WC, balkon, piwnicę. Dwu-
stronna ekspozycja. Stan do wejścia.

3-pokojowe – 59,82 m2 
Stare Podgórze
Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze  
w 4-piętrowej kamienicy, w pobliżu Rynku Pod-
górskiego. W skład lokalu wchodzą 2 osobne sy-
pialnie, salon z aneksem kuchennym, przestron-
ny hall oraz łazienka z WC. W jednej z sypialni 
balkon z widokiem na dziedziniec kamienicy. 

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

2-pokojowe – 45 m2  
Borek Fałęcki,  
ul. Benedykta Cesarza 
Mieszkanie znajdujące się na pierwszym 
piętrze w 2-piętrowym budynku z 1999 roku. 
W skład lokalu wchodzi salon z aneksem 
kuchennym, balkon pokój, przestronny 
hall i łazienka z WC. Dodatkowymi atutami 
nieruchomości jest klimatyzacja, alarm, 
ogródek. Mieszkanie bez-czynszowe. 

Cena 299.000 zł 
Tel. 883 999 762

2-pokojowe - 65 m2 
Kazimierz, ul. Dietla
Nieruchomość składa się z dwóch pokoi - 
sypialni oraz salonu z dużym tarasem, kuchni, 
łazienki z WC i przedpokoju. Zachowana 
oryginalna stolarka drzwiowa.  

Cena 720.000 zł 
Tel. 512 110 804 

2-pokojowe – 70 m2 
Łobzów, ul. Friedleina 
Mieszkanie składa się z 2 pokoi, przedpokoju, 
przestronnej kuchni, balkonu i piwnicy. Miesz-
kanie po remoncie, wykończone w orientalnym 
stylu. 

Cena 749.000 zł
Tel. 512 110 802

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

Cena 1.950.000 zł
Tel. 512 110 804

4-pokojowe - 124 m2 
Łobzów, al. Słowackiego 
Nieruchomość posiada 4 niezależne pokoje, 
dużą kuchnię, 2 łazienki i piwnicę. Mieszkanie 
w kamienicy z cegły. W budynku winda.  

Cena 960.000 zł
Tel. 512 110 802

Cena 399.000 zł
Tel. 504 051 600

 Cena 610.000 zł
Tel. 513 084 377
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3-pokojowe – 47 m2 
Kozłówek, ul. Okólna
Przedpokój, oddzielna kuchnia, 3 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, piwnica. Mieszkanie  
o funkcjonalnym układzie pomieszczeń, w blo-
ku czteropiętrowym. Woda i ogrzewanie MPEC.  

Cena 279.000 zł 
Tel. 534 533 332

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 własnej aranżacji, na drugim piętrze  
w budynku z windą. Wokół pełna infrastruktura. 

Cena 329.000 zł do negocjacji
Tel. 531 992 777 

1–pokojowe – 30 m2  
 - IDEALNE POD GABINET LUB BIURO 
Stare Miasto, ul. Piłsudskiego  
Mieszkanie z możliwością wykorzystania 
pod działalność biurową lub usługową. Lokal 
kompletnie wyremontowany, umeblowany  
i wyposażony w sprzęty codziennego użytku, 
zlokalizowany w odrestaurowanej kamienicy 
obok Plant Krakowskich. Aktualnie z powo-
dzeniem funkcjonuje pod wynajem krótkoter-
minowy. Budynek z ogrzewaniem miejskim. 
 
Cena 299.000 zł
Tel. 600 638 099 

2-pokojowe– 48,01 m2 
Wieliczka, ul. Skargi
Wiatrołap, przedpokój, kuchnia z oknem, 
2 osobne pokoje, łazienka z WC, kom. 
lokatorska. Miejsce postojowe w cenie.  
Z dużym prywatnym ogrodem ok. 70 m2. 
 

Cena 350.000 zł 
Tel. 600 176 207

1-pokojowe – 33 m2  
Bronowice,  
ul. Jabłonkowska 
Pr zedpokó j ,  pokó j ,  j a sna  kuch -
nia, łazienka z WC, balkon, piwnica. 
Mieszkanie w stanie bardzo dobrym.  
10 piętrowy budynek z lat 70-tych. Doskonała 
lokalizacja pod względem komunikacyjnym.  

Cena 299.000 zł
Tel. 12 307 21 24

2-pokojowe – 44 m2 
Nowa Huta
Mieszkanie składa się z 2 niezależnych pokoi, 
osobnej jasnej kuchni, łazienki  
oraz przedpokoju. Blisko Placu Centralnego  
i Alei Róż. Doskonała lokalizacja. 

Cena 299.000 zł  
Tel. 537 109 446

2-pokojowe - 47,3 m2 
Grzegórzki, ul. Sądowa  
 
Przedpokój, 2 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z WC oraz przynależna piwnica. 
Mieszkanie do odświeżenia na drugim piętrze 
w czteropiętrowym budynku. Wokół pełna 
infrastruktura.

3-pokojowe – 52,11 m2 
Wola Duchacka Zachód
2 niezależne pokoje, salon z aneksem kuchen-
nym, garderoba, łazienka z WC, przedpokój.  
Do lokalu przynależy ogród o powierzchni  
50 m2. Mieszkanie urządzone w wysokim stan-
dardzie. Parter w budynku dwupiętrowym z 2009 r.   
 

Cena 439.000 zł
Tel. 537 496 677  

2-pokojowe - 90 m2 
Śródmieście,  
ul .Brodowicza
Przedpokój, 2 duże pokoje, kuchnia, pomiesz-
czenie gospodarcze, łazienka z WC, balkon. 
Do mieszkania przynależy garaż oraz ogród. 
Mieszkanie znajduje się na parterze w domu. 
Mieszkanie w idealnym stanie. Doskonałe 
połączenie MPK z każdą częścią Krakowa.  

Cena 750.000 zł 
Tel. 604 683 680 

3-pokojowe-52 m2 
Krowodrza,  
ul. Krowoderskich Zuchów 
Mieszkanie o powierzchni 52 m2 składa się 
z: przedpokoju, 3 nieprzechodnich pokoi, 
osobnej jasnej kuchni, łazienki, WC, loggii  
oraz piwnicy. Ekspozycja płn-płd. Cicha, 
spokojna okolica z dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą i komunikacją miejską.

 Cena 435.000 zł 
Tel. 793 717 771

Cena 379.000 zł do negocjacji  
Tel. 531 992 777 
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3-pokojowe- 91 m2 
Azory, ul. Radzikowskiego
Nieruchomość składa się z dwóch sypialni  
oraz sa lonu.  Pr zestronna kuchnia  
z oknem. Mieszkanie o dużej przestrzeni, 
komfor t zapewnią dwie łazienki. Dużym 
atutem jest balkon i widok na zieleń. 

Cena 560.000 zł
Tel. 730 029 199

2-pokojowe – 38 m2   
os. Albertyńskie 
Dwa pokoje, ciemna kuchnia,łazienka. Okna 
wymienione. Mieszkanie na piątym piętrze  
w bloku z windą. Bardzo dobra infrastruktura 
osiedla. Do mieszkania przynależy piwnica. 

Cena 245.000 zł do negocjacji 
Tel. 792 707 776

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 

2-pokojowe - 45 m2 
Ruczaj, ul. Zachodnia
Dwupokojowe mieszkanie z oddzielną 
kuchnią mieszczące się na parterze w bloku 
z 2006 roku przy ul. Zachodniej. Mieszkanie 
o powierzchni użytkowej 45 m2 składa się  
z salonu, oddzielnej kuchni, sypialni, przedpo-
koju oraz łazienki z WC i wanną. Do mieszkania 
przynależy duży taras oraz komórka lokatorska.

Cena 369.000 zł
Tel. 692 505 666

2-pokojowe- 33 m2 
Mistrzejowice,  
os. Bohaterów Września  
Salon z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka z WC, zabudowany balkon. Miesz-
kanie po generalnym remoncie w bloku  
z windą. Bardzo dobra infrastruktura w okolicy.  

Cena 282.000 zł 
Tel. 504 143 011 

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

3-pokojowe – 70 m2 
Kazimierza Wielka 
Trzy pokoje, jasna kuchnia, przedpokój, 
łazienka, loggia. Mieszkanie na pierwszym 
pietrze w niskim domu wielorodzinnym. 
Dodatkowo do mieszkania przynależą dwie 
piwnice, garaż i bardzo duży ogródek.
 

Cena 328.000 zł  
Tel. 792 707 776 

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 bar-
dzo dobrym. Możliwość wynajęcia miejsca 
postojowego w garażu podziemnym.

Cena 490.000 zł
Tel. 535 221 232

3-pokojowe - 74 m2 
os. Oświecenia 
Mieszkanie położone na 1 piętrze bloku  
z 2007 r. Składa się z 3 osobnych pokoi, 
osobnej kuchni, dwóch łazienek, balkonu oraz 
dużej piwnicy. Mieszkanie w stanie idealnym. 
Istnieje możliwość wydzielenia 4 - go pokoju. 

Cena 450.000 zł
Tel. 536 367 990 

3-pokojowe - 48 m2 
Nowa Huta, os. Szkolne
Mieszkanie składające się z dwóch sypialni, 
salonu z aneksem kuchennym, łazienki oraz 
przedpokoju. Nieruchomość po generalnym 
remoncie. W cenie sprzęty AGD. Blok znajduje 
się w środku osiedla. Dookoła mnóstwo zieleni. 

Cena 385.500 zł 
Tel. 693 569 107 
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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 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: 270.000 zł

BIEŻANÓW Pow. 40,09 m2

tel. 792-361-706

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!

Unikatowe mieszkanie z prywatną windą 
na V p. w kamienicy. Mieszkanie składa  
się z: salonu z jadalnią oraz aneksem 

kuchennym, 3 sypialni, 2 łazienek, przed-
pokoju. Do mieszkania przynależy balkon 
o pow. 8 m2 oraz piwnica. Z jednej strony 
mieszkania można podziwiać panoramę 
Starego Miasta, a z drugiej strony Kopiec 

Kościuszki oraz Klasztor w Tyńcu.

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. 

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.

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. 57,41 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.

cena: 710 000 zł

cena: 255 000 zł

cena: 1 100 000 zł

cena: 489 000 zł

cena: 375 000 zł

cena: 435 000 zł

cena: 215 000 zł cena: 515 000 zł

WOLA JUSTOWSKA

KLINY

STARE MIASTO

PRĄDNIK BIAŁY

PODGÓRZE

KROWODRZA

BIEŻANÓW BRONOWICE

Pow. 108 ,7 m2 

Pow. 61,26 m2

Pow. 50,86 m2

Pow. 57,41 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

www.annderson.pl
www.zarzadca.org

ZARZĄDZANIE       |       POŚREDNICTWO       |       KREDYTY       |       INWESTYCJE

Pow. 27,83 m2 

Pow. 48,68 m2 

Pow. 37,7 m2 

Pow. 73 m2 

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.

cena: 599 000 zł

DĘBNIKI

tel. 792-361-706

Pow. 85,2 m2 
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Przytulne, 2-pokojowe mieszkanie przy ul. Żabiniec w inwestycji 
z 2016 r., na II piętrze. Casa Feliz to zamknięte, monitowane 
i chronione osiedle, przypominające architekturę skandynawską. 
W skład mieszkania wchodzi: • salon połączony z kuchnią; • jasna 
sypialnia; • łazienka; • przedpokój; • balkon.

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

k.buras@nowodworskiestates.pl

Cena: 1800 PLN Powierzchnia: 35 m2

ul. Żabiniec Wynajem

Kraków, Krowodrza

Mieszkanie nowe, na I piętrze, o bardzo funkcjonalnym układzie. 
Składa się z: • łazienki z prysznicem; • aneksu kuchennego 
w pełni wyposażonego w sprzęt AGD (zmywarka, płyta indukcyj-
na, lodówka z zamrażarką, okap); • salonu z kanapą, TV, stołem 
i krzesłam; • sypialni z podwójnym łóżkiem oraz szafą.

Umów się na spotkanie: Anna Sztaudynger
+48 577 898 123 

a.sztaudynger@nowodworskiestates.pl

Cena: 1700 PLN Powierzchnia: 34 m2

ul. Dąbrowskiego Wynajem

Kraków, Zabłocie

Rozkładowe 50 mieszkanie, z 2 oddzielnymi pokojami z 2016 r. 
w inwestycji Willa Wego. Apartament o podwyższonym standar-
dzie, składa się z: • przedpokoju; • 2 urządzonych nieprzechod-
nich pokoi; • wyposażonej kuchni; • stylowej łazienki; • balkonu. 
Dodatkowym atutem jest ogrzewanie oraz ciepła woda 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: 990 000 PLNCena: 799 000 PLN Powierzchnia. 71 m2Powierzchnia. 138 m2

al. Jana Pawła IIIwanowice / Widoma SprzedażSprzedaż

Kraków, Nowa Huta / CzyżynyPowiat Krakowski

Apartament na I piętrze 4-piętrowego bloku z windą, monito-
ringiem oraz podziemną halą garażową. Budynek z 2009 roku, 
świeżo po konserwacji części wspólnych oraz elewacji. Mieszkanie 
w doskonałym stanie technicznym i wizualnym, nie wymaga wkładu 
finansowego. Wysoki standard wykończenia.

Dom w 3 linii zabudowy na pięknej 13-ar. działce — cisza, spokój 
i bliskość natury. Wykończenie w wysokim standardzie: ocieplenie 
styropianem, ogrzewanie z pieca gazowego, podłoga z paneli, 
podjazd wyłożony kostką. Widok na pola uprawne i zieleń, kominek 
w salonie, ogrzewanie podłogowe w holu, kuchni oraz łazience.

Wojciech Wójcik
+48 575 618 123 

 w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Maciej Staniszewski
 +48 575 950 123 

m.staniszewski@nowodworskiestates.pl

Sprzedaż      Wynajem      Zarządzanie      Home Staging      Finansowanie

www.nowodworskiestates.pl

3-pokojowy apartament, w skład czego wchodzi: • kuchnia umeblo-
wana i zabudowana; • salon z jadalnią, drewnianymi meblami, sto-
lem i krzesłami, narożnikiem, TV i klimatyzatorem. wyjście na taras; 
• łazienka z umywalką dla 2 osób i prysznicem; • sypialnia z łóżkiem 
160x200; • garderoba; • pokój / gabinet lub sypialnia.

Umów się na spotkanie: Maciej Staniszewski
 +48 575 950 123 

m.staniszewski@nowodworskiestates.pl

Cena: 2600 PLN Powierzchnia: 68 m2

ul. Miłkowskiego Wynajem

Kraków, Ruczaj
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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

225/217 m2, 5 pokoi, garderoba, 
pralnia, kominek. Wysoki standard – 
wykończenie naturalnym kamieniem.

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. 

Dom 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

Zielonki

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 złCena: 1 190 000 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

731-188-788

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

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 pomieszczeń 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
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ogłoszenia drobne i prywatne

Do sprzedania bardzo ładne mieszkanie o pow. 43 m2. Kuchnia otwarta 
na salon, sypialnia i łazienka. Mieszkanie bardzo jasne (ekspozycja pd-zach), 

zadbane. 20 minut na piechotę do Rynku Głównego. Mieszkanie w bloku 
z cegły z zabudowanym balkonem na trzecim piętrze. Blok w oddaleniu 
od głównej ulicy, otoczony zielenią. Do mieszkania przynależy piwnica. 

Świetne miejsce do zamieszkania. 

KRAKÓW, DĘBNIKI, UL. ZAGRODY

                 Cena 400.000 zł   Tel. 664 17 77 18

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

Prywatnie oferuję do sprzedaży 50 ar działkę z prawomocnym pozwoleniem na 

budowę 6 domów wolnostojacych 2 lokalowych. Działka  płaska prostokątna wśród 

domów jednorodzinnych o wym.: 58 x 90 m. W pobliżu: sklep, szkoła, przystanek 

MPK, tereny nzielone i rekreacyjne. Bardzo dobre połączenie z centrum Krakowa.  

Zapraszam do ogladania.

N A S P R Z E D A Ż  D Z I A Ł K A O  P O W.  5 3 0 0  M 2

KRAKÓW PODGÓRZE-RYBITWY

tel. 697-306-987e-mail: rybitwy53@interia.pl

CENA 1 166 000 zł

POSIADAMY DO WYNAJMU LUB SPRZEDAŻY 
 

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

LOKALIZACJA: Małopolskie, Złota

MEDIA: prąd, siła, gaz, woda

Bardzo dobra lokalizacja i atrakcyjna cena.
 

Cena 450.000 zł do negocjacji

T E L .  535-559-200Zapraszamy do współpracy.
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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





+48 723-33-00-33
savan@savan.com.pl

Wieliczka, ul. zbożoWa

mieszkania trzypokojowe

metraż: 64 i 66 m2

ceny od 259.500 zł

www.osiedleklonowe.pl

Wieliczka, ul. topoloWa

2

ceny od 249.500 zł

mieszkanie trzypokojowe

metraż 55 m


