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Oddaj głos w plebiscycie

na www.plebiscyt.krn.pl
2019

organizator partner

Szczszegóły na str. 5–9

...i wyjedź  
na wczasy

    

Drogi Czytelniku

Pierwszy kwartał 2019 r. rozczarował 
wszystkich, którzy liczyli na obniżki 
cen mieszkań w Krakowie. Teraz metr 
kwadratowy kosztuje już o ponad 11 proc. 
więcej niż przed rokiem. 

Gdy jeden traci, inny korzysta — 
czy nadszedł dobry moment na 
sprzedaż mieszkania zakupionego 
przed okresem największych skoków 
cenowych? Więcej o aktualnej sytuacji 
na rynku nieruchomości przeczytasz 
w „Komentarzu w sprawie”. 

Krajowa Informacja Skarbowa zmieniła 
linię interpretacyjną w przypadku 
zwolnień z VAT przy wynajmie 
nieruchomości podmiotom gospodarczym. 
Kluczowe okazuje się rozstrzygnięcie, kto 
jest końcowym odbiorcą takiej usługi — 
firma czy pracownik, który ostatecznie 
wykorzystuje mieszkanie na cele 
mieszkaniowe? Sprawę wyjaśnia Kajetan 
Wałęga z Kancelarii Janowski Markiewicz.

Magdalena Hojniak zapytała radcę 
prawnego Krzysztofa Przybyłowicza 
o pułapki, w które wpadamy, podpisując 
umowy bez znajomości przepisów prawa. 
Niedozwolone klauzule umowne przy 
zakupie i odbiorze nieruchomości zdarzają 
się tak często i w tak różnych formach, że 
postanowiliśmy stworzyć na ten temat 
osobny cykl. Polecam pierwszą część 
wywiadu „Zapisy umowne, które szkodzą 
nabywcom mieszkań”. 

Życzę przyjemnej lektury 
Krzysztof Maksiński
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Znajdziesz nas także na

Plebiscyt 2019

eDyCJa Vi

wybierz zwycięzcę Vi edycji

zwycięzcy POPrzednich edycji

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

za pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.krn.pl

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

na specjalnych kuponach rozdawanych podczas 
targów mieszkaniowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KUPON

(patrz str. 6–9)

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

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

EDYCJA III
inwestycja: Bunscha Park 
deweloper: Bunscha Park

EDYCJA IV
inwestycja: Wielicka Garden 
deweloper: atal

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

EDYCJA V
inwestycja: Osiedle Pasteura 
deweloper: Tętnowski Development

2019



 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

Majowa Park

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

Majowa Park
Adres:  
Niepołomice, ul. 3 Maja

Deweloper:   
deveko 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	

m
ajowa Park to nowoczesne, funkcjonalne domy 
w zabudowie szeregowej powstające w centrum 
Niepołomic. W skład osiedla wchodzą 3 segmenty 

budynków, w których wybudowane zostanie łącznie 26 
domów. Każdy z nich posiadać będzie ok. 100 m2 powierzchni, 
3 kondygnacje, garaż, ogródek i 2 balkony. Domy wykończone 
zostaną w standardzie deweloperskim. Planowane przeniesienie 
prawa własności: do końca III kw. 2019 r.
obiekty wykonane zostaną w technologii tradycyjnej, murowanej, 
z monolitycznymi żelbetowymi stropami i klatką schodową oraz 
drewnianą, pokrytą blachą, konstrukcją dachu.

powierzchnia  .  .  . 28,75 m2

1. garaż   .  .  .  .  .  .  .  . 28,75 m2

2. taras  . . . . . . . . . . 7,95 m2

powierzchnia  .  .  . 35,95 m2

1. przedpokój   .  .  .  .  . 3,51 m2

2. salon  . . . . . . . . . 20,25 m2

3. kuchnia  . . . . . . . . 9,35 m2

4. łazienka   .  .  .  .  .  .  . 2,84 m2

5. taras  . . . . . . . . . . 2,72 m2

1. korytarz  . . . . .4,47 m2

2. pokój 1  . . . . . .6,97 m2

3. pokój 2  . . . . . .5,87 m2

4. łazienka   .  .  .  .  .2,94 m2

inwestycja realizowana jest w centralnej części Niepołomic, 
przy ul. 3 Maja, w odległości ok. 300 m. od Rynku. Idealnym 
miejscem do spacerów i spędzania czasu dla aktywnych 
oraz rodzin z dziećmi jest pobliski park miejski sąsiadujący 
z Zamkiem Królewskim oraz plac zabaw.
ze względu na lokalizację, inwestycja to wspaniałe rozwiązanie 
dla rodzin z dziećmi. zamieszkanie w Niepołomicach to 
idealna propozycja dla młodych, aktywnych ludzi, będącą 
kompromisem pomiędzy życiem w spokojnym miejscu 
a dostępem do rozrywki, placówek edukacyjnych i rynku pracy 
dużego miasta.
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Dwucyfrowe  
podwyżki cen mieszkań 
w Krakowie
Po I kw. 2019 r. ceny mieszkań w Krakowie 
wzrosły o ponad 11 proc. w porównaniu do 
analogicznego okresu ubiegłego roku. Pod koniec 
2018 r. średnia stawka za metr kwadratowy 
sięgała 7286 zł, dzisiaj jest to już 7620 zł. 
Po zaledwie trzech miesiącach ceny wzrosły 
przeciętnie o 334 zł na metrze kwadratowym.

komentarz 
w sprawie

O  wysokiej podwyżce można mówić zwłaszcza w  przypad-
ku Bieńczyc, gdzie dynamika wzrostu cen w stosunku do IV kw. 
2019 r. kształtuje się na poziomie ok. 7,5 proc. 

Okazja dla inwestorów?
Sytuacja zmieniła się także w  dzielnicy Bieżanów-Prokocim, 
w  której pod koniec ubiegłego roku ceny nie przekraczały 
6000 zł. Aktualna stawka za metr kwadratowy wynosi tu 6124 zł. 
Na trendzie wzrostowym mogą skorzystać osoby, które nabyły 
nieruchomość w celach inwestycyjnych. 

W tym kontekście szczęśliwcami okazują się właściciele miesz-
kań w Nowej Hucie. W I kw. bieżącego roku za metr kwadratowy 
lokalu w  tej dzielnicy należy zapłacić już ponad 7000  zł. Dla po-
równania, jeszcze trzy miesiące wcześniej średnia cena wynosiła 
6335 zł/mkw. Tak duży skok cenowy potwierdza prognozowany 
ruch inwestycyjny w tej części Krakowa. Niska gęstość zaludnienia 
(według danych UMK 827 osób na kilometr kwadratowy) stano-
wi jeden z czynników umożliwiających dalszą rozbudowę dzielnicy. 

Wysoki wskaźnik podaży nowych inwestycji można zaobser-
wować także w innych, oddalonych od centrum rejonach miasta: 

z
  raportu ronin24.pl (opracowanego na podstawie danych 
portalu KRN.pl), obejmującego lokale o  powierzchni 40–
60  mkw., wynika, że aktualnie jedyną dzielnicą, w  której 

stawki kształtują się na poziomie poniżej 6000 zł, są Swoszowi-
ce. W I kw. 2019 r. średnia cena w tym rejonie miasta wyniosła 
5797 zł, ale to i  tak wyższa kwota niż wynosi średnie wynagro-
dzenie w  Polsce (według Głównego Urzędu Statystycznego — 
w marcu br. wzrosło do 5164,53 zł brutto). 

W  prawie wszystkich częściach Krakowa odnotowujemy 
wzrosty cen mieszkań, granica między tańszymi i  droższymi lo-
kalizacjami (wyłączając ścisłe centrum) zaczyna się zacierać. Ak-
tywność deweloperów wyraźnie przesuwa się poza centralnie 
położone dzielnice, różnicując ofertę na obrzeżach. Przykład sta-
nowią Wzgórza Krzesławickie, Mistrzejowice i Bieńczyce, gdzie 
w porównaniu z ostatnim kwartałem 2018 r. ceny wzrosły o kil-
kaset złotych (za metr kwadratowy). W raporcie ronin24.pl czy-
tamy, że w I kw. 2019 r. średnie stawki wynosiły, w:
• Mistrzejowicach — 6830 zł;
• Bieńczycach — 6745 zł;
• Wzgórzach Krzesławickich — 6541 zł.

12
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Dębnikach, Podgórzu Duchackim, Prądniku Białym i wspomnia-
nym Bieżanowie-Prokocimiu. W I kw. 2019 r. średni koszt metra 
kwadratowego sięgnął:
• 7791 zł — w Dębnikach
• 7476 zł — w Prądniku Białym
• 7126 zł — w Podgórzu Duchackim.

Interesująco przedstawia się sytuacja w  segmencie naj-
droższych mieszkań. Do tej pory różnica między prestiżowym 
Zwierzyńcem a  popularnymi Grzegórzkami i  Krowodrzą była 
znaczna. Po I kw. stawki stają się coraz bardziej zbliżone. Spadek 
cen w Zwierzyńcu, do poziomu 9883 zł, zbiegł się ze znacznymi 
podwyżkami w sąsiadujących ze Starym Miastem, Grzegórzkach 
i Krowodrzy. Pod koniec ubiegłego roku ceny w tych dzielnicach 
wynosiły odpowiednio 8761 zł i  8616 zł/mkw. Z  najnowszego 
raportu ronin24.pl wynika natomiast, że średnie stawki w  I  kw. 
2019 r. wzrosły do 9612 i 9350 zł/mkw. A to oznacza, że w przy-
padku Grzegórzek doszło do rekordowej podwyżki — blisko 
1000 zł na metrze kwadratowym. 

Z uwagi na niską dostępność działek pod nowe inwestycje, sy-
tuacja cenowa w Starym Mieście ulega mniejszym zmianom. Po-
daż utrzymuje się na stałym poziomie. Jednak także tutaj ceny 
wzrosły. W  porównaniu z  IV kw. 2018 r. zmiana 
wynosi ok. 12,7 proc.

Do odwrócenia trendu cenowego doszło 
w  Bronowicach. Po spadku cen odnotowanym 
w  grudniu 2018 r. (do 7660 zł), aktualnie utrzy-
muje się tendencja wzrostowa. Za metr kwadra-
towy mieszkania w  tej dzielnicy należy zapłacić 
już 8630 zł. 

Powyżej 8000 zł/mkw. kosztują już także loka-
le w Prądniku Czerwonym (8081 zł/mkw.) i Pod-
górzu (8821 zł/mkw.). 

Dlaczego aż takie podwyżki?
Drożejący rynek nieruchomości w  Krakowie nie 
jest wyjątkiem na tle pozostałych miast woje-
wódzkich. W I kw. 2019 r. średnie ceny mieszkań 
wzrosły w całej Polsce. Obecnie kształtują się na 
poziomie od ok. 4108 zł/mkw. (Gorzów Wielko-
polski) do ok. 9910  zł/mkw. (Warszawa). Dyna-
mika zmiany średniej ceny na krakowskim rynku 
jest zbliżona do wskaźnika charakteryzującego 

Wrocław. Szybciej niż w Krakowie stawki rosną m.in. w Gdańsku 
i Rzeszowie, gdzie doszło do ponad 18-procentowej podwyżki. 

Zdaniem deweloperów wyższe ceny to nie tylko kwestia mar-
ży wliczanej w  ofertę. Wzrosty stawek metra kwadratowego są 
rezultatem pogłębiającego się kryzysu w branży budowlanej: za-
równo finansowego (bankructwa przedsiębiorstw budowlanych), 
jak i kadrowego (niedobór pracowników, przede wszystkim pod-
wykonawców). Na aktualne ceny mieszkań przekładają się także 
wzrosty kosztów zakupu działek pod inwestycje. Im wyższe na-
kłady na etapie realizacji projektu, tym większe późniejsze obcią-
żenia po stronie nabywcy. 

Ponadto przewiduje się, że aktualna sytuacja w sektorze finan-
sowym może wykluczyć z  rynku mniejszych deweloperów — ci 
mają bowiem mniejsze szanse na sprostanie zaostrzonym przez 
banki, kryteriom przyznawania kredytów inwestycyjnych. 

Wysokie ceny mieszkań sprzyjają natomiast aktywności na 
rynku kredytów mieszkaniowych. W warunkach niskich stóp pro-
centowych, klienci są bardziej skłonni do zaciągania zobowiązań 
w bankach. 

Joanna Kus
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relacje

W Europie za mało mieszkań i zbyt 
wysokie ceny

Kryzys w Szwecji
Problem pogłębił się w  czasie kryzysu gospodarczego, który 
mocno dotknął m.in. mieszkańców Szwecji. Mówił o  tym Johan 
Edstav, Przewodniczący Komisji ds. Mieszkalnictwa w  Kancela-
rii Rządu. W  latach 80. wiele osób kupowało mieszkania, posił-
kując się kredytem hipotecznym, ale niedługo później nastąpił 
kryzys. Oprocentowanie kredytów gwałtownie wzrosło, powo-
dując, że osoby, które wcześniej kupiły domy, teraz miały problem 
ze spłatą zadłużenia, a  jednocześnie nie mogły sprzedać nieru-
chomości. Upadł jeden z największych banków Szwecji. Sytuację 
udało się uratować dzięki gwałtownym cięciom podatkowym. Co 
do współczesnej polityki mieszkaniowej w  tym kraju, duże zna-
czenie mają decyzje podejmowane na poziomie miast, zwłaszcza 
w kontekście planowania przestrzennego. Najpierw powstaje in-
frastruktura, np. drogi, a dopiero później można budować obiek-
ty mieszkaniowe. Mówi się również o tym, żeby nie tworzyć gett 
(zwłaszcza w  kontekście mieszkań socjalnych), ale pozwolić, by 
obok siebie mieszkały osoby korzystające z  różnych form wła-
sności. Ważne jest jednak wsparcie gmin, które polega nie tylko 
na finansowaniu, ale i przekazywaniu wiedzy. 

Niedobór mieszkań w Irlandii
W Irlandii z kolei jedną z przyczyn problemów na rynku mieszka-
niowym był duży wzrost populacji, spowodowany m.in. napływem 
imigrantów z  innych krajów. Mówił o tym David Silke, Dyrektor 
ds. Badań w  Agencji ds. Mieszkalnictwa, utworzonej pod egidą 

Europejski Kongres Samorządów, który odbył się w Krakowie w dniach  8–9 kwietnia, 
był okazją do przyjrzenia się problemom i wyzwaniom, jakie stoją przed lokalnymi 
społecznościami. Wśród tematów omówionych przez uczestników kongresu, znalazło 
się miejsce również na kwestie związane z mieszkalnictwem, zarówno w Polsce, jak 
i w innych krajach europejskich.

W
 panelu dyskusyjnym „Ile państwa, ile samorządu? Fi-
nansowanie budownictwa mieszkalnego” wzięli udział 
przedstawiciele Polski, Szwecji i  Irlandii. Funkcję mo-

deratora pełnił Michael Lee — Ekspert ds. Ekonomii Miasta 
z Wielkiej Brytanii. Rozpoczynając dyskusję, zauważył, że obecnie 
rynek mieszkaniowy pozostawia wiele do życzenia. Ceny miesz-
kań rosną szybciej niż dochody, coraz trudniej o lokum tam, gdzie 
są miejsca pracy. Sytuacji nie poprawiają mieszkania komunalne, 
których jakość jest niska, a na wolny lokal zazwyczaj trzeba czekać 
kilka lat. Choć wydatki ponoszone na cele mieszkaniowe nie po-
winny przekraczać 25 proc. dochodów gospodarstwa domowe-
go, w niektórych krajach są one wyższe niż 40 proc. zarobków. To 
wszystko spowodowało wytworzenie się nowej grupy społecznej 
— pracujących, ale biednych. Michael Lee ocenił, że reakcja poli-
tyków na taki stan rzeczy jest niewystarczająca. Jego zdaniem za 
część problemów odpowiada polityka Margaret Thatcher, która 
mocno wierzyła w zalety gospodarki rynkowej i stawiała na wła-
sność prywatną, nie wspierając budownictwa społecznego. Pry-
watyzowała mieszkania gminne po symbolicznych cenach, za 
ułamek ich realnej wartości. Posiadanie mieszkania stało się le-
piej postrzegane niż najem. To doprowadziło do deregulacji rynku 
mieszkaniowego, jednocześnie napędzając rynek kredytów hipo-
tecznych. Popyt na mieszkania wyraźnie wzrósł i  przewyższył 
podaż, co spowodowało również wzrost cen. Kiedyś dom był po 
prostu miejscem do mieszkania. Teraz stał się inwestycją.
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Departamentu Mieszkalnictwa, Planowania i  Samorządu Tery-
torialnego. Ponieważ ceny nieruchomości w  Irlandii są wysokie, 
część przyjezdnych nie mogła zaspokoić swoich potrzeb miesz-
kaniowych, stąd widoczny problem bezdomności. Inna kwestia 
to sytuacja osób, które kupiły mieszkania przy pomocy kredytów 
hipotecznych, ale później nie były w  stanie ich spłacać. Musiały 
więc sprzedać swoje lokum i wrócić do najmu. W program służący 
zapewnieniu dachu nad głową mieszkańcom Irlandii, angażują się 
samorządy i  instytucje non profit. Narzędzia, które mają rozwią-
zać problemy mieszkaniowe, to m.in. finansowanie przygotowa-
nia działek pod budowę w ramach funduszu infrastrukturalnego, 
zakup mieszkań od banków i przekazywanie ich samorządom czy 
pożyczki dla rodzin z  niskimi dochodami, udzielane na korzyst-
nych warunkach.

Polska idzie w ślady Wielkiej Brytanii
Problemy mieszkaniowe nie omijają także Polski. Tutaj na wyso-
kie ceny mieszkań składają się m.in. duże koszty budowy — jeste-
śmy przywiązani do solidnego budownictwa. Co ciekawe, o  ile 
w  części państw europejskich mówi się o  tym, że kredyty hipo-
teczne były jedną z  przyczyn kryzysu, o  tyle w  Polsce państwo 
pomaga swoim obywatelom zaciągać takie zobowiązania. Na tym 
polegały programy rządowe „Rodzina na swoim” i „Mieszkanie dla 
Młodych”. W ostatnich latach obserwujemy inny trend — benefi-
cjentami trwającego programu „Mieszkanie Plus” są osoby, które 
nie mogą zaciągnąć kredytu, choćby ze względu na brak zdolności 
kredytowej. Grupę tę tworzą ci, których dochody są zbyt niskie 
albo których sytuacja związana z  zatrudnieniem jest niestabil-
na. W  czasie panelu dyskusyjnego Polska była reprezentowana 
przez posła Wiesława Janczyka oraz Lucjusza Nadbereżnego — 
prezydenta Stalowej Woli i  doradcę prezydenta RP w  Narodo-
wej Radzie Rozwoju. W przeciwieństwie do poglądów Michaela 
Lee, z  ich wypowiedzi wynikało, że polityka prowadzona przez 
Margaret Thatcher była właściwa i powinni-
śmy przenieść ją na nasz grunt, co zresztą już 
się dzieje. W Polsce także doszło do wykupu 
mieszkań gminnych za ułamek wartości ryn-
kowej. Promuje się u  nas własność prywat-
ną, ponieważ wartość nieruchomości rośnie, 
a  więc osoby, które kupują mieszkania, na-
wet jeśli korzystają z kredytu, po latach mogą 
zyskać.

Przywileje dla bezrobotnych
Lucjusz Nadbereżny skrytykował dawną po-
litykę mieszkaniową: w  Polsce przez ostatnie 
25 lat wpadliśmy w  pewną pułapkę — pułap-
kę strategii stawiania tylko i  wyłącznie na bu-
downictwo socjalne, nie związane z własnością. 
Zwrócił uwagę na to, że chociaż beneficjen-
ci tego typu projektów faktycznie potrzebu-
ją wsparcia, to nie można ograniczać się tylko 
do nich. Takie osoby często korzystają z zasił-
ków i nie pracują. Skoro nie generują docho-
dów, nie przyczyniają się do rozwoju lokalnej 
gospodarki. Często są jednak traktowane 
lepiej od tych, którzy zarabiają, a  mimo to 
nie stać ich na mieszkanie i nie mają zdolno-
ści kredytowej. Ponieważ nie mogą liczyć na 
wsparcie ze strony samorządów, dla części 

z nich jedynym rozwiązaniem okazał się wyjazd za granicę. I  tak 
stworzyła się pułapka, która niestety spowodowała, że dzisiaj w Irlan-
dii druga grupa narodowa to są Polacy — dodał Nadbereżny. Pro-
gram „Mieszkanie Plus” ma wypełnić lukę i  pomóc właśnie tym 
osobom, które pracują, ale nie mogą liczyć na kredyt. Przykładem 
jest pilotażowy program przeprowadzony w  Stalowej Woli jako 
lokalna forma rządowego projektu. Zaplanowano budowę 96 
mieszkań, które będą przeznaczone na wynajem, ale po 20 latach 
staną się własnością najemców. W niewielkich miejscowościach, 
które borykają się z odpływem młodych mieszkańców do dużych 
miast, taka polityka ma jeszcze jeden cel — mieszkanie posiada-
ne na własność powinno stać się lokalną kotwicą, która zatrzyma 
ludzi w miejscu, z którego pochodzą. Stabilna sytuacja mieszka-
niowa ma także sprzyjać zakładaniu rodziny i  przyczynić się do 
rozwoju demograficznego.

Kraków miastem kongresów
Europejski Kongres Samorządów po raz kolejny odbył się w Kra-
kowie, w Centrum Kongresowym ICE. Do wzięcia w nim udziału 
zaproszono ponad 2 tys. gości — liderów samorządowych oraz elit 
regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata bizne-
su, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. za 
organizację odpowiada Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 
organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy. 
To, że wydarzenia takiej rangi odbywają się w Krakowie, świadczy 
o tym, jak mocno rozwija się rynek spotkań w tym mieście. Według 
raportu „Branża spotkań w Krakowie” tylko w 2017 r. w stolicy Ma-
łopolski odbyło się ok. 6 tys. wydarzeń branżowych, a można spo-
dziewać się, że liczba ta z roku na rok będzie rosła. Rozwój branży 
spotkań jest możliwy m.in. dzięki wybudowaniu dwóch ważnych 
obiektów konferencyjnych — Tauron Areny i Centrum Kongreso-
wego ICE, które w tym roku obchodzą 5. urodziny.

Anna Kapłańska
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rozmowy

Zapisy umowne, 
które szkodzą 
nabywcom mieszkań 
cz. I

W kontekście umów deweloperskich często słyszy się 
o klauzulach niedozwolonych. Na czym one polegają?

Klauzule niedozwolone, inaczej abuzywne, są postanowieniami, 
które nie powinny się znaleźć w  umowie ze względu na to, że 
kształtują prawa i  obowiązki konsumenta w  sposób sprzeczny 
z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Najczę-
ściej są one narzucane przez jedną ze stron umowy, tę silniejszą. 
Stosując je, wykorzystuje ona w ten sposób nieświadomość czy 
niewiedzę strony słabszej — konsumenta, i  próbuje przemycić 
jakieś postanowienia, które naruszają jego interesy. Takie klau-
zule z mocy ustawy Kodeks cywilny nie wiążą konsumenta, lecz 
znajdując się w umowie, często powodują problemy po stronie 
klientów, gdyż nie mają oni świadomości co do braku związania 
ich tymi klauzulami oraz co do możliwości zwalczania tego typu 
klauzul.

Czego najczęściej dotyczą takie klauzule w umowach 
deweloperskich?

Z  mojej praktyki wynika, że w  miarę upływu kolejnych lat od 
czasu wprowadzenia ustawy o  ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dalej: ustawa dewe-
loperska) sytuacja ulega coraz większej poprawie. Teraz jest 
coraz więcej dobrze sporządzanych umów deweloperskich, 
stąd przypadki „przemycania” klauzul niedozwolonych do tego 
typu umów zdarzają się zdecydowanie rzadziej. Z  dokonywa-
nej przeze mnie analizy postanowień umów deweloperskich za-
wieranych przez moich klientów wynika, że najczęściej klauzule 
abuzywne dotyczą np. oświadczeń konsumenta — składanych 
a priori — o prawidłowym wykonaniu przez dewelopera niektó-
rych czynności i  zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń z  tego 
tytułu, uprawnienia dewelopera do dokonania zmiany udzia-
łów w  nieruchomości wspólnej, bez obowiązku rozliczenia się 
przez dewelopera z  tego tytułu, obciążenia konsumenta kosz-
tami, gdy odstępuje on od umowy z  przyczyn od niego nieza-
leżnych, przyznawania sobie przez dewelopera uprawnień do 
sprawowania zarządu nieruchomością wspólną bez określenia 
czasu, przez jaki będzie wykonywał te czynności, używanie nie-
ostrych, niejasnych pojęć, zwrotów umożliwiających dewelope-
rowi dokonywanie interpretacji postanowień umowy. 

Czy dozwolone jest podawanie cen tylko w wysokości 
netto?

Przedsiębiorca w  kontaktach z  konsumentami powinien poda-
wać cenę w wysokości brutto i to jest jego obowiązek wynika-
jący z przepisów (v. ustawa o informowaniu o cenach towarów 
i usług) i jednolitego stanowiska UOKiK, więc posługiwanie się 
cenami netto jest działaniem nieprawidłowym przedsiębiorcy, 
który znowu wykorzystuje tutaj nieświadomość klienta. Spo-
tkałem się z przypadkiem, kiedy deweloper utrzymywał, że po-
dana cena jest ceną całkowitą, a później próbował wykazywać, 
że jest to całkowita cena, ale tylko za mieszkanie i trzeba do niej 
dodać jeszcze cenę za grunt. De facto odrywał grunt od miesz-
kania, który jest przecież nierozerwalnie z nim związany. Zgod-
nie z ustawą o własności lokali udział w nieruchomości wspólnej 
(którą stanowi grunt oraz części budynku i  urządzenia, jakie 
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali) jest prawem 
związanym z własnością lokalu, co oznacza, że nie może on być 
przedmiotem samodzielnego obrotu.

O tym, na jakie pułapki mogą natknąć 
się osoby kupujące mieszkanie i jak 
się przed nimi ustrzec, z Krzysztofem 
Przybyłowiczem, radcą prawnym, 
partnerem kancelarii Drobot Popławski 
Radcowie Prawni Sp.P., rozmawia 
Magdalena Hojniak.
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Dzisiaj w większości przypadków jest tak, że kupujemy 
mieszkanie na etapie dziury w ziemi i po 2 latach cena 
rynkowa może się zmienić. Ile w takim wypadku zapłacimy 
deweloperowi?
Wiążą nas w  takim przypadku postanowienia umowy dewelo-
perskiej dotyczące ceny. Zasadniczo powinniśmy zatem zapłacić 
cenę określoną w umowie deweloperskiej. Często w umowach de-
weloperskich zastrzegane są jednak tzw. klauzule waloryzacyjne 
(dopuszczają one możliwość zwiększenia ceny po zawarciu umo-
wy deweloperskiej). Jeśli deweloper zastrzega tego typu klauzu-
le w umowie i nie zapewnia konsumentowi możliwości odstąpienia 
od umowy, to klauzule takie są co do zasady klauzulami abuzywny-
mi. Ustawa deweloperska dodatkowo zobowiązuje dewelopera do 
umieszczenia w prospekcie informacyjnym informacji, czy przewidu-
je on możliwość waloryzacji ceny, a jeśli tak, to na jakich warunkach. 

Najczęściej występującymi klauzulami waloryzacyjnymi są klau-
zule dopuszczające odchylenia w zakresie powierzchni mieszkania 
po dokonanym obmiarze powykonawczym w  stosunku do po-
wierzchni zadeklarowanej w umowie deweloperskiej, czy też klau-
zule związane ze zmianą stawki VAT pomiędzy zawarciem umowy 
deweloperskiej a umowy przyrzeczonej. 

W orzecznictwie przyjęło się, że zmiana powierzchni w zakre-
sie do 2 proc. nie uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy, 
zaznacza się jednak także, że każda zmiana powierzchni powinna 
prowadzić do odpowiedniej korekty ceny. 

Jakie możliwości ma deweloper, jeśli chodzi o stosowanie 
zamiennych rozwiązań konstrukcyjnych czy materiałowych 
i co wówczas dzieje się z ceną lokalu?

Na wstępie wskazać należy, że postanowienia upoważniające de-
welopera do dokonywania jednostronnej zmiany umowy lub istot-
nych cech świadczenia bez ważnej przyczyny wskazanej w umowie 
zostały uznane za klauzule abuzywne. Do takich postanowień za-
liczane są również postanowienia uprawniające dewelopera do 
wprowadzania zmian w  zakresie projektu budynku lub lokali, za-
stosowanych materiałów, technologii itd. 

W  świetle powyższego, postanowienia umów deweloperskich 
upoważniające dewelopera do dokonywania zmian zastosowa-
nych rozwiązań konstrukcyjnych czy materiałowych bez poda-
nia w umowie przyczyn dokonywania takich zmian będą zatem, co 
do zasady, postanowieniami niedozwolonymi. Stanowisko powyż-
sze jest zasadne choćby z uwagi na to, że nabywając lokal, kieruje-
my się właśnie takimi parametrami jak jego funkcjonalność czy też 
funkcjonalność całego budynku, zastosowane rozwiązania mate-
riałowe czy też konstrukcyjne. Deweloper gwarantuje określony 
w umowie deweloperskiej efekt. Lokal jest już wstępnie odmierzo-
ny, opisany, w jakiś sposób określony. Klient ma prawo do zapozna-
nia się z  projektem, pozwoleniem na budowę, a  deweloper musi 
go zapewnić, że buduje zgodnie z  wytycznymi, które przekazał 
nabywcy. Wprowadzenie zapisu, że deweloper może dokonywać 
dowolnych modyfikacji, prowadzących do istotnych zmian, para-
metrów budynku czy też lokalu, będzie zatem stanowiło klauzulę 
abuzywną. Dodatkowo, jeżeli wprowadzone zmiany konstrukcyjne 
czy też materiałowe miały prowadzić do zmian w zakresie ceny lo-
kalu, to (nawet jeśli przyczyny takich zmian zostałyby prawidłowo 
opisane w umowie deweloperskiej) nabywca powinien mieć w ta-
kiej sytuacji zagwarantowaną możliwość odstąpienia od umowy. 

Warto w  tym miejscu poruszyć również kwestie związane 
z  dość powszechną wśród deweloperów praktyką — zawieraniem 
w  umowach deweloperskich postanowień, na podstawie których 

klienci udzielają deweloperowi różnego rodzaju pełnomocnictw, np. 
do ustanowienia służebności, do reprezentowania ich w  postępo-
waniach związanych z budową przez dewelopera dalszych etapów 
inwestycji na nieruchomościach sąsiednich, do dokonywania po-
działu/łączenia lokali, do głosowania na zebraniach wspólnoty. Czę-
sto pełnomocnictwa te mają charakter nieodwołalny, niewygasający 
z chwilą śmierci mocodawcy. W wielu sytuacjach — mając na uwadze 
zakres udzielonych pełnomocnictw oraz w  zasadzie pozbawienie 
konsumenta jakiegokolwiek wpływu na późniejsze działania dewe-
lopera — należy uznać takie postanowienia za spełniające warunki 
do uznania ich za klauzule niedozwolone. Gorąco zalecam wnikli-
we zapoznawanie się z tego typu postanowieniami, gdyż po zakupie 
naszego wymarzonego mieszkania może okazać się, że pod samym 
blokiem będziemy mieć ruchliwą drogę dojazdową do dalszych nie-
ruchomości lub piękny widok za oknem (który np. zdecydował o na-
szym wyborze) wkrótce zostanie przysłonięty kolejnym budynkiem. 

Jeśli chodzi o samo zarządzanie nieruchomością, zdarzają się 
jakieś kontrowersyjne postanowienia?

Jak wyżej wspomniano, możemy się np. spotkać z klauzulami nie-
dozwolonymi w  umowach deweloperskich, w  których deweloper 
przyznaje sobie prawo sprawowania zarządu lub też narzuca pod-
miot, który taki zarząd będzie sprawować i  albo nie określa cza-
su, przez jaki on lub ww. podmiot będzie wykonywał te czynności 
albo też określa bardzo długi okres. Wpływa to istotnie na ogra-
niczenie uprawnień właścicieli lokali do decydowania o  sposobie 
i podmiocie uprawnionym do sprawowania zarządu. Zarządzaniem 
często zajmuje się jakiś podmiot powiązany z  deweloperem, naj-
częściej spółka, której powierza się zarządzanie. Należy pamiętać, 
że wspólnota może dokonać zmiany ustanowionego w  powyższy 
sposób zarządu, jednakże w praktyce z uwagi na specyfikę jej dzia-
łania byłoby to znacznie utrudnione.

Z mojej dotychczasowej praktyki mogę jeszcze przytoczyć sytu-
ację, gdy co prawda deweloper wskazał okres, na jaki powołuje się 
zarządcę lub przez jaki będzie samodzielnie sprawował zarząd, jed-
nakże jednocześnie zobowiązał potencjalnych nabywców miesz-
kań do udzielenia mu pełnomocnictwa do dokonywania czynności, 
o których powinna decydować wspólnota, sprawiając tym samym, 
że wspólnota stała się takim trochę „piątym kołem u wozu”. Znam 
też przypadek, w  którym nabywcy lokali byli obciążani obowiąz-
kiem ponoszenia kosztów eksploatacji lokalu i  nieruchomości 
wspólnej jeszcze przed odbiorem lokalu.
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oddawał mieszkanie swoim pracownikom w  celach mieszka-
niowych. W umowie zastrzeżono, że lokal wynajmowany przez 
wnioskodawcę jest w całości przeznaczony na cele mieszkanio-
we, a  lokale, które ewentualnie wnioskodawca wynajmowałby 
w przyszłości, również będą wykorzystywane na cele mieszka-
niowe. Równocześnie zastrzegł, że przedmiotem powyższych 
umów nie są i nie będą usługi w zakresie zakwaterowania okre-

ślone w pozycji 163 załącznika nr 3 ustawy o podatku 
od towarów i usług, objęte stawką podatku w wyso-
kości 7 proc. 

W  zakresie wyżej przedstawionego stanu faktycz-
nego pytanie brzmiało: Czy świadczenie usług najmu 
lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe pracownikom 
najemcy (lub w  przyszłości innych najemców), korzysta 
ze zwolnienia od podatku od towarów i  usług na podsta-
wie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT, jako usługa w zakre-
sie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości 
o  charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na 
własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe?

W  uzasadnieniu wnioskodawca podał między in-
nymi, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, 
zwalnia się z  podatku usługi w  zakresie wynajmowa-
nia lub wydzierżawiania nieruchomości o  charakterze 
mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny ra-
chunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

10 stycznia 2019 r. Dyrektor Krajowej Infor-
macji podatkowej stwierdził, że stanowisko wnio-

Koniec ze zwolnieniami z podatku VAT 
dla wynajmujących?

z
miana polega na tym, że zgodnie z nowymi interpretacjami 
indywidualnymi, wynajmujący podmiotom gospodarczym 
nie może korzystać ze zwolnienia z  VAT wynikające-

go z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług 
(dalej: ustawa VAT), nawet jeżeli w  ostateczności nierucho-
mość jest wynajmowana w  celach mieszkaniowych. Zgodnie 
z  wyżej wymienionym przepisem, usługi w  zakresie wynajmo-
wania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze miesz-
kalnym lub części nieruchomości, na rachunek własny, wyłącznie 
na cele mieszkaniowe, są zwolnione z  podatku VAT. Dotych-
czasowa interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbo-
wej stanowiła, że wynajem podlega zwolnieniu z  podatku VAT, 
o  ile nieruchomość ostatecznie jest wykorzystywana dla celów 
mieszkaniowych. 

Dotychczasowe stanowisko Krajowej Informacji 
Skarbowej
Krajowa Informacja Skarbowa jeszcze na początku stycznia 
2019 r. zdawała się podtrzymywać dotychczasowe stanowisko. 
18 grudnia 2018 r. wpłynął do Krajowej Informacji Skarbowej 
wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej po-
datku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT 
usług wynajmu lokali mieszkalnych. Zgodnie z przedstawionym 
przez wnioskodawcę stanem faktycznym, jako właściciel wynaj-
mował on mieszkanie przedsiębiorcy, który to przedsiębiorca 

W ostatnim czasie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienił stanowisko 
dotyczące zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) dochodów z czynszu 
najmu nieruchomości mieszkalnych na rzecz podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą — w sytuacji, kiedy nieruchomość ta była wykorzystywana 
w ostateczności na cele mieszkaniowe. 

prawo
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skodawcy jest prawidłowe, co oznacza, że wynajem lokalu 
mieszkalnego w  powyżej wskazanym zakresie podlega zwolnie-
niu z  podatku VAT. Powyższa interpretacja dostępna jest pod 
sygn. akt 0112-KDIL2-1.4012.654.2018.1.MC.

Obecne stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej
Obecnie stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej uległo zde-
cydowanej zmianie. Świadczyć o  tym mogą najnowsze inter-
pretacje indywidualne. W tym celu przyjrzymy się jednej z nich. 
11 grudnia 2018 r. do Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął 
wniosek o  wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej po-
datku od towarów i  usług w  zakresie sposobu opodatkowania 
usług najmu lokalu mieszkalnego świadczonych na rzecz firmy. 
Zgodnie z  przedstawionym stanem faktycznym, wnioskodaw-
ca, będący osobą fizyczną, która nie prowadzi 
działalności gospodarczej, wynajmuje mieszka-
nia, w których w przyszłości będą mieszkać jego 
dzieci. Wnioskodawca podpisał umowę z  firmą 
na wynajem lokalu do celów mieszkaniowych. 
Przedsiębiorstwo jako najemca miało udostęp-
niać te mieszkania swoim pracownikom.  Wnio-
skodawca zwrócił się z  pytaniem, czy usługa 
wynajmu lokalu mieszkalnego będzie zwolniona 
z  VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 usta-
wy VAT.  Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodaw-
cy najem dotyczył celów mieszkaniowych, zatem 
można skorzystać z  wyżej wspomnianego zwol-
nienia z podatku VAT.

W  odpowiedzi Dyrektor Krajowej Informacji 
Skarbowej stwierdził, że stanowisko wniosko-
dawcy jest nieprawidłowe. Organ zaznaczył, że 
w  analizowanej sprawie usługa wynajmu świad-
czona przez wnioskodawcę na rzecz firmy nie 
realizuje celu mieszkaniowego, bowiem bezpośrednim celem 
w tym przypadku nie jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 
najemcy, lecz realizacja przez niego celu gospodarczego, w tym 
zarobkowego. Zdaniem organu, dopiero zakwaterowani w loka-
lu przez firmę pracownicy będą realizowali cel mieszkaniowy. 
Powyższa wykładnia dokonana przez Dyrektora Krajowej In-
formacji Skarbowej pochodzi z  interpretacji indywidualnej z  8 
lutego 2019 r. o sygn. 0115-KDIT1-1.4012.889.2018.1.JP.

Należy podkreślić, że nie jest to odosobniona interpretacja. 
W podobnym tonie wypowiada się Dyrektor Krajowej Informa-
cji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2019 r., 
o  sygn. akt 0115-KDIT1-1.4012.98.2019.2.JP. Wnioskodawcą 
była osoba fizyczna, która wynajmowała firmie ¾ powierzchni 
budynku prywatnego na cele mieszkaniowe pracowników tej 
firmy. Wnioskodawca uważał, że najem jest zwolniony z podat-
ku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT. 

W  tym przypadku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 
również stwierdził, że powyższy najem nie jest objęty przed-
miotowym zwolnieniem. Argumentacja organu była identycz-
na jak we wcześniej wymienionej sprawie, tj. zdaniem organu 
w analizowanym przypadku usługa wynajmu świadczona przez 
wnioskodawcę na rzecz firmy nie realizuje celu mieszkaniowe-
go, bowiem bezpośrednim celem nie jest zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych najemcy, lecz realizacja przez niego celu go-
spodarczego, w  tym zarobkowego, a  dopiero zakwaterowani 
w budynku prywatnym przez firmę pracownicy będą realizowa-
li cel mieszkaniowy.

Inna interpretacja
Wydawałoby się, że Krajowa Informacja Skarbowa na sta-
łe zmieniła linię interpretacyjną w  przedmiotowym za-
kresie. Jednakże 25 marca 2019 r. Dyrektor Krajowej 
Informacji Skarbowej wydał interpretacje indywidualną o  sygn. 
0112-KDIL1-1.4012.43.2019.2.MJ, która również opierała się 
o przepis art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT, lecz tym razem organ 
potwierdził interpretację wnioskodawcy. W powyższej interpre-
tacji opis stanu faktycznego także sprowadzał się do wynajmo-
wania przez wnioskodawcę lokalu podmiotowi gospodarczemu, 
który to lokal następnie był wykorzystywany przez pracowni-
ków najemcy na cele mieszkaniowe. Również tym razem wnio-
skodawca wystąpił z  zapytaniem, czy w  przypadku wynajmu 
przez wnioskodawcę lokalu dla innego podmiotu gospodarczego 

z  przeznaczeniem na najem, wyłącznie na cele mieszkaniowe 
dla pracowników tego podmiotu, wnioskodawca może zastoso-
wać zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał interpretację za 
prawidłową, stwierdzając, że lokal jest wynajmowany wyłącz-
nie na cele mieszkaniowe. Ponadto organ podkreślił, że najemca 
zobowiązał się w ramach zawartej umowy do wykorzystywania 
nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe, dla swoich pra-
cowników, a  finalnym celem oddania w  najem lokalu mieszkal-
nego jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników 
najemcy.

Podsumowanie
Reasumując, w  ostatnim czasie Krajowa Informacja Skarbowa 
wydawała interpretacje indywidualne, które były zdecydowa-
nie odmienne niż do tej pory. Jeżeli ta tendencja utrzyma się, to 
z pewnością wpłynie na praktyki rynkowe. Wynika to z faktu, że 
wynajmujący nie będą mogli już korzystać ze zwolnienia z podat-
ku VAT w  przypadku, kiedy najemcą jest podmiot gospodarczy. 
Nawet jeżeli wynajmowany lokal będzie ostatecznie wykorzysty-
wany w celach mieszkaniowych, np. przez pracowników najemcy. 
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że przedmiotowa kwestia 
nie jest przesądzona. Jedna z  ostatnich interpretacji zdaje się 
wskazywać, że być może organ powróci do dotychczasowego ro-
zumienia przepisu.

Kajetan Wałęga
aplikant adwokacki Kancelaria Janowski Markiewicz
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zaproszono nas

Riva Verona — piękno i luksus

r
iva Verona łączy włoski styl z  krakowskim kra-
jobrazem. Inwestycja znajduje się w  Starych 
Dębnikach, przy ul. Madalińskiego 11a. O wyjąt-

kowości tej lokalizacji świadczy bezpośrednie sąsiedz-
two Bulwarów Wiślanych. Z okien rezydencji roztacza 
się widok na Wisłę. Mieszkańcy mają blisko do szcze-
gólnie lubianych przez krakowian tras rowerowych 
i ścieżek spacerowych. Budynek został zaprojektowa-
ny w zgodzie ze współczesnym krajobrazem miejskim 
— architekci nawiązują do charakterystycznej zabu-
dowy dzielnicy, dopełniając ją nowoczesnym designem 
i  funkcjonalnymi rozwiązaniami architektonicznymi, 
w których dużą rolę odgrywa m.in. naturalne światło. 
W  projekcie budynku wzrok przykuwa m.in. okazały 
3-kondygnacyjny przeszklony hol wejściowy, z które-
go wychodzi się bezpośrednio na ścieżki przy Bulwa-
rach Wiślanych.

Przyroda i rozrywka w zasięgu ręki
W okolicy znajduje się park Dębnicki. Niedaleko stąd również do 
Wawelu oraz innych zabytków i atrakcji turystycznych Krakowa. 
Takie położenie docenią zarówno osoby lubiące sport i aktywny 
wypoczynek na łonie natury, jak i rodziny z dziećmi czy seniorzy, 
wśród których nie brakuje miłośników rozgrywek szachowych 
organizowanych nad brzegiem Wisły. Bezpośrednie sąsiedztwo 
miejskich terenów zielonych stwarza wiele możliwości rekreacji: 
od spokojnych, wieczornych spacerów, po regularny, intensywny 
jogging, jazdę na rowerze czy rolkach. Mieszkanie w Riva Verona 
może stanowić także interesującą opcję dla inwestorów, którzy 
poszukują nieruchomości pod wynajem. Atrakcyjna lokalizacja 

zwiększa szanse na znalezienie najemców, także wśród turystów 
odwiedzających Kraków.

Dostęp do komunikacji i infrastruktury
Wybór lokalizacji w  sąsiedztwie ścisłego centrum oznacza 
dla mieszkańców możliwość korzystania z  pełnej infrastruk-
tury, wynikającej z  poziomu rozwoju dzielnicy: ośrodków 
medycznych, szkół i  przedszkoli, uczelni oraz punktów han-
dlowo-usługowych. Inwestycja jest skomunikowana z centrum 
i pozostałymi rejonami miasta. Niedaleko znajdują się przystan-
ki komunikacji miejskiej.

Architektura w dobrym stylu
Elegancka forma budynku stanowi rezultat współpra-
cy dewelopera z  architektami z  Włoch. Oryginalne 
detale architektoniczne powstały z inspiracji włoską ar-
chitekturą. Estetyka inwestycji współgra z  jej funkcjo-
nalnością. W budynku przewidziano bowiem miejsce na 
komórki lokatorskie, windy i rozwiązania w zakresie bez-
pieczeństwa. Rezydencja ma być chroniona 24 godziny 
na dobę. Swoje ewentualne obawy dotyczące bezpie-
czeństwa mieszkańcy będą mogli na bieżąco zgłaszać 
ochroniarzowi dyżurującemu w recepcji. Ponadto pro-
jekt zakłada ogrodzenie działki, co ma zwiększyć poczu-
cie prywatności i bezpieczeństwa lokatorów. 

W  budynku zaprojektowano mieszkania w  różnych 
rozkładach: 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe. Zgodnie z harmonogra-
mem, inwestycja ma zostać ukończona w IV kw. 2019 r.

Joanna Kus

Firma Verona Building czerpie z doświadczenia na polskim i włoskim rynku nieruchomości. 
Elegancja formy architektonicznej i solidność wykonania — to jedne z głównych założeń 
działań inwestycyjnych dewelopera. Firma jest laureatem nagrody Złotego Sokoła, 
przyznawanej za osiągnięcia na lokalnym rynku nieruchomości. W swojej aktualnej ofercie 
Verona Building ma mieszkania w ramach projektu Riva Verona.
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artykuł sponsorowany

Self Storage — co to właściwie jest?

S
elf Storage, tłumacząc dosłownie, to magazyn 
samoobsługowy. Większości osób będzie koja-
rzył się z halą magazynową, ale w rzeczywisto-

ści to zupełnie coś innego. Takie obiekty od lat cieszą 
się ogromną popularnością w  USA — tam korzysta-
nie z Self Storage to codzienność. Na terenie naszego 
kraju wiele osób zauważa budynki z charakterystycz-
nym czerwonym oknem i zastanawia się, co tam może 
być. Jest wiele teorii, a naprawdę to jest właśnie firma 
Less Mess Storage, która intensywnie buduje obiek-
ty na terenie całej Polski, rozwijając usługę Self Storage 
i stając się liderem i ulubioną firmą w branży.

Kto może skorzystać?
W  naszym kraju coraz więcej osób korzysta z  tego 
typu usług. Dzięki nim mamy możliwość przechowania 
różnych rzeczy, co jest bardzo pomocne np. podczas 
przeprowadzki, remontu, kiedy trzeba w  bezpiecz-
nym miejscu przechować część swojego dobytku, kiedy zalega-
ją nam w  domu rzeczy sezonowe, np. ubrania i  sprzęty. Można 
oczywiście upychać je w szafie albo za drzwiami, ale lepsze roz-
wiązanie to dodatkowy pokój poza domem. Oferta przeznaczo-
na jest zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Niezależnie od 
branży i  wielkości przedsiębiorstwa można przechowywać do-
kumenty, ulotki, towary, materiały marketingowe. Dodatkowym 
walorem obiektu jest możliwość skorzystania ze strzeżonego 
parkingu lotniskowego. 

Jak to działa?
Self Storage można znaleźć w każdym z większych polskich miast, 
jak np. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, a wkrótce również 
w  Trójmieście. Obiekt znajduje się za lotniskiem Balice w  Kry-
spinowie, widoczny jest z  autostrady, więc nie sposób go prze-
oczyć. W  tym miejscu klient ma możliwość wynajęcia dowolnej 
powierzchni, a dostępnych jest ponad czterdzieści rozmiarów, od 
małych schowków 0,5 mkw., aż po tak duże, że można zmieścić 
w nich przedmioty nawet z dużego mieszkania i firmy (30 mkw.). 
Dostępne są pomieszczenia o powierzchniach różniących się od 
siebie o pół metra, czyli możemy wynająć np. 0,5 mkw., 1 mkw., 
1,5 mkw. i tak aż do ok. 30 mkw. Wynajęte pomieszczenie klient 

zamyka na swoją kłódkę, obsługa ani nikt inny nie ma dostępu 
do magazynu klienta. Przy wyborze rozmiaru koniecznie trze-
ba wziąć pod uwagę wysokość pomieszczeń. W  Krakowie mają 
one 2,48 m wysokości. Warto przechowywać rzeczy piętrowo, 
czyli jedne na drugich (o  ile jest taka możliwość). Takie składo-
wanie przedmiotów pozwoli zaoszczędzić miejsce na podłodze, 
a w konsekwencji potrzebne będzie mniejsze pomieszczenie, tym 
samym koszt najmu będzie niższy. Uprzejmy i doświadczony per-
sonel zawsze rzetelnie doradzi w doborze rozmiaru pomieszcze-
nia do potrzeb. Każdy klient jest zapraszany do obiektu, dzięki 
czemu można zobaczyć różne pomieszczenia, porównać rozmia-
ry, a przy okazji napić się pysznej kawy.

Na jak długo muszę wynająć takie pomieszczenie?
Nie trzeba zobowiązywać się do długoterminowych umów naj-
mu, ponieważ można wynająć pomieszczenie nawet na 7 dni, a na 
jak długo, to już decyduje klient. Po podpisaniu umowy otrzymuje 
on indywidualny pin, dzięki któremu dostęp do obiektu jest moż-
liwy 24 h/dobę, dosłownie o każdej porze dnia i nocy.

Czy to naprawdę jest bezpieczne?
Jeśli ktoś zadaje sobie pytanie: Czy to na pewno bezpieczne? — 
można go uspokoić. Przestrzenie tego typu są chronione alar-
mem, monitoringiem i specyficzną dla branży kontrolą dostępu, 
dlatego są bardzo bezpieczne. Nie dostanie się tam nikt nieupo-
ważniony, więc nasze rzeczy mogą leżeć spokojnie, dopóki nie 
zechcemy z nich skorzystać. Firma zadbała również o dobre wa-
runki przechowywanych przedmiotów. Obiekty są ogrzewane, 
wentylowane i utrzymywana jest stała wilgotność, co sprawia, że 
warunki do przechowywania są odpowiednie nawet dla bardzo 
wymagających rzeczy.

Oddziały firmy są czynne 7 dni w tygodniu, co ułatwia kontakt 
z pracownikami, a także zachęca do wizyty w dogodnym dla sie-
bie czasie.

W każdym obiekcie jest sklep z kartonami i szeroką gamą pro-
duktów do spakowania i zabezpieczenia rzeczy. Można je zakupić 
również w sklepie online: ekartony.pl.

Less Mess Storage
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włączając je do kontrolowanych przez siebie sieci zainfekowa-
nych maszyn. Taki botnet może posłużyć np. do przeprowadze-
nia zmasowanych ataków na firmy, celem szantażowania ich. 
W  innym scenariuszu moc obliczeniowa zaatakowanych urzą-
dzeń może zostać wykorzystana przez cyberprzestępców do 
kopania kryptowaluty. Po drugie, atak na urządzenie Internetu 
Rzeczy może dać przestępcy dostęp do całej sieci, w której taki 
sprzęt funkcjonuje. W  przypadku kamer podłączonych do in-
ternetu mamy do czynienia z jeszcze jednym zagrożeniem — po 
infekcji przestępcy mogą podglądać użytkowników i  np. szan-
tażować ich, strasząc opublikowaniem w internecie rozmaitych 
krępujących materiałów.

Cyberprzestępcy zazwyczaj wykorzystują luki w systemie 
bezpieczeństwa. Wina za ich powstawanie częściej leży 
po stronie producenta czy użytkownika? Jakie błędy 
ułatwiają zadanie cyberprzestępcom?

Luki w  zabezpieczeniach są wynikiem błędów popełnionych 
przez producenta. Nie da się ich całkowicie uniknąć, ponieważ 
oprogramowanie piszą ludzie, którzy z  natury mogą się mylić. 
Jeżeli producent podchodzi do sprawy poważnie, będzie się sta-
rał publikować poprawki bezpieczeństwa jak najszybciej po wy-
kryciu problemów. Jednak instalacja tych poprawek leży już po 
stronie użytkownika, a jak pokazuje doświadczenie, użytkowni-
cy często odkładają to zadanie „na później” — w myśl zasady, że 
zawsze jest coś ważniejszego do zrobienia. W ten sposób użyt-
kownicy nie tylko ułatwiają życie cyberprzestępcom, ale wręcz 
zostawiają im drzwi otwarte na oścież. Dodatkowym błędem 
popełnianym przez użytkowników jest pozostawianie domyśl-
nych haseł dających dostęp do ustawień sprzętu.

W jaki sposób zabezpieczyć się przed cyberatakiem?

Nie otwieraj drzwi 
cyberprzestępcy

Które z inteligentnych urządzeń wykorzystywanych 
w domach i mieszkaniach są najbardziej podatne na atak?

Trudno jednoznacznie wskazać rodzaj urządzeń podatnych na 
cyberataki. Można ogólnie powiedzieć, że są to wszystkie urzą-
dzenia Internetu Rzeczy, które działają z  domyślnymi hasłami, 
zaprogramowanymi przez producentów, oraz takie, do których 
można łatwo uzyskać zdalny dostęp przez internet. Co do samej 
popularności urządzeń wśród cyberprzestępców, jako przykład 
można podać sieć zainfekowanych sprzętów Mirai (tzw. botnet), 
która wykorzystywała moc obliczeniową setek tysięcy drukarek 
sieciowych, kamer monitoringu oraz routerów Wi-Fi. W wyniku 
działania tego botnetu doszło do poważnego spowolnienia pracy 
internetu w wielu miejscach na świecie. Problem dotknął nawet 
takich gigantów jak Facebook, Netflix czy Spotify.

W jaki sposób najczęściej dochodzi do cyberataku?

W większości przypadków dochodzi do złamania domyślnych za-
bezpieczeń urządzeń Internetu Rzeczy. Niestety, w dalszym cią-
gu producenci sprzętu tego typu nie przywiązują odpowiedniej 
wagi do bezpieczeństwa, a w wielu przypadkach nie dbają o to 
wcale. Wiele dostępnych na rynku inteligentnych urządzeń po-
siada hasło dostępowe zapisane na stałe i użytkownik nie może 
go zmienić. To znacznie ułatwia potencjalny atak. Sami użytkow-
nicy także przyczyniają się do zwiększania powierzchni ataku, 
ponieważ nawet jeżeli hasło da się zmienić, nie robią tego. Po-
dobnie sprawa ma się z uaktualnieniami usuwającymi krytyczne 
błędy w  urządzeniach — użytkownicy często zwlekają z  ich in-
stalacją, co pozostawia otwarte drzwi dla atakujących.

Jaką korzyść osiągają cyberprzestępcy?

Możemy to rozpatrywać dwojako. Po pierwsze, atakujący 
mogą wykorzystać moc obliczeniową inteligentnych urządzeń, 

Na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych coraz większe 
znaczenie ma wygoda, zatem nic 
dziwnego, że rośnie popularność 
systemów inteligentnych. Komfort 
wynikający z korzystania z Internetu 
Rzeczy wiąże się jednak z pewnym 
ryzykiem. Co może nam grozić i jak 
się przed tym uchronić? W rozmowie 
z Anną Kapłańską tłumaczy Piotr 
Kupczyk, dyrektor biura komunikacji 
z mediami Kaspersky Lab Polska.

rozmowy
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Uwagę na bezpieczeństwo powinniśmy zwrócić już na etapie 
wyboru inteligentnego urządzenia. Warto rzucić okiem na opi-
nie innych użytkowników, szczególnie w  kwestii podejścia pro-
ducenta do udostępniania poprawek bezpieczeństwa. Jeżeli 
urządzenie, którym jesteśmy zainteresowani, nie pozwala na 
zmianę hasła dającego dostęp do ustawień, powinniśmy poszu-
kać innego sprzętu. Tuż po uruchomieniu urządzenia należy jak 
najszybciej zmienić hasło i  zainstalować wszystkie dostępne 
uaktualnienia — warto pamiętać, że sprzęt może leżeć przez ja-
kiś czas na półce w sklepie, a w tym okresie mogą zostać wykryte 
i załatane rozmaite błędy. Warto także zastanowić się, czy nowe 
urządzenie musi mieć dostęp do internetu — być może dostęp 
sieci lokalnej będzie wystarczający.

Jak to wygląda w przypadku, gdy prowadzimy w domu 
działalność gospodarczą? Czy w takiej sytuacji powinniśmy 
stosować jakieś szczególne zabezpieczenia?

Zastosowanie mają tutaj wszystkie zasady związane z  bezpie-
czeństwem urządzeń tego typu w  domach. W  przypadku firm 
warto dodatkowo zwrócić uwagę na to, by inteligentny sprzęt, 
który musi mieć dostęp do internetu, funkcjonował w sieci od-
izolowanej od innych firmowych urządzeń, szczególnie takich, 
które przechowują ważne dane korporacyjne. Na szczęście nie 
jest to problematyczne — większość nowoczesnych routerów 
sieciowych (nawet tych konsumenckich) pozwala na łatwe uru-
chomienie dodatkowej sieci.

Mamy wpływ na to, jak 
korzystamy z prywatnych 
urządzeń, ale rozwiązania 
inteligentne stosuje się także 
w częściach wspólnych. 
Przykładem mogą być 
kamery zamontowane na 
terenie osiedla albo punkty 
do ładowania pojazdów 
elektrycznych. Jakie zagrożenia 
się z tym wiążą i w jaki sposób 
możemy ich uniknąć?

Z  punktu widzenia cyberbez-
pieczeństwa, zagrożenia są 
takie same, jak w  przypadku 
urządzeń domowych — ata-
kujący mogą przejąć nad nimi 
kontrolę, sterować nimi i  wy-
korzystywać ich moc oblicze-
niową. Konsekwencje bywają 
jednak znacznie poważniejsze. 
Nietrudno wyobrazić so-
bie sytuację, w  której cyber-
przestępcy współpracują 
z  gangiem złodziei, przejmu-
ją kontrolę nad kamerami 
monitoringu miejskiego i  wy-
łączają je lub podstawiają inny obraz, by ułatwić rabusiom 
ucieczkę. Konsekwencje działań przestępców mogą być bar-
dzo poważne, biorąc pod uwagę to, że coraz częściej do 
internetu podłączone są nawet newralgiczne elementy infra-
struktury miast, takie jak sieć energetyczna czy sygnalizacja 
świetlna. Jako mieszkańcy miast niestety nie mamy wpływu 

na to, jakie urządzenia funkcjonują w  sieci i  w  jaki sposób są 
zabezpieczone.

Systemy inteligentne pozwalają na zdalne zarządzanie 
urządzeniami za pomocą smartfona, który jest łatwym 
celem kradzieży. Co zrobić, by zminimalizować ryzyko 
cyberprzestępstwa na wypadek, gdyby dostał się 
w niepowołane ręce?

Przede wszystkim musimy zadbać o  to, by dostęp do smartfo-
na był zabezpieczony hasłem, odciskiem palca lub skanem twa-
rzy. Jeżeli smartfon może zostać odblokowany przez każdego, 
w  przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia nieautoryzo-
wany użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do wszystkich 
danych i usług, do których jesteśmy zalogowani na smartfonie, 
łącznie z aplikacjami służącymi do kontrolowania inteligentnych 
urządzeń. Warto także zaopatrzyć się w rozwiązanie, które w ra-
zie utraty urządzenia pozwoli je zdalnie zablokować, wymazać, 
a nawet zlokalizować.

Czy osoby korzystające z systemów inteligentnego zarządzania 
zdają sobie sprawę z zagrożeń ze strony cyberprzestępców, czy 
większość z nich nie ma takiej świadomości?

Niestety w  większości przypadków świadomość ta jest bardzo 
ograniczona lub wręcz nie istnieje. Wynika to po części z podej-
ścia samych producentów inteligentnych urządzeń, którzy dążą 
do maksymalnego uproszczenia procesu ich uruchamiania, tak by 

użytkownik musiał jedynie podłączyć sprzęt do zasilania. Takie 
podejście rozleniwia i usypia czujność. Niestety wygoda nigdy nie 
idzie w parze z bezpieczeństwem. Z tego powodu ciągle jest wie-
le do zrobienia w kwestii uświadamiania użytkowników nowocze-
snych urządzeń, co staramy się robić m.in. na naszym oficjalnym 
blogu Kaspersky Daily.
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ekspert radzi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

Planuję zakup działki pod budowę domu parterowego 
w okolicach Krakowa. Które rejony Krakowa (lub 
jego okolic) powinienem wziąć pod uwagę w trakcie 
poszukiwań? Od czego należy zacząć planowanie tego 
typu inwestycji? Jaki proces formalny mnie czeka oraz 
jaki budżet powinienem przygotować?

Lokalizacja
Planując zakup działki budowlanej, przede wszystkim należy zwró-
cić uwagę na jej lokalizację — gdzie na co dzień kupujący musi dojeż-
dżać, ile czasu poświęci na codzienne dojazdy do pracy i odwożenie 
dzieci do szkół i przedszkoli. Warto zwrócić uwagę, czy teren, który 
nas interesuje, ma bezpośredni dostęp do drogi, czy w jego grani-
cach lub na sąsiedniej działce są media (prąd, woda, gaz, kanalizacja).  
W  życiu codziennym ważna jest komunikacja miejska — odległo-
ści od przystanków autobusowych i PKP odgrywają tu istotną rolę. 
Ważna jest infrastruktura, czyli dostęp do szkół, przychodni, przed-
szkoli, sklepów, punktów usługowych i placówek kulturalnych.

Ukształtowanie terenu
Kolejne aspekty, które należy przeanalizować, to kształt i wielkość 
działki — czy jest ustawna i czy możemy wybudować na niej dom. 
Dobra rada — najpierw kupmy działkę, a dopiero później skupmy 
się na projekcie budynku.

Kolejną kwestią jest przeznaczenie gruntu — musimy wie-
dzieć, czy działka, którą zamierzamy nabyć, jest budowlana, rol-
na czy leśna. Równie istotny element w procesie zakupu działki 
to jej położenie oraz sąsiedztwo. Ważne jest, aby działka nie znaj-
dowała się na terenach zalewowych, osuwiskowych, zasypowych 
i na dużych nierównościach, które mogą utrudnić lub nawet unie-
możliwić budowę domu. Warto zwrócić uwagę na to, co znajdu-
ję się w jej najbliższym otoczeniu — nikt nie chce mieszkać obok 
wysypiska, spalarni śmieci, ubojni zwierząt czy zakładu przemy-
słowego itp.

Często przy zakupie działki istotną rolę odgrywa orientacja te-
renu: wiele osób zwraca uwagę na strony świata. Zależy im, aby 
ogród znajdował się na południowo-zachodniej stronie, a sypialnie 
od strony północnej. Dlatego warto sprawdzić, jak światło słonecz-
ne pada na działkę i obejrzeć ją w różnych porach dnia.

W kontekście Krakowa i  jego okolic, dużym zainteresowaniem 
cieszą się działki w pobliżu Zabierzowa, w Zielonkach, Michałowi-
cach, Tomaszowicach, Swoszowicach, Mogilanach. Coraz więcej 
zapytań pojawia się o okolice Wieliczki. Wiele osób opuszcza cen-
trum miasta i przenosi się na obrzeża Krakowa lub poza jego grani-
ce. Dlatego tak istotna jest komunikacja.

Budżet
Inną cenę będzie miała działka budowlana w  okolicach Śródmie-
ścia, a inną np. w Swoszowicach czy Zielonkach. Wpływ na cenę ma 
również wielkość terenu. Moi klienci najchętniej wybierają działki 
o powierzchni 1000–1500 mkw., gdzie za metr kwadratowy płacą 

150–300 zł. Terenów powyżej 3000 mkw. szukają głównie dewe-
loperzy i inwestorzy.

Proces formalny
Dokumenty niezbędne do zakupu działki budowlanej to: 
• podstawa nabycia nieruchomości gruntowej (umowa sprzeda-

ży, umowa darowizny, postanowienie o nabyciu spadku);
• odpis z księgi wieczystej (wystarczy numer, gdyż można to 

sprawdzić internetowo):
 Dział I – oznaczenie działki (jej numer, powierzchnia, przezna-

czenie, położenie); 
 Dział II — właściciel; 

Dział III — trzeba sprawdzić bardzo dokładnie — zawarte są 
w nim ewentualne prawa i roszczenia przysługujące osobom 
trzecim. Mogą być wpisane: służebność, dożywocie na działce 
lub prawo pierwokupu wynikające z jakiejś innej umowy; 
Dział IV — dotyczy hipoteki, czyli obciążenia nieruchomości. 
Najlepszą informacją dla czytającego będzie w tym dziale „brak 
wpisów”, oznaczający brak obciążeń;

• wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z informa-

cją o rewitalizacji, lub informacja o jego braku. Z planu dowie-
my się o przeznaczeniu działki: czy jest budowlana, usługowa 
itp. Warto też spojrzeć, czy według tego dokumentu nie ma za-
planowanej w okolicach np. budowy drogi lub po sąsiedzku nie 
znajduje się działka przeznaczona na cele inne niż mieszkanio-
we (w takim wypadku może się okazać, że za płotem „wyrośnie” 
niebawem fabryka lub supermarket). Obecnie większość gmin 
posiada także plan w formie elektronicznej;

• mapa zasadnicza — będą w niej zawarte informację o uzbroje-
niu działki (woda, gaz, prąd, kanalizacja);

• informacja, że działka nie jest objęta uproszczonym planem lasu.
Dokumentacja ta dotyczy działki budowlanej. W  przypad-

ku gruntów rolnych lub leśnych procedura zakupu jest bardziej 
skomplikowana. 

Jeżeli znaleźliśmy idealną działkę, mamy komplet aktualnych do-
kumentów, możemy przystąpić do notarialnej umowy sprzedaży. 

Joanna Sojda
Specjalista ds. Nieruchomości  

poWer inVeSt

Odpowiadając na pytanie czytelnika, ekspert POWER INVEST zwraca uwagę na 
najważniejsze kwestie związane z zakupem działki budowlanej.
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Perły z sieci

Urząd Portowy w Antwerpii 

W Belgii, między miastem Antwerpia a zatoką, w 2016 r. 
powstała nowa siedziba Urzędu Portowego. Została 
zaprojektowany przez firmę Zaha Hadid Architects, jako 
nadbudowa dachu dawnego budynku Straży Pożarnej, 
który został wpisany na listę obiektów zabytkowych. 
Niezwykłym atutem nowego urzędu jest tworzywo, 
z którego powstał cały budynek, kształtem przypominający 
statek. Konstrukcja powstała ze specjalnego szkła 
fasetowanego, na które składa się wiele trójkątów: 
matowych oraz obijających światło. Optycznie powiększa 
to konstrukcję, a jednocześnie stwarza wrażenie lekkości. 
Nowoczesny budynek został podparty betonową „nogą” 
i wspornikiem. Obiekt może pomieścić 500 pracowników, 
którym zapewnia niezwykłe widoki na zatokę i całe miasto. 
Komfort pracy podnosi wygłuszenie budynku. Szkło 
wykorzystano także w przypadku dziedzińca, który pełni 
funkcję głównego holu recepcyjnego Urzędu Portowego. 
Znajduje się on w centralnej części starej siedziby Straży 
Pożarnej.

Pałac Sztuk Pięknych

Budowę znajdującego się w Meksyku Pałacu Sztuk Pięknych 
zakończono w latach 30. XX w. Projekt oraz prace powierzono 
architektowi Federicowi Mariscalowi. Cały gmach wykonany 
jest w stylu art déco, ukazującym ówczesny zachwyt tym typem 
wykończenia budynków. Plac i znajdujący się na nim pałac 
położone są niżej od poziomu całego miasta, ze względu na 
dużą  masę konstrukcji oraz obniżanie się terenu. Wewnątrz 
obiektu znajduje się piękna sala koncertowa wykończona białym 
marmurem oraz wiele wystaw, zarówno stałych, jak i czasowych. 
Pokazywane są tam prace najwybitniejszych współczesnych 
artystów, odbywają się także sztuki teatralne i koncerty. Jednak 
główną atrakcją podczas zwiedzania budynku, oprócz podziwiania 
niezwykłej architektury, jest oglądanie malowideł ściennych 
słynnych muralistów z Meksyku, m.in. Camarena, Orozco czy 
Tamayo. W Pałacu swoją siedzibę ma również Narodowy Balet 
Folklorystyczny Mexico. Pałac warto zobaczyć za dnia, a także 
nocą, podczas której zachwyca kolorowym oświetleniem.

Piramida na dziedzińcu Luwru 

Muzeum Luwr znajdujące się w centrum Paryża jest 
jednym z najczęściej odwiedzanych muzeów, dlatego też nic 
dziwnego, że piramida stanowiąca wejście do Luwru stała 
się rozpoznawalna na całym świecie. Powstanie obiektu 
zainicjował ówczesny prezydent François Mitterand. 
Zakończenie budowy datuje się na rok 1989. Wysoka na ponad 
20 m konstytucja opiera się na kształcie piramidy, a zbudowana 
została w całości ze szkła i metalu. Do jej powstania 
wykorzystano ponad 500 geometrycznych elementów, 
a mianowicie rombów oraz trójkątów. Przeźroczysty, 
nowoczesny obiekt wpisał się w krajobraz Paryża, a obecnie 
stanowi również funkcjonalne wejście do całego budynku 
muzeum. Piramida  otoczona jest przez trzy mniejsze wieże 
w tym samym kształcie. Doskonale oświetlona budowla 
geometryczna, która w dzień, ale również po zmierzchu 
zachwyca, zapiera dech w piersi oraz od wielu lat zdobi 
dziedziniec Luwru.



Z kraju

Wkrótce mieszkań może być coraz mniej
Dane Głównego Urzędu Statystycznego przedstawione w publikacji „Sytu-
acja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2019 r.” wskazują, że rynek nie-
ruchomości mieszkaniowych ma się dobrze, a  liczba oddawanych do użyt-
kowania inwestycji wzrasta. Jednocześnie obserwacje dotyczące najbliż-
szej przyszłości nie wskazują, by nadchodzące miesiące przyniosły kolejne 
sukcesy. Luty 2019 r. okazał się kolejnym miesiącem, kiedy udało się popra-
wić wynik z ubiegłego roku — statystyki wynoszą +6,9 proc. Do użytkowa-
nia przekazano 16 tys. mieszkań. Analizowany okres w 2018 r. przyniósł bli-
sko 30 proc. więcej lokali mieszkalnych w stosunku do lutego 2017 r. Wy-
raźną tendencję spadkową można dostrzec również w przypadku wydanych 
pozwoleń na budowę czy zgłoszeń z projektem budowlanym, a to oznacza, 
że w  najbliższej przyszłości inwestycji mieszkaniowych będzie powstawa-
ło coraz mniej. Notowania za luty 2019 r. mówią o  ponad 17 proc. degre-
sji. Wciąż najwięcej powstaje mieszkań realizowanych z myślą o najmie lub 
sprzedaży — w lutym 2019 r. ich liczba wzrosła do 10 tys., czyli o 13,2 proc. 
Na coraz mniej przedsięwzięć budowlanych decydują się inwestorzy indy-
widualni oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Mieszkanie Plus tańsze niż kredyt
Zgodnie z informacjami udzielonymi przez wiceministra inwestycji i rozwoju Ar-
tura Sobonia, „Mieszkanie Plus” może być o 24 proc. tańsze niż kredyt hipotecz-
ny. Najemca otrzymujący dopłaty do czynszu w ramach „Mieszkania na Start”, 
poniesie o 34 proc. mniejszy wydatek od kredytobiorcy. A mieszkań udostęp-
nianych w rządowym programie ma być coraz więcej. Według wiceministra So-
bonia przyjęcie nowelizacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) umożli-
wi realizację zapowiedzianych przez premiera Morawieckiego 100 tys. miesz-
kań. W zasobach KZN jest obecnie 115 działek, na których będzie można wy-
budować łącznie 63 tys. lokali. W samej stolicy ma powstać 15 tys. „Mieszkań 
Plus”. Dotychczas KZN przeprowadził inwentaryzację ok. 0,5 mln gruntów 
pod zabudowę mieszkaniową, z  czego pozytywną opinię otrzymało 500 dzia-
łek. KZN współpracuje m.in. z  Agencją Mienia Wojskowego oraz Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, które przekazały większość terenów inwesty-
cyjnych. W związku z „Mieszkaniem Plus” na portalu geoportal.gov.pl udostęp-
niono informacje dotyczące lokalizacji, w których mają powstać mieszkania. Na 
stronie można sprawdzić, ile mieszkań zostanie wybudowanych w danym woje-
wództwie i pod jakim adresem, a także jaka będzie ich powierzchnia.

Chodnik sposobem walki ze smogiem
Chodniki oczyszczające powietrze to warszawski sposób na poprawę 
jakości powietrza i  zneutralizowanie oddziaływania smogu. W  Euro-
pie jest to pierwsza inwestycja realizowana z  takim rozmachem. War-
szawscy drogowcy za pomocą nowoczesnych technologii chcą zapewnić 
mieszkańcom komfort, bezpieczeństwo i przede wszystkim czyste po-
wietrze. Jest to kolejny z elementów wprowadzanych przez miasto, któ-
re w ten sposób ma zamiar poprawić jakość powietrza w stolicy. Chod-
niki antysmogowe nie rozwiążą za nas problemu zanieczyszczeń powietrza 
i niskiej emisji, ale mogą skutecznie przyczynić się do eliminacji niebezpiecz-
nych substancji pochodzących z ruchu drogowego — powiedział Rafał Trza-
skowski, prezydent Warszawy. Właściwości fotokatalityczne i  cement 
z  nanometrycznego dwutlenku tytanu wykorzystywanego przy pro-
dukcji są głównymi czynnikami wpływającymi na to, jak płyty chodni-
kowe neutralizują smog. Dzięki promieniom słonecznym dochodzi na 
ich powierzchni do redukcji szkodliwych związków — rozłożone stają 
się nieszkodliwe, a następnie wraz z wodą deszczową spływają do gle-
by. Koszty wykonania antysmogowego betonu są niewiele wyższe od 
standardowego. 
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Z Krakowa

Miasto realizuje swój największy projekt 
mieszkaniowy
W  okolicy ulic Przyzby i  Zalesie powstaje największy w  Krakowie 
projekt gminny, w ramach którego powstanie 357 mieszkań oraz lo-
kale użytkowe, w tym żłobek i biblioteka. Jesienią ma się zakończyć 
I  etap inwestycji liczący 4 budynki ze 179 mieszkaniami. Wkrótce 
rozpocznie się budowa parkingów wraz z drogami.

Za przedsięwzięcie odpowiedzialny jest Zarząd Inwestycji Miej-
skich w Krakowie. Zgodnie z harmonogramem, gminne osiedle w ca-
łości powinno zostać oddane do użytkowania pod koniec 2020 r., jed-
nak przewiduje się, że prace uda się ukończyć wcześniej. Inwestycja 
jest częściowo finansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 
który na ten cel przeznaczył 14,8 mln zł. Całość ma kosztować miasto 
44 mln zł. Projekt przygotowała spółka Perbo Inwestycje.

Oprócz mieszkań plany inwestycyjne obejmują utworzenie na 
terenie osiedla Ośrodka Ruczaj — Centrum Kultury Podgórze. Je-
śli w najbliższym czasie uda się wyłonić wykonawcę i zaistnieje taka 
możliwość, budowa rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku.

Trasa Łagiewnicka wkracza w nowy etap
Prace wykonywane na ul. Rostworowskiego zapoczątkowały kolej-
ny etap budowy Trasy Łagiewnickiej, zaplanowany na terenie Rucza-
ju. Aktualnie prowadzone są przekładki mediów (gaz, wodociąg). Po-
dzielenie koniecznych prac na etapy pozwoli zminimalizować utrud-
nienia w ruchu. Mieszkańcom Łagiewnik i Ruczaju zależało na tym, 
by nowa ulica nie dzieliła ze sobą miasta i dzielnic. Dlatego już na eta-
pie projektowania przewidziano zastosowanie tuneli i kładek dla pie-
szych. Nad tunelami powstaną tereny rekreacyjne lub przeznaczone 
do obsługi lokalnego ruchu. Po wybudowaniu Trasy, mieszkańcy zyskają 
przestrzeń rekreacyjną, gdyż w tym obszarze nowa ulica będzie prowadzo-
na w tunelu, nad którym znajdą się boiska, place zabaw i zieleń — mówi 
Mariusz Piątkowski, prezes Trasy Łagiewnickiej SA. Celem budowy 
jest zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum Krakowa, a po-
średnio — podniesienie poziomu jakości powietrza w mieście. Inwe-
stycja przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa. Realizacja 
Trasy Łagiewnickiej odbywa się zgodnie z założeniami polityki roz-
woju przyjaznego miasta.

Ogrody Krakowian najlepsze w Europie
Podczas rozdania nagród w Londynie na EUGIC projekt Ogrodów Krakowian 
okazał się najlepszą inicjatywą w kategorii wdrożenia zielonej infrastruktury 
w miastach. Wyróżniono go przede wszystkim za stworzenie terenów zielo-
nych blisko mieszkańców. Głównym założeniem było, aby dojście do nich nie 
zajęło więcej niż ok. 5–15 minut spacerem od miejsca zamieszkania.

Ogrody Krakowian to tzw. parki kieszonkowe. Nazwę tę zawdzięczają 
niewielkiej powierzchni, wykorzystanej najlepiej jak to możliwe. Te w  mie-
ście Kraka oprócz funkcji estetycznej i rekreacyjnej posiadają również atut 
edukacyjny. Każdy z Ogrodów Krakowian ma temat przewodni, np. matema-
tyczny lub kwietny. Dodatkowym plusem jest to, że powstają w zaniedbanych 
miejscach, które później są chętnie odwiedzane przez mieszkańców miasta.

Jak wspomina Piotr Kempf, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, wyróż-
nienie w Londynie cieszy go tym bardziej, że nad projektem od początku do 
końca czuwali architekci krajobrazu ZZM.

Projekt ruszył w  2018 r. i  od tego czasu Ogrody Krakowian miały po-
wstać w 18 dzielnicach miasta. Pierwszym tego typu parkiem był skwer przy 
ul. Fałata/Prusa.
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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 4,2737

chf 3,7612

pln 3,6%

i kw. 2019 7620 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 –0,7152

libor eur *** –0,3579

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)                         155,14

tabela nr 075/A/NBP/2019 z dnia 16.04.2019

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

(dane na dzień 29.03.2019 [Euribor],  
9.04.2019 [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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Festiwal Otwarte Mieszkania

W
yjątkowe krakowskie mieszkania będą otwarte dla 
zwiedzających w dniach 11–12 i 18–19 maja. Na liście 
miejsc, które zostaną udostępnione do zwiedzania, 

są prywatne mieszkania i  domy, pracownie artystyczne i  lokale 
użytkowe. Cechą wspólną tych wnętrz, jak co roku będzie nieba-
nalny, ciekawy wystrój. W czasie festiwalu wysłuchamy również 
historii związanych z odwiedzanymi miejscami. Tym ciekawszych, 
że często opowiadanych przez samych właścicieli lub projektan-
tów wnętrz, którzy wcielą się w role przewodników po krakow-
skich mieszkaniach.  

Istotnym aspektem Festiwalu jest przyczynianie się do budowania 
postawy otwartości i społecznego zaufania, a także tworzenia prze-
strzeni spotkań i dialogu pomiędzy mieszkańcami miasta. Centralnym 
punktem zwiedzania danej przestrzeni jest spotkanie z  jej właścicie-
lem lub projektantem. Festiwal Otwarte Mieszkania w  nietypowy 
sposób odkrywa architekturę miasta oraz historie jego pojedynczych 
mieszkańców — czytamy na stronie internetowej wydarzenia.

Nad przedsięwzięciem czuwa zespół w  składzie: Justyna Pi-
wowarczuk, Adrianna Stańczak, Tomasz Piwowarczuk, Ewa 
Krukowska i  Marta Bernatowicz. Organizatorzy mogą liczyć na 
wsparcie wielu wolontariuszy, którzy dzięki temu mają możliwość 
poznania Festiwalu „od kuchni”. Kameralny charakter festiwalo-
wych wydarzeń skraca dystans między osobami zainteresowany-
mi architekturą czy stawiającymi pierwsze kroki w tej dziedzinie 
a specjalistami z dużym doświadczeniem w branży. W przyjaznej 
atmosferze można sprawdzić, jakie są efekty pracy projektantów 
wnętrz, jakie subiektywne wrażenia wywołują w nas odwiedza-
ne miejsca, gdzie można poczuć się jak u siebie, a które rozwią-
zania architektoniczne i  dekoracyjne przypadną do gustu tylko 
nielicznym. 

Kto otworzy swoje mieszkanie?
W  ramach III edycji Festiwalu Otwarte Mieszkania swoją pra-
cownię na poddaszu otworzą malarki Anna Karpowicz-Westner 
i  Katarzyna Karpowicz. Uczestnicy będą mogli zwiedzić także 
wnętrze na osiedlu Widok, opisanym przez Beatę Chomątowską 
w książce „Betonia”. Mieszkanie należy do Justyny Kuski i Maćka 
Jeżyka z ONI studio. Festiwalowe lokalizacje charakteryzuje róż-
norodność, czego jednym z przykładów jest eklektyczne miesz-
kanie architekta Wojciecha Nowaka. 

Warto śledzić informacje publikowane na stronie interneto-
wej Festiwalu, gdzie będzie aktualizowana lista miejsc otwartych 
dla zwiedzających. Niektóre punkty programu (w tym część tra-
sy zwiedzania i wydarzeń towarzyszących), ze względu na duże 

pod patronatem „krakowskiego rynku nieruchomości”

Dwa majowe weekendy, ponad trzydzieści wnętrz, wiele 
warsztatów i wydarzeń towarzyszących — tak zapowiada 
się III edycja Festiwalu Otwarte Mieszkania. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Miasta Krakowa. Dwutygodnik 
„Krakowski Rynek Nieruchomości” dołączył do partnerów 
medialnych tegorocznej edycji Festiwalu.

fot. Pion Studio
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zainteresowanie, wymagają wcześniejszej rejestracji. Zapisy 
uczestników rozpoczną się kilka dni przed Festiwalem. 

Co jeszcze zobaczymy i kogo spotakamy?
W  programie wydarzenia przewidziano dodatkowe atrakcje 
o charakterze edukacyjnym i artystycznym. Można wziąć udział 
w  wykładach i  warsztatach poświęconych projektowaniu, kon-
serwacji zabytków i urządzaniu wnętrz. 

Festiwal ma stanowić również okazję do nawiązania kontak-
tów biznesowych w  branży wnętrzarskiej. Centrum Festiwalo-
we zostanie zorganizowane w Kamienicy Szołayskich — oddziale 
Muzeum Narodowego. Przy placu Szczepańskim odbędzie się 
cześć z zaplanowanych wydarzeń towarzyszących. 

Organizatorzy zachęcają m.in. do wzięcia udziału w spacerze 
po dachach Kazimierza. Do nietypowych propozycji dla uczestni-
ków należy także sentymentalna mapa Krakowa, na której każdy 
będzie mógł zostawić swój ślad. Zwiedzanie umili również impro-
wizacja muzyczna inspirowana konkretnym wnętrzem. W miesz-
kaniach znajdziemy m.in. kuchenne kafle w  baloniki, meble z  lat 
30. ubiegłego wieku, kolekcje plakatów z lat 80. oraz wiele innych 
inspirujących dodatków, elementów wyposażenia i  osobistych 

pamiątek należących do właścicieli. Na gości czeka także zielony 
taras z widokiem na Podgórze.

Nie tylko w Krakowie
Krakowski festiwal jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej 
przez osoby związane z  Towarzystwem Opieki nad Zabytkami 
w Warszawie. W stolicy odbyło się już 5 edycji wydarzenia, któ-
re z roku na rok przyciąga coraz więcej miłośników architektury 
i projektowania wnętrz, a także historii miasta i jej mieszkańców. 
W 2013 r. Festiwal Otwarte Mieszkania został uznany za najlep-
szą inicjatywę pozarządową w Warszawie. Organizatorzy otrzy-
mali nagrodę  S3KTOR w kategorii „kultura i sztuka”. 

Kraków jest pierwszym miastem, które wybrano na kolejną lo-
kalizację Festiwalu. Decyzję o zorganizowaniu krakowskiej edycji 
podjęto m.in. ze względu na  wysoką wartość kulturową lokal-
nej architektury,  jej różnorodność i  historyczny aspekt zacho-
wanych przestrzeni. Przed Festiwalem Otwarte Mieszkania nie 
było podobnej inicjatywy w ofercie kulturalnej Krakowa.  O tym, 
że formuła projektu dobrze przyjęła się wśród krakowian, świad-
czy duże zainteresowanie III edycją. 

Więcej informacji na www.fomkrakow.pl
Joanna Kus

fot. Pion Studio

fot. Paula Pietruszka
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Mieszkanie miłośników gier  

stolik kawowy. Do bardziej skomplikowanych gier musimy się 
lepiej przygotować. Duża plansza i dodatkowe elementy zajmu-
ją sporo miejsca, dlatego trzeba będzie zainwestować w więk-
szy, prostokątny blat.

Sprzęt dla zaawansowanych
Niektóre gry towarzyskie wymagają specjalistycznego sprzę-
tu. Dobrym przykładem jest bilard, do którego nie wystarczy 
już zwykły stół. O ile mieszkańcy dużych domów jednorodzin-
nych nie będą mieli większych problemów, o  tyle trudno wy-
obrazić sobie specjalny stół bilardowy w niewielkim mieszkaniu 
w  bloku. Na rynku dostępne są jednak modele, które poza 
czasem rozgrywek mogą pełnić funkcję zwykłego stołu — na 
powierzchnię służącą do gry wystarczy wsunąć lub włożyć 
dodatkowy blat, zamieniając stół bilardowy w  standardowy, 
jadalniany.

Stół zaprojektowany z myślą o planszówkach
Wraz z  upowszechnianiem się gier planszowych, popularność 
zyskują także stoły przeznaczone specjalnie do spędzania cza-
su przy planszówkach. Wyglądają podobnie do bilardowych, 
tyle że nie mają łuz. Dzięki ramie stołu, która wystaje ponad 
blat, pionki i inne drobne elementy nie spadają na podłogę. Do-
datkowo, jeśli trzeba będzie przerwać długą grę, by dokończyć 
ją np. po posiłku albo w czasie kolejnego spotkania, przestrzeń 
do gry można zasłonić drugim blatem, pozostawiając planszę 
bez zmian, a jednocześnie korzystać ze stołu np. podczas posił-
ków. W przypadku niektórych stołów przewidziano dodatkowe 

r
óżnego rodzaju gry towarzyskie obecne są w  czasie 
spotkań organizowanych przez osoby w różnym wie-
ku. Są dobrym sposobem na spędzenie czasu w  ro-

dzinnym gronie, integrują współpracowników, pomagają 
przełamać lody w nowym towarzystwie. Ich najbardziej za-
gorzali fani traktują je jako ważny element kształtujący ich 
styl życia. W  przypadku zaawansowanych gier strategicz-
nych, rozgrywki mogą trwać nawet kilkanaście godzin. Dla-
tego, jeśli często spędzamy czas w  ten sposób, weźmy to 
pod uwagę podczas urządzania mieszkania.

Najważniejszy mebel
Centrum gier rozgrywanych w  domu najczęściej jest stół. 
Jeżeli gustujemy w  grach planszowych, które nie składa-
ją się z dużej liczby elementów, wystarczy niewielki stolik, 
najlepiej okrągły albo kwadratowy — dzięki temu wszy-
scy będą mieli taki sam dostęp do planszy. W  mniejszych 
pomieszczeniach można do tego celu wykorzystać nawet 

Mieszkanie zaprojektowane specjalnie dla właścicieli powinno nie tylko cieszyć oko 
i ułatwiać wykonywanie codziennych czynności, ale i sprzyjać realizowaniu pasji. 
W jaki sposób urządzić wnętrze przeznaczone dla miłośników gier towarzyskich?

aranżacje wnętrz



 n	 35Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 08/2019

funkcje, takie jak schowki na instrukcję czy uchwyty, w  które 
można włożyć szklanki z  napojami. Interesującym dopełnie-
niem są światełka LED zamontowane w ramie, które delikatnie 
oświetlają blat. Ponieważ tego typu stoły nie należą do najtań-
szych, w  internecie można znaleźć sporo instrukcji pokazują-
cych, jak samodzielnie wzbogacić zwykły stół o dodatkowy blat 
służący do gry.

Wygodne siedziska
Niezbędnym wyposażeniem pokoju do gier są wygodne, mięk-
kie krzesła. Docenią je szczególnie uczestnicy długich rozgry-
wek. Krzesła powinny mieć odpowiednie oparcie, odciążające 
kręgosłup i  wspomagające prawidłową postawę. Sprawa jest 
prostsza w przypadku gier, które trwają krócej i można je roze-
grać nawet przy stoliku kawowym. Jeśli stolik jest niski, wygod-
niej będzie nie korzystać z krzeseł ani wersalki, tylko usiąść na 
miękkim dywanie albo poduszkach.

Odpowiednie oświetlenie
Do niektórych gier, zwłaszcza planszowych, dołącza się zawiłą 
instrukcję, do której trzeba wracać już w trakcie zabawy. Bywa 
i tak, że część zestawu stanowią karty z dodatkowymi polece-
niami czy informacjami. Dlatego w  pokoju przygotowanym do 
gry należy zadbać o dobre oświetlenie, np. umieszczając lampę 
bezpośrednio nad stołem. Aby wprowadzić nastrojowy klimat, 
warto wybrać taki system oświetlenia, który pozwoli kontrolo-
wać natężenie światła. Dobrym rozwiązaniem będzie również 
zamontowanie górnego źródła światła i kilku punktowych. Gdy 
zajdzie taka potrzeba, górne będzie można zgasić. 

Gdzie trzymać gry?
Oprócz miejsca, w  którym możemy grać, potrzebujemy rów-
nież przestrzeni do przechowywania pudełek z grami. Zamyka-
ne szafki ułatwią utrzymanie porządku w pokoju — nawet jeśli 
nie ułożymy idealnie zawartości, na zewnątrz nie będzie tego 
widać. Z  drugiej jednak strony pudełka z  planszówkami mogą 
stanowić element wystroju pokoju. Jeśli chcemy wykorzystać 
ich potencjał, możemy wybrać otwarte regały albo gabloty — 
szklane drzwiczki uchronią gry przed kurzem, jednocześnie 
eksponując kolorowe pudełka. Takie rozwiązanie ma również 
wymiar praktyczny — możliwość obejrzenia gier przez gości 
ułatwi wybór takiej, która będzie odpowiadała większości.

Klimatyczny wystrój
Jeżeli metraż mieszkania pozwala na wygospodarowanie 

osobnego pokoju do gier, możemy urządzić go w  taki sposób, 
który podkreśli jego przeznaczenie. Posłużą do tego różnego 
rodzaju plakaty i bibeloty, które kojarzą się z ulubioną rozryw-
ką. Źródłem inspiracji mogą stać się bohaterowie gier, pionki, 
kości czy nawet plansze. Jeżeli jednak gramy w  salonie, który 
pełni również inne funkcje i stanowi najbardziej reprezentacyj-
ne miejsce w mieszkaniu, lepiej zrezygnować z oczywistych od-
niesień do sposobu, w jaki spędzamy czas wolny. Zamiast tego 
postawmy na subtelniejsze nawiązania. Dobry przykład stano-
wi szachownica na podłodze albo kanapie. Elementy związane 
z grami można wykorzystać także w dodatkach albo przedmio-
tach użytkowych, np. kubkach, w których wypijemy herbatę ra-
zem ze znajomymi dzielącymi z nami pasję.

Anna Kapłańska
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Błędy aranżacyjne

J
ednym z najprzyjemniejszych etapów w całym procesie za-
kupu mieszkania jest aranżacja domowego wnętrza. Podej-
mując się tego zadania, powinniśmy stworzyć idealny duet 

funkcjonalności i estetyki, co nie zawsze jest tak proste, jak by się 
mogło wydawać. Popełnione błędy mogą stać się uciążliwością, 
z którą trzeba się będzie codziennie zmagać. 

Stylowy mix
Aby łączenie różnych stylów było stylowe, musi zostać dokład-
nie przemyślane. Potraktowanie mieszkania jak worka, do które-
go wrzucimy elementy z różnych koncepcji wnętrzarskich, może 
przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Zamiast ciekawych 
zestawień otrzymamy kicz, któremu brak będzie przysłowiowe-
go ładu i  składu. Oryginalne połączenia z  pewnością nadadzą 
wnętrzu klimat, ale jeśli nie jesteśmy przekonani, czy nasz pomysł 
okaże się strzałem w dziesiątkę czy też narazi nas na śmieszność, 
bezpieczniej będzie, jeśli pozostaniemy w jednym nurcie i w opar-
ciu o charakterystyczne dla niego cechy urządzimy całe mieszka-
nie. Wyjątek mogą stanowić tutaj pokoje dla najmłodszych, które 
rządzą się prawami dziecięcej wyobraźni. Jednak najlepiej, kie-
dy cała przestrzeń stanowi spójną całość. Oczywiście możemy 

pozwolić sobie na dozę rozmaitości, ale taką, której będzie przy-
świecać koncept przewodni. Łazienka w  stylu marynistycznym, 
a  salon z  motywami afrykańskimi? Dlaczego nie? Rozwiązanie 
możemy spotkać w mieszkaniach miłośników podróży.

aranżacje wnętrz

Zwieńczeniem zakupu mieszkania jest jego urządzanie. Właściwe dopasowanie 
przestrzeni do potrzeb mieszkańców będzie kluczowe, by czuć się w niej 
komfortowo. Na drodze wygodzie mogą jednak stanąć błędy aranżacyjne.
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Nadmiar zabija estetykę
Skutkiem nieprzemyślanej aranżacji i połącze-
nia niepasujących do siebie stylów jest zasy-
panie mieszkania niepotrzebnymi meblami czy 
dodatkami typu obrazy, naczynia ozdobne, fi-
gurki. W  efekcie możemy otrzymać wnętrze 
maniaka zbieractwa, który zamiast funkcjonal-
nej przestrzeni uzyska efekt składzika. Podsta-
wową zasada, którą powinniśmy się kierować, 
urządzając mieszkanie, jest użytkowość. Waż-
ne, by meble i  inne elementy, które chcieli-
byśmy mieć w  danym pomieszczeniu, pełniły 
funkcje praktyczne. Nie oznacza to oczywiście, 
że nie możemy pozwolić sobie na postawienie 
na półce pamiątki z wakacji, ale pamiętajmy, że 
tutaj nie sprawdzi się zasada „od przybytku gło-
wa nie boli”. W tej kwestii pułapką może okazać 
się również druga strona medalu, czyli zbyt pu-
ste przestrzenie. Popadanie w skrajny minima-
lizm skutkuje efektem zimnych wnętrz, gdzie 
nie będziemy czuli domowego klimatu, a przecież nie o to chodzi.

Znajdźmy złoty środek
Niepożądanym efektem są również zbyt ciasne wnętrza, o  co 
nietrudno, gdy niewłaściwie dopasujemy meble do przestrzeni, 
w której mają się znaleźć. Optyka daje nam możliwość manewro-
wania powierzchnią, ale popełnione w tym zakresie błędy mogą 
przynieść szkody estetyczne. Jeśli w  niewielkim pomieszczeniu 
ustawimy wizualnie ciężkie elementy, automatycznie osiągamy 
wrażenie pomniejszenia pokoju. Urządzając duży salon czy sy-
pialnię, możemy pozwolić sobie na ciemnobrązową szafę z rzeź-
bieniami. Jednak nie jest to dobry wybór, gdy do dyspozycji mamy 
małą powierzchnię. 

Bogactwo barw i odcieni
Optycznym złodziejem przestrzeni mogą okazać się również 
nieodpowiednio dobrane kolory. Zastosowanie jasnych barw 
sprawia, że wnętrze nie tylko zyskuje świeżość, staje się jaśniej-
sze, ale także bardziej przestrzenne. Z kolei nieuważne zastoso-
wanie ciemnych farb może pochłaniać światło, a pokój wyda się 
mniejszy, niż jest w rzeczywistość. Niekiedy jednak ciemniejszy 
odcień może stworzyć pożądany klimat lub ułatwić osiągnięcie 
określonego efektu — o  sukcesie decyduje tutaj wyczucie po-
łączone z  odrobiną wiedzy o  właściwościach poszczególnych 
kolorów. 

Funkcja kolorów
O  samych kolorach, ich cechach i  pomieszczeniach, w  których 
sprawdzą się najlepiej, można mówić wiele. Kiedy wybieramy 
farby, trzeba zastanowić się, czy wytypowana przez nas barwa 
będzie odpowiednia w danym pomieszczeniu. W pokoju przezna-
czonym do pracy czy nauki można pokusić się o odcienie niebie-
skiego lub szarości. Sprzyjają one wyciszeniu, pobudzają myślenie 
i  ułatwiają skupienie. Niestety w  nadmiarze uczynią przestrzeń 
zimną i smutną. Chętnie wybierany do sypialni czerwony z jednej 
strony buduje nastrój, ale z  drugiej wyzwala agresję, co niejed-
nokrotnie sprzyja kłótniom domowników. Jeżeli zależy nam, by 
dziecko efektywnie odrabiało lekcje, nie malujmy ścian, przy któ-
rych stoi biurko, na pobudzający i energetyczny żółty czy relak-
sującą i odprężającą zieleń — te kolory zarezerwujmy do pokoju 

dziennego lub kuchni, gdzie kreatywność i rozprężenie będą mile 
widziane. 

Kolory sprzyjają podziałowi przestrzeni na strefy, co warto 
wykorzystać, kiedy zależy nam na urozmaiceniu. W  ten sposób 
w dziecięcym pokoju można ciekawie wygospodarować zarówno 
przestrzeń przeznaczoną do nauki, jak i do zabawy. Kolory warto 
przełamywać, gdyż nawet one, w nadmiarze mogą szkodzić. 

Magia światła
Nic nie wydobywa lepiej zamierzonego efektu kolorystycznego 
jak odpowiednio dopasowane oświetlenie, skierowane na ele-
menty, które w szczególny sposób chcemy wyeksponować. Jed-
nak podstawową funkcją światła są jego praktyczne właściwości, 
dlatego zadbajmy o to, by oświetlało istotne dla nas miejsca. Jed-
nym z  największych uciążliwości, jeśli chodzi o  wystrój wnętrz, 
jest ciemna kuchnia. To wyjątkowe w każdym domu miejsce po-
winno zachęcać do przygotowywania posiłków i motywować do 
tworzenia dzieł sztuki kulinarnej, więc dobre doświetlenie bę-
dzie odgrywało tutaj kluczową rolę, podobnie jak funkcjonalny 
układ mebli — musi być poręcznie. Z kolei w sypialni, salonie czy 
łazience powinniśmy stworzyć sobie możliwość manewrowa-
nia oświetleniem. Sprzyjający wyciszeniu i odpoczynkowi klimat 
sypialni, aura odprężenia i  relaksu podczas kąpieli oraz kinowy 
klimat w salonie ze sprzętem audiowizualnym to efekty, które po-
może osiągnąć właśnie gra światła i cienia. 

Magdalena Hojniak
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Domy

Salon MAX-FLIZ

Mieszkania

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 42–45
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prądnik czerwony   Średnia cena: 7713 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr. [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
10 Cieślewskiego 7A (ul. Cieślewskiego) październik 2019 38–67 6400–7700 Firma JANEX 60

11 Czerwonego Prądnika 8  
(ul. Czerwonego Prądnika 8) IV kw. 2019 23–86 6970–8000 ACATOM 51

12 ul. Dominikanów IV kw. 2021 30–103 7900–8900 HSD INWESTyCJE II okładka

13 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 6700–8200 Dom-Bud M. Szaflarski 69

14 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 49 6700 Krakoin 73
15 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 33–97 6900–7800 WAKO 67

16 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 7 – wrzesień 2019,  
bud. 1 – czerwiec/ lipiec 2020 34–80 7200–9100 Dom-Bud M. Szaflarski 69

17 Żmujdzka (ul. Żmujdzka) IV kw. 2019 26–104 6513–7990 ACATOM 50

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Lekarze rodzinni: 7 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

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 63
2 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) bud. 6  –  IV kw. 2020/I kw. 2021 31–81 8500–11 000 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 47

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

5 Al. 29 Listopada/ul. Meiera bud. B – październik 2019 42–52 6620–7160 Dom-Bud M. Szaflarski 69

6 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) etap I , II i III – zrealizowane,  
etap IV – w przygotowaniu 49–77 6899–7599 Imperial Capital

7 Panorama Prądnik (ul . Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 5500–7400 Nokturn Deweloper 8
8 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) zrealizowana 37–71 6668–7508 WAKO 67

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

62

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 9

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.

18 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 – zrealizowany,  
bud. 2 – październik 2019 40–105 7900–9950 Dom-Bud M. Szaflarski 54, 69

19 Imperial Green Park Villa (ul  Truszkowskiego)  IV kw.  2019 44–97 6399–7249 Imperial Capital 57

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bronowice   Średnia cena: 7660 zł/mkw. 

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 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.

22 Apartamenty Snycerska (ul. Snycerska) II kw. 2020 41–70 od 8100 WAN 52

23 Apartamenty Wielicka (ul. Górników 50–66) zrealizowana 42–130 od 4839 WAN 53

24 Willa Nokturn (ul. Mała Góra) b.d. 27–75 6400–7600 Nokturn Deweloper 9

25 Mała Góra 8B i 8C (ul. Mała Góra) zrealizowana 64–70 5800 Proins 71

26 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 51–69 6300–7000 Proins 71

27 Osiedle Podgaje (ul. Domagały) 2019 32–68 b.d. INSTAL Kraków IV okładka

28 START CITy (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28–84 6500–8300 Grupa Deweloperska Start 70

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

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

20 Apartamenty Jesionova (ul. Jesionowa) IV kw. 2020 37–143 11 000–13 800 Fracthon Jesionowa 3, 66

21 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27–180 od 9396 Core Development 56
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

39 3kolory (ul. Taklińskiego) czerwiec 2020 50–92 od 4200 Villa Rudnicki 9

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.
45 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82–149 9500–14 000 Apartamenty Klimaty 58
46 Łagiewnickie Wzgórze (ul  Roi 6/Fredry)     lipiec 2020 34–64 6300–7500 Fronton 68

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.
43 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 186–259 10332 HSD Inwestycje II okładka
44 Brick House (ul. Podskale) II kw. 2020 27–170 10 500–13 500 Modern Living Development 8

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.
40 Bonarka (ul. Strumienna) II etap – IV kw. 2021 29–126 7200–10 332 HSD Arrow II okładka
41 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 70
42 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 71 od 6300 Krakoin 73

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

30 Atal Kliny Zacisze  
(ul. Biskupa Adama Małysiaka)

I etap – IV kw. 2019 
II etap AiB – II kw. 2020 
III etap – IV kw. 2020

23–123 5500–6100 ATAL 72

31 Bogucianka 158 i 160 (ul. Bogucianka) I kw. 2019 149–156 4550–4600 GENUS Grupa Deweloperska 9

32 Bogucianka 159  
(Kraków / Tyniec ul. Bogucianka) II kw. 2019 143–157 4440–4500 Devero Rogala 8

33 Dobrowolskiego 24   
(ul. Antoniego Dobrowolskiego 24) III kw. 2019 62–99  

166 od 4848 Paweł Mleko PM-DEVELOPMENT 65

34 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 34–66 od 7190 EXCON 55

35 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I etap – zrealizowany,  
II etap – II kw. 2020

62–90,  
29–70

5700–6000,  
5900–6500 Proins 71

36 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) I/ II kw. 2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud Developer 48
37 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33–77 6600–7500 Inter-Bud Developer 49
38 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39–56 7200–8200 Grupa Deweloperska Start 70
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

47 Osiedle Symbioza (ul. Soltysowska) III kw. 2019 34–67 5900–7977 Sołtysowska 1 Rogala Development 9

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.

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

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

mistrzejowice   Średnia cena: 6466 zł/mkw. 

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

48 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 46

49 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) II kw. 2019 52–59 6900–7250 Grupa Deweloperska Start 70

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.

51 Cumulus Park Węgrzce grudzień 2019 260 i 275 4200 Cumulus Park 64

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

53 Majowa Park (Niepołomice, ul. 3 Maja) maj 2019 101 4450–4600 Deveko Rogala 9, 10–11

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

55 Zielona Rząska (Rząska k. Krakowa) III kw. 2020 121–135 5598–6423 KR Grupa Deweloperska 9
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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.
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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

47Krakowski Rynek NieruchomościnNr 08/2019
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Nove Skotniki

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 221,64	 997	380	zł

	 5	 	 —	 	 221,64	 1	163	610	zł

nazwa inwestycji Nove Skotniki

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	4500	do	5250	zł

termin oddania	 I/II	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 2+strych

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

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

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji	 Panorama	Kliny

adres ul.	Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

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

nazwa inwestycji	 Żmujdzka

adres ul.	Żmujdzka	23	

miasto	 Kraków

cena za mkw. 6513–7990	zł

termin oddania	 IV	kw.	2019	r.

liczba kondygnacji 4

balkon	 tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 19	500	zł

komórka lokatorska (cena) 10	000	-	20	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 parter	 39,25	 308	113	zł

	 2	 I	 39,16	 312	888	zł

	 3	 I	 63,87	 450	284	zł

	 4	 II	 67,87	 465	596	zł

	 4	 I	 84,29	 590	030	zł
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Czerwonego Prądnika 8

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

nazwa inwestycji	 Czerwonego	Prądnika	8

adres ul.	Czerwonego	Prądnika	8

miasto	 Kraków

cena za mkw. 6970–8	000	zł

termin oddania	 IV	kw.	2019	r.

liczba kondygnacji 7

balkon	 tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 35	000	zł

komórka lokatorska (cena) 3500		zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

	 2	 parter	 43,09	 308	093	zł

	 2	 parter	 41,88	 325	407	zł

	 3	 II	 55,87	 410	644	zł

	 3	 I	 59,45	 428	040	zł

	 4	 I	 86,66	 619	619	zł
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Apartamenty Snycerska

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

nazwa inwestycji Apartamenty Snycerska

adres, miasto ul. Snycerska, Kraków

cena za mkw. od 8 100 zł

metraż 41-70 m2

termin oddania II kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak, 4-26 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 20 000 – 35 000 zł

komórka lokatorska (cena) 3 000 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  I  41,39 info.  w biurze

 2  II  47,40 info.  w biurze

 3  I  52,96 info.  w biurze

 4  I  69,32 info.  w biurze

 4  parter  62,86 info.  w biurze
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Apartamenty Wielicka 

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

nazwa inwestycji Apartamenty Wielicka 

adres ul. Górników 50-66

miasto Kraków

cena za mkw. od 4 839 zł

metraż 42-130 m2

termin oddania inwestycja zrealizowana

liczba kondygnacji 3-5

balkon tak, 4-25 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 45 000 zł

komórka lokatorska (cena) 2 900 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  II  42,00 info.  w biurze

 2  I  46,70 info.  w biurze

 2  II  50,00 info.  w biurze

 3  III  66,30 info.  w biurze

 5  IV  121,40 info.  w biurze
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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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Green Park Villa

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

nazwa inwestycji Green Park Villa

adres ul. Truszkowskiego

miasto Kraków

cena za mkw. 6399 - 7249 zł

termin oddania IV kw. 2019                                                                                                                                    

liczba kondygnacji 3 + kondygnacja -1 (garaże)

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) info. w biurze sprzedaży

komórka lokatorska (cena) info. w biurze sprzedaży

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

 2 III 44,26 316 415 zł

 2 parter 50,39 365 277 zł

          3/4 dwupoziom. 67,79 460 904 zł

          3/4 dwupoziom. 71,25 477 304 zł

              4 dwupoziom.  85,71 548 458 zł 

 5 dwupoziom. 97,83 645 580 zł
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Apartamenty Klimaty

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

nazwa inwestycji Apartamenty Klimaty

adres ul. ks.  W.  Karabuły

miasto Kraków

cena za mkw. 9500 - 14 000 zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż podziemny w cenie

komórka lokatorska -

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

Inwestycję wyróżnia:

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

.  Ogród na dachu budynku

.  Sąsiedztwo lasu

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

.  Brak możliwości wjazdu i parkowania prywatnych samochodów

. Wyraźne oddzielenie od ciągów komunikacyjnych zielenią 
wysoką.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  81,80 -

 3 I  105,60 -

 4 I  120,90 -

 4 parter  124,30 -
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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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Panorama Prądnik

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

nazwa inwestycji	 Panorama	Prądnik

adres ul.	Kuźnicy	Kołłątajowskiej

miasto	 Kraków

cena za mkw. 5500–7400	zł

termin oddania	 I	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 6

balkon	 tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe	 25	000–30	000	zł

komórka lokatorska 5000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 IV	 	 48,10	 351	130	zł

	 3	 I	 	 53,20	 372	400	zł

	 3	 II	 	 63,00	 434	700	zł

	 4	 III	 	 70,10	 462	660	zł
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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Wzgórze Witkowickie

adres ul. Witkowicka

miasto Kraków

cena za mkw. od 6800 zł brutto

termin oddania I etap: II kw. 2019 r.      

 II etap:  I kw. 2020 r. 

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż: od 40 000 zł

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  53,09 7500 zł/m2

 3 I + II  68,22 7300 zł/m2

 4 I + II  76,78 7500 zł/m2

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

 4 parter + I  82,87 6800 zł/m2

 5 parter + I  93,52 7100 zł/m2

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

Osiedle Wzgórze Witkowickie

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

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

nazwa inwestycji	 Dąbska	Street	III	etap

adres ul.	Dąbska/	Lema

miasto	 Kraków

cena za mkw. od 8800	zł	do	10	000	zł

metraż od 34	do	98	m2

termin oddania I	kw.	2021	r.

liczba kondygnacji 7

balkon	 tak

taras nie

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) tak

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

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

W	inwestycji	zaprojektowano	mieszkania	o	zróżnicowanych	me-
trażowo	 powierzchniach	 od	 34	 do	 98	m2.	 Na	 ostatnich	 dwóch	
kondygnacjach	 zaprojektowano	widokowe	apartamenty	 z prze-
stronnymi	tarasami.	W	budynku	przewidziano	ponad	200	miejsc	
postojowych.
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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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PAWEŁ MLEKO PM-DEVELOPMENT
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Słomiana 14/2, Kraków 30-316 
tel. 601 920 871 | email: biuro@pmdevelopment.pl | www.pmdevelopment.pl

Osiedle Dobrowolskiego 24

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 parter	 61,5	 385	000	zł

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

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

nazwa inwestycji	 Dobrowolskiego	24

adres ul.	Antoniego	Dobrowolskiego	24

miasto	 Kraków

cena za mkw. od	4848	zł

termin oddania	 III	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska —

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

nazwa inwestycji Apartamenty Jesionova

adres ul. Jesionowa 

miasto Kraków

cena za mkw. 11 000-13 800 zł

termin oddania IV kw. 2020 r.        

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 43 200 zł

komórka lokatorska (cena) 10 800 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter 74,44     815 000 zł

 2 I 59,99     690 000 zł

 2 I 60,17     660 000 zł

 4 II 94,31 1 290 000 zł

 4 II 129,22 1 750 000 zł
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®

30 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

INFORMACJE I SPRZEDAŻ: 30-544 KRAKÓW, ul. WAPIENNA 2, telefony: 12 656 01 17 lub 12 656 62 08
e-mail: nieruchomosci@proins.pl, www.proins.pl 

KRAKÓW | NOWY BIEŻANÓW, 
UL. MAŁA GÓRA - BUDYNEK C

KRAKÓW | KLINY | UL. BPA A. MAŁYSIAKA / 
UL. KOMUNY PARYSKIEJ - ETAP 2

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

l dostępne metraże mieszkań: 
   od 51 m2 do 69 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań: 
   od 29 m2 do 70 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

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

l podziemne miejsca garażowe

l teren monitorowany

GOTOWE DO ODBIORU

IV KWARTAŁ 2019

II KWARTAŁ 2020

KRAKÓW | KLINY | UL. BPA A. MAŁYSIAKA / 
UL. KOMUNY PARYSKIEJ - ETAP 1
l dostępne metraże mieszkań: 
   od 62 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

GOTOWE DO ODBIORU
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Krótko o historii
Pierwsza światowa wystawa odbyła się w 1851 r. w Londynie. Od 
tego czasu co kilka lat organizowane jest kolejne międzynarodo-
we spotkanie, gdzie oprócz nawiązywania współpracy biznesowej 
odkrywa się wynalazki światowej rangi. Dzięki wszystkim dotych-
czasowym festiwalom na rynek wprowadzono innowacje, tj.: te-
lefon, maszyna rentgenowska, komercyjna telewizja nadawcza, 
ekrany dotykowe czy humanoidalny robot. Każdy cykl ekspozy-
cji powstaje w odniesieniu do głównego tematu, który zatwierdza 
Międzynarodowe Biuro Wystaw. Polska otrzymała bezpośrednią 
możliwość udziału w  Expo dopiero w  1933 r. Wcześniej, zanim 
odzyskaliśmy niepodległość, występowaliśmy pod flagami innych 
krajów. W  następnych latach konsekwentnie odnosiliśmy suk-
cesy — w 1937 r. udało nam się zdobyć aż 78 nagród grand prix, 
a także kilkadziesiąt medali. Wystawy naszego kraju zatytułowa-
ne „Bądź wierny, idź” czy „Dostrzeż piękno” przyciągały szerokie 
grono odwiedzających, a  rekord oglądalności osiągnęła ekspo-
zycja „Lepsze miasto, lepsze życie” z 2010 r. W Szanghaju polską 
wystawę doceniło 8 mln gości, w konsekwencji czego otrzymali-
śmy nagrodę za najlepszą promocję kraju. Warto wspomnieć, że 
za kilka lat Łódź zostanie gospodarzem Expo Horticultural — pod-
kategorii światowego Expo. W maju 2024 r. do polskiego miasta 
przyjedzie kilka milionów ludzi, aby obejrzeć ciąg wystaw „Natura 
miasta”, czyli ekspozycji skupionych na tematyce ekologii, zieleni 
na terenach miejskich, agrokultury i ogrodnictwa.

Wystawa, podczas której państwa z całego świata prezentują swój dorobek kulturowy, 
technologiczny i architektoniczny, odbywa się cyklicznie już od przeszło stu lat. Z upływem 
czasu wzrasta nie tylko poziom wykonania reprezentacyjnych stanowisk, ale również liczba 
uczestników. W państwie ZEA w 2020 r. pojawi się 190 delegacji z krajów uczestniczących 
oraz kilkanaście milionów zagranicznych gości. Wszyscy przyjadą z nowatorskimi pomysłami, 
często bardzo różniącymi się od siebie — co ich zjednoczy?

Czy Expo w Dubaju połączy umysły?

warto wiedzieć

Powitaj przyszłość
W  2020 r. po raz pierwszy Expo odbędzie się w  regionie Bli-
skiego Wschodu, Afryki i  Azji Południowej. Rozpocznie się 20 
października przyszłego roku, a  zakończy 10 kwietnia 2021  r. 
Motywy przewodnie przyszłorocznej wystawy to szanse, 
mobilność i  zrównoważony rozwój. Gospodarze wydarzenia 
stworzyli na tę okazję specjalne tematyczne pawilony. Pierw-
szy z  nich, czyli „Opportunity”, wykonano z  materiałów orga-
nicznych, m.in. z  2,5 tys. ton kamienia i  111 km plecionej liny. 
Zwiedzający obiekt będą poruszać się przez grę ilustrującą cele 
zrównoważonego rozwoju, w których wymieniono m.in. zmniej-
szenie ubóstwa i zapewnienie dostępu do czystej wody każde-
mu człowiekowi. Celem gry ma być uświadomienie uczestnikom, 
że indywidualna decyzja jednej osoby oddziałuje na funkcjono-
wanie całego świata. 

Drugie stanowisko skupia się na szeroko pojętej mobilno-
ści. Organizator zapewnia, że zbudowana w tym miejscu winda 
umożliwi realną podróż przez historię w czasie i przestrzeni, od 
Domu Mądrości w Bagdadzie z IX w. do nieistniejącego miasta 
jutra. Ostatni z  tematycznych pawilonów nazwano „Sustaina-
bility”. W tym obiekcie każdy chętny pozna sposoby ratowania 
planety, dowie się, jak wiele daje recykling i  jak pomóc ziemi, 
aby oddalić wizję końca świata. Wszystkie reprezentacje po-
zostałych państw również przygotują interaktywne stanowi-
ska wedle tematów przewodnich. Zagwarantuje to nowatorski 
sposób przedstawienia możliwości, jakie dają ludziom technolo-
gia, globalna łączność cyfrowa i alternatywne źródła energii. Na Pawilon Opportunity, biuro BIE

Pawilon Arabia Saudyjska, biuro BIE
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targach Expo nie zabraknie również występów na żywo, które 
będzie można podziwiać przez 7 dni w tygodniu, stoisk gastro-
nomicznych i 360-stopniowej powierzchni projekcyjnej umiesz-
czonej na suficie kopuły centralnego budynku wystawy — Al 
Wasl Plaza.

Cuda architektury
Ekspozycje prezentowane na Expo są tworzone według naj-
nowocześniejszych standardów architektonicznych i  tech-
nologicznych. Republika Korei przygotowuje obiekt na bazie 
obrotowych kulek, które spowodują, że kształt wystawy będzie 
ulegał ciągłym przemianom. Wewnątrz na zwiedzających cze-
ka spacerowa spirala, sztuczna inteligencja i  wirtualna rzeczy-
wistość. Niektóre kraje stworzą ekspozycje odzwierciedlające 
ich kulturę i  historię — w  Omanie ważnym elementem trady-
cji jest kadzidło, dlatego ich wystawa ma kształt drzewa wy-
twarzającego tę substancję zapachową. Wchodząc do środka, 
oglądający odwiedzi 5 stref, gdzie przekona się, jak i  do czego 
mieszkańcy Omanu wykorzystują kadzidło. Natomiast Brytyj-
czycy zainspirowali się ostatnim projektem Stephena Hawkin-
ga, który w 2015 r. zorganizował globalny konkurs na ułożenie 
komunikatu dla obcych cywilizacji. Pawilon ma więc przypomi-
nać swoim wyglądem obiekt kosmiczny wyposażony w tabliczki 
ze zmieniającymi się słowami. Przekształcanie się wierszy w kil-
ku językach wygeneruje sztuczna inteligencja, ale i zwiedzający 
będą mieli w tym swój udział. 

Co pokaże kraj nad Wisłą?
Zwycięski projekt polskiego pawilonu jest znany już od paź-
dziernika zeszłego roku. W  Dubaju zaprezentujemy wystawę 
autorstwa zespołu WXCA, a kto zajmie się jej realizacją? Tego 
dowiemy się prawdopodobnie pod koniec maja, gdy zakończony 
zostanie przetarg na generalnego wykonawcę. Spośród 50 firm 
przyjętych do konkursu, projekt zgłosiło 30. Komisja oceniała 
złożone prace według następujących kryteriów: atrakcyjności 
rozwiązań architektonicznych, czytelności i zbieżności z wymo-
gami gospodarza, funkcjonalności wnętrza oraz realności i eko-
nomiki obiektu pod względem technologicznym. 

Motywem przewodnim polskiej wystawy jest wędrówka bo-
cianów — papierowe ptaki zostaną zawieszone na konstrukcji 

przypominającej bryłę. Wewnątrz obiektu znajdzie się piekar-
nia, w  której zwiedzający będą mogli zakosztować tradycyjne-
go chleba i wypieków. Czy projekt ekspozycji powstał w zgodzie 
z motywami przewodnimi? Tomasz Pisula, Komisarz Generalny 
Sekcji Polskiej zaznaczył, że nasz kraj w bardzo atrakcyjny spo-
sób urzeczywistnił wymagania organizatorów na przyszłorocz-
ne Expo. Zrównoważony rozwój jest obecny w  projekcie poprzez 
połączenie w  bryle pawilonu naturalnego i  odnawialnego zasobu, 
jakim jest drewno, z  bardzo nowoczesną formą architektoniczną. 
Architektura pawilonu odnosi się także w sposób czytelny do hasła 
mobilności, zarówno poprzez motyw Polski, jako siedliska naturalne-
go dla większości gatunków europejskich ptaków migrujących, po-
przez nawiązanie do przepływu idei oraz do stosunków handlowych 
— ocenił Tomasz Pisula. Nad wszystkimi sprawami organizacyj-
nymi, zatwierdzeniem wykonawcy itp. czuwa Polska Agencja In-
westycji i Handlu. 

Wspólnie ku lepszemu
Przygotowania do przyszłorocznego Expo to jednak nie tyl-
ko budowa pawilonu i  wysłanie delegacji. Całemu wydarzeniu 
towarzyszy szereg programów oraz inicjatyw, mających zaan-
gażować społeczeństwo do wspólnego tworzenia nowego ju-
tra. Jak zauważyła Monika Dyląg-Sajór, szefowa zespołu EXPO 
2020 w PAIH, pracy jest bardzo dużo, ale z pewnością przynie-
sie ona zadowalające efekty. Planujemy organizację kilkunastu 
głównych wydarzeń, takich jak Narodowy Dzień Polski, Forum Go-
spodarcze czy Otwarcie Pawilonu Polski. Każde z  nich przyciągnie 
nawet kilka tysięcy gości, w tym delegacje oficjalne na najwyższym 
szczeblu. Oprócz tego współorganizujemy — wraz z Partnerami Me-
rytorycznymi (regiony, ministerstwa, instytucje państwowe) kil-
kaset wydarzeń o  profilu biznesowym, kulturalnym, sportowym 
— zapowiedziała Monika Dyląg-Sajór. Dodała również, że pro-
jekt ekspozycji naszego kraju został po raz pierwszy stworzo-
ny jednocześnie ze scenariuszem zwiedzania obiektu. Rodziców 
z  dziećmi przyciągnie rozbudowana strefa dla najmłodszych. 
W  myśl tematu przewodniego Expo — „Łącząc umysły, tworzymy 
przyszłość”, naszą ofertę kierujemy również do młodszych pokoleń, 
które będą tworzyć przyszłość naszego świata — dodała szefowa 
zespołu Expo 2020 w PAIH. Tymczasem kolejne państwa wciąż 
ujawniają swoje projekty obfitujące w  innowacyjne rozwią-
zania. Expo w  Dubaju z  pewnością ucieszy oczy uczestników, 
pozwoli na nawiązanie gospodarczych stosunków, a  kto wie — 
może i efektem wystaw stanie się wynalazek na miarę telefonu? 
O tym przekonamy się za 2 lata.

Maria Gil

Pawilon Polski, biuro BIE

Pawilon Wielkiej Brytanii, Es Devlin Studio
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oferty komercyjne

Grzegórzki Park bud. 5 ul. Płk. Francesco Nullo

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

WYNAJEM

metraż 95 m2

cena 60 zł netto + opłaty eksploatacyjne

koszty eksploatacyjne 6,90 zł/m2 + monitoring, śmieci,                                                                                                                                          
                                                              media wg.  wskazania liczników

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, kancelarie, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety medyczne

największy atut bliskość uczelni wyższych, sądu,      
                                                             prokuratury

inne dostępne lokale 81 m2 , 136 m2

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

M House ul. Meiera 16 c

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

SPRZEDAŻ

metraż 119 m2

cena 894 750  zł

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

min. okres najmu -

miejsca park. (cena) - 

preferowane branże usługi, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety , kancelarie

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
                                                             rozwijająca się dzielnica

inne dostępne lokale 33 m2
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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 95,09 m2

cena 7319/m2 / 695 916 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 583, 39 m2, III p., układ gabinetowy

cena 12 EUR/m2 

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2

min. okres najmu 3/ 5 lat

miejsca park. (cena) od 100 zł

preferowane branże biuro

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

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

Lokal 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

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

1 Powierzchnia użytkowa 120–140 mkw. wymagane

2 Liczba pięter z poddaszem wymagane

3 Liczba pokoi 5 do dyskusji

4 Garaż na 2 samochody wymagane

5 Piwnica nie

... Ogród , warzywnik max.  5 mkw. wymagane

... Miejsce na plac zabaw 10-20 mkw. nie

... Poziom hałasu itd.

EKSpERt RADzI

Jak świadomie kupić dom na rynku wtórnym

p
ierwsze pytanie, które należy sobie zadać to: budować czy 
kupić gotowy? Odwieczny dylemat i trudna odpowiedź, ale 
do celów tej krótkiej analizy przyjmijmy, że decyzja doty-

czy nabycia domu już wybudowanego, czyli tzw. zakupu na ryn-
ku wtórnym. Na co zwrócić uwagę? Co sprawdzić? Otóż jak przy 
przysłowiowej podróży, tak i  w  tym przypadku należy określić, 
co jest dla nas ważne: jak ma wyglądać i gdzie ma się znajdować 
miejsce, w  którym chcemy zamieszkać i  jaki ma być ten wyma-
rzony dom. Pytanie to jest fundamentalne i należy zadać sobie je 
jako pierwsze, gdyż odpowiedź ma najistotniejsze znaczenie i co 
ważne — jest na tym etapie decyzją podejmowaną „sercem” i tyl-
ko częściowo rozumem. To ważne, gdyż zakup oparty jedynie na 
czystej kalkulacji może prowadzić do tego, że staniemy się właści-
cielem miejsca, w którym tylko sypiamy, a nie domu, który ma stać 
się naszym miejscem na ziemi. Dlatego odpowiedź na pierwsze 
pytanie warunkuje kolejne decyzje. Zaraz po tym należy określić 
budżet, gdyż realne oszacowanie możliwości finansowych po-
zwala później uniknąć wielu rozczarowań. Plus zakupu gotowego 
domu w stosunku do budowy nowego stanowi to, że współczyn-
nik ryzyka (przy dobrej analizie i sprawdzeniu inwestycji) jest sto-
sunkowo niewielki.

 Wybierając miejsce, w  którym chcemy zamieszkać, musimy 
uwzględnić, czy marzymy o  zamieszkaniu w  obszarze miejskim, 
na jego obrzeżach czy też na wsi lub na „odległej” wsi. Wiąże się 
z tym, oprócz oczywistego wpływu na koszt inwestycji, określe-
nie, ile czasu przeznaczymy na codzienny dojazd do pracy, jak 

Decyzja o zamieszkaniu we własnym domu to początek niesamowitej podróży 
— gdyż, czy jest coś piękniejszego niż podróż w wymarzone miejsce, którym jest 
własny dom? Miejsce, o którym tyle razy każdy z nas rozmawiał, marzył i często 
widział je oczami wyobraźni. Podróż ta może być piękną wyprawą w nieznane 
lub też podróżą w z góry zaplanowane miejsce docelowe, z przemyślaną oraz 
przygotowaną trasą — do czego zachęcam i postaram się w tym pomóc.

również, czy w przypadku potencjalnej zmiany pracy 
(coraz częściej to robimy) ta lokalizacja da nam moż-
liwość swobodnego komunikowania się. Jak często 
korzystamy i  lubimy spędzać czas w  kinie, teatrze, 
itp. — to również ważne informacje, gdyż przykre 
jest, gdy się okazuje, że wyjście do kina staje się wy-
prawą. Gdy mamy dzieci, dochodzą kolejne kryteria: 
dostęp do przedszkola, szkoły jak również możli-
wość zajęć dodatkowych — często jest to kluczowy 
argument. Bliskość znajomych, rodziny lub po pro-
stu przywiązanie do danej okolicy to również częste 
kryterium, ale bardzo subiektywne. Dlatego należy 
pamiętać, żeby po wcześniejszym wybraniu poten-
cjalnej lokalizacji, sprawdzić, co oferuje nam lokalna 
infrastruktura. Obecnie oferta ta na obszarach pod-
miejskich i wiejskich bywa bardzo interesująca. Czę-
sto gminy podmiejskie oferują place zabaw, boiska 
sportowe, trasy rowerowe itd. 

Ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji, 
w  naszych warunkach jest uwzględnienie czystości 

lub raczej zanieczyszczenia powietrza, i tu nie ma prostej odpo-
wiedzi. Najlepiej sprawdzić aktualne wskazania, a przede wszyst-
kim dane historyczne na jednym z  portali publikujących takie 
informacje. 

Analiza oferty
Gdy odpowiemy na wymienione wyżej pytania, należy przystąpić 
do porównania naszej wymarzonej wizji domu z tym, co oferuje 
baza nieruchomości lub co zaproponuje nam pośrednik nierucho-
mości. Rzadko oferty odpowiadają w  100 proc. naszym wizjom 
i wyobrażeniom, dlatego tworząc listę kryteriów, najlepiej w for-
mie prostej tabeli, należy dodać kolumnę „stopień ważności” lub 
innymi słowy, możliwości kompromisów.

Poniżej przykładowe zestawienie kryteriów:
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kryterium wymagania istotność

1 Użyte materiały Pustaki ceramiczne wymagane

2 Stolarka okienna Drewno do dyskusji

3 Rolety okienne

4 Ogrzewanie

5 Dostępność wody, gazu

... Ogrodzenie 

kryterium dokument

1 Status prawny akt własności

2 Hipoteka weryfikacja ksiąg wieczystych

3 Roszczenia

4 Droga dojazdowa

5 inne

Skrupulatne przeanalizowanie i sprawdzenie według przygo-
towanych wcześniej kryteriów odpowie nam na pytanie, czy ta 
nieruchomość spełnia nasze wymagania i  czy warto rozpocząć 
kolejny etap.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie posesji z punktu widzenia 
prawnego i tu przydaje się doświadczony pośrednik nieruchomo-
ści, który wie, gdzie i jak je znaleźć, a szczególnie, jak je zinterpre-
tować. Zaoszczędzi to klientom mnóstwo czasu i  zagwarantuje 
rzetelne informacje:

Należy również do tego etapu dodać zapoznanie się z planem 
zagospodarowania terenu, przeznaczeniem sąsiednich gruntów, 
planowanymi inwestycjami na danym terenie — wszelkie wątpli-
wości na tym etapie powinny być wyjaśnione przez specjalistów.

Weryfikacja stanu technicznego
Jeżeli już mamy potencjalną nieruchomość, którą pragniemy na-
być w  wybranej i  zweryfikowanej lokalizacji, i  nieruchomość ta 
spełnia nasze kryteria, to teraz kolej na weryfikację stanu i wypo-
sażenia technicznego. W tym przypadku od razu warto skorzy-
stać z usług doświadczonego specjalisty z zakresu budownictwa, 
który przeprowadzi analizę elewacji, stanu dachu i  instalacji. 
Ważny punkt stanowi sprawdzenie, czy dom nie posiada ognisk 
wilgoci.

Ten niewielki wydatek w skali całej inwestycji może okazać się 
kluczowy do uniknięcia niespodzianek w postaci błędów budow-
lanych w fazie projektowej lub w trakcie budowy, czy też niewła-
ściwej eksploatacji.

Oczywiście, w  trakcie całej analizy należy upewnić się, że 
koszty zakupu plus potencjalnego remontu lub też adaptacji do 
naszych potrzeb mieszczą się w zakresie naszych możliwości fi-
nansowych, ale to już inna historia.

Jeżeli na każdym z etapów większość odpowiedzi była pozy-
tywna lub co najmniej w  akceptowalnym zakresie, należy swoje 
kroki skierować do kancelarii notarialnej w celu podpisania umo-
wy. W  większości jest to najpierw umowa przedwstępna, któ-
ra zapewni klientom rezerwację wybranej nieruchomości. Taka 
umowa daje im czas na przygotowanie wszystkich formalności 
przed podejściem do ostatecznej umowy sprzedaży.

Monika Bartosik Głowińska
Pośrednik w obrocie nieruchomościami,  

właścicielka firmy  
MBDG Nieruchomości
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3-pokojowe– 70 m2 
os. Podwawelskie,  
ul. Twardowskiego 

Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
2 sypialnie, łazienka, osobne WC, balkon. 
Możliwość dokupienia miejsca postojowego w 
garażu podziemnym. 

Cena 640.000 zł  
Tel. 604 163 263

3-pokojowe -  50 m2 
Olsza, ul. Ostatnia
Przedpokój, dwie sypialnie, salon z aneksem 
kuchennym, łazienka, dwa balkony. Bu-
dynek 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

3-pokojowe – 50 m2,  
pow cał. 68 m2 
Kurdwanów, ul. Turniejowa
Przedpokój, kuchnia, 3 pokoje, pom. biurowe 

– antresola, dwie łazienki, balkon. Możliwość 
dokupienia garażu. Blok z windą z 2003 roku.

4-pokojowe – 70 m2 
Stare Podgórze
Mieszkanie składające się z czterech 
osobnych pokoi, oddzielnej kuchni, łazienki, 
toalety, balkonu oraz przedpokoju. Z salonu 
wyjście na balkon z widokiem na zielone 
podwórko. Ogrzewanie z sieci miejskiej. 
Mieszkanie w stanie do remontu, idealne dla 
rodziny ale także jako inwestycja pod wynajem. 
            

3-pokojowe – 52 m2 
Olsza, ul. Dzielskiego
Przedpokój, trzy niezależne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, toaleta, balkon, piwnica. 
Idealne pod inwestycję lub dla rodziny.  
W okolicy rozwinięta infrastruktura handlowo           

- usługowa.
 

Cena 359.000 zł
Tel. 790 536 153

3-pokojowe – 56 m2 
Ruczaj, ul. Ruczaj 
Mieszkanie położone na czwartym 
pietrze w bloku z 2000 roku. Nieruchomość 
składa się z salonu z aneksem kuchennym, 
szerokiego balkonu, dwóch niezależnych 
pokoi - sypialnia oraz gabinet, który w razie 
potrzeby można przerobić na drugą sypialnie, 
oraz łazienki z WC.

Cena 429.000 zł 
Tel. 883 999 762

2-pokojowe - 35 m2 
Kazimierz, ul. Wrzesińska
Nieruchomość składa się z salonu, sypialni, 
oddzielnej kuchni, łazienki z WC oraz przed-
pokoju. Mieszkanie o wysokim standardzie, 
utrzymywane w idealnym stanie. 
 

Cena 360.000 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

2-pokojowe - 60 m2 
Kazimierz, ul. Św. Wawrzyńca
Nieruchomość składa się z dwóch nieza-
leżnych mieszkań. W skład pierwszego  
z nich wchodzą: pokój dzienny z antresolą 
sypialnianą, osobna kuchnia, łazienka, WC  
oraz przedpokój. Drugie mieszkanie składa się  
z pokoju z aneksem kuchennym, oraz łazienki z WC. 
 

Cena 635.000 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 379.000 zł
Tel. 504 051 600

 Cena 640.000 zł
Tel. 513 084 377
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

2–pokojowe – 69 m2 
Stare Miasto, ul. Kolberga
Przestronne mieszkanie usytuowane na 
pierwszym piętrze tradycyjnej kamienicy 
z lat 30’ XX wieku, przy cichej i spokoj-
nej ulicy w pobliżu Nowego Kleparza.  
Składa się z dwóch oddzielnych pokoi, kuchni, 
łazienki i oddzielnego WC. Do mieszkania 
przynależą dwa balkony z jednego z nich 
rozpościera się widok na zadbany ogród. 

Cena 640.000 zł 
Tel. 600 638 099

2-pokojowe - 36 m2 
Stare Miasto 
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC. Ogrzewanie 
mieszkania oraz woda z sieci MPEC, dodatkowo  
do mieszkania przynależy duży bal-
kon, nieruchomość doskonale nadaje 
się jako inwestycja pod wynajem. 

Cena 330.000 zł
Tel. 534 534 605 

2-pokojowe – 74,5 m2 
Wola Duchacka Wschód  
Salon z kominkiem (37,4 m2), przestronna 
sypialnia (15 m2), jasna kuchnia, łazienka  
z WC. Do lokalu przynależy taras o powierzchni 
105 m2 (zgoda na nadbudowę). Mieszkanie 
w budynku z cegły z 1995 r. w stanie bardzo 
dobrym.
 
 

Cena 499.000 zł
Tel. 537 496 677

2-pokojowe – 71 m2 
Śródmieście, ul. Beliny 
Prażmowskiego
Przedpokój, 2 duże pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, balkon. Mieszkanie znaj-
duje się w kamienicy. Do odświeżenia. 
Jasne i przestronne pokoje. Doskonałe 
połączenie MPK z każdą częścią Krakowa. 

Cena 549.000 zł 
Tel. 604 683 680 

2-pokojowe – 40,3 m2 
Dąbie, ul. Na Szaniec
Przedpokój, 2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
z WC oraz przynależna piwnica. Mieszkanie do 
odświeżenia na pierwszym piętrze w czteropię-
trowym budynku. Wokół pełna infrastruktura.
 

Cena 320.000 zł do negocjacji
Tel. 531 992 777 

3-pokojowe - 90 m2 
Krowodrza, ul. Królewska
Przedpokój, 3 oddzielne pokoje, duża 
jasna kuchnia z jadalnią, łazienka z oknem 
(wanna+prysznic), balkon typu loggia, 
piwnica, garaż 16m2 w cenie. Mieszkanie 
umeblowane gotowe do zamieszkania! 
Kamienica z cegły z ogrzewaniem miejskim.

Cena 960.000 zł  
Tel. 509 781 181 

2-pokojowe - 45 m2 
Kozłówek, ul. Spółdzielców 
 
Przedpokój, jasna kuchnia, dwa niezależne 
pokoje, łazienka z WC, loggia, piwnica. 
Dużo zieleni wokół bloku. Mieszkanie w 
stanie dobrym, o funkcjonalnym układzie 
pomieszczeń. Woda i ogrzewanie z sieci 
miejskiej.

Działka budowlana  
– 167,22 ar, Wieliczka
Działka inwestycyjna z analizą urbani-
styczną (projekt koncepcyjny osiedla 
mieszkaniowego – 53 budynki). Zloka-
lizowana na wzniesieniu z panoramą na 
Kraków. W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się lasy i domy jednorodzinne.    
 

Cena 1.700.000 zł
Tel. 600 176 207 

3-pokojowe - 66 m2 
Azory, ul. Radzikowskiego
Mieszkanie o funkcjonalnym układzie w którego skład 
wchodzą 3 pokoje, osobna jasna kuchnia, łazienka 
oraz przedpokój. Do mieszkania przynależny duży 
taras o powierzchni 37 m2 skierowany w kierunku 
zachodu. Nieruchomość położona jest na parterze 
w bloku z 2001 r. W okolicy mieszkania znajdują się 
liczne punkty handlowo usługowe oraz świetne po-
łączenie komunikacyjne z pozostała częścią Krakowa.

Cena 465.000 zł 
Tel. 791 759 999

4-pokojowe-64 m2 
Krowodrza,  
ul. Krowoderskich Zuchów 
Mieszkanie o powierzchni 64 m2 składa  
się z: przedpokoju, 4 nieprzechodnich pokoi, 
osobnej jasnej kuchni, łazienki, WC, loggii 
oraz piwnicy. Dwustronna ekspozycja. Cicha 
i spokojna okolica. Doskonale rozwinięta 
infrastruktura i komunikacja miejska.  

Cena 470.000 zł 
Tel. 793 717 771

Cena 279.000 zł
Tel. 534 533 332 
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

3-pokojowe – 67 m2 
Prądnik Czerwony,  
ul. Dobrego Pasterza 
Mieszkanie w wysokim standardzie, które 
składa się z 2 pokoi, salonu z aneksem 
kuchennym, garderoby, łazienki i balkonu. 
Za dodatkową opłatą miejsce parkingowe w 
garażu podziemnym.

Cena 650.000 zł
Tel. 531 990 786

2–pokojowe – 48 m2 
Złocień, ul. Topazowa 
Pr zedpokój,  oddzie lna jasna kuch-
nia, 2 niezależne pokoje, łazienka  
z WC, balkon. Mieszkanie wykończone  
i wyposażone. Możliwość zakupu garażu.
 

Cena 279.000 zł 
Tel. 537 680 002

3-pokojowe - 72 m2 
Czyżyny, os. 2 Pułku 
Lotniczego
Przedpokój, 3 pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
z wanną, osobna toaleta, balkon z zachodnią 
ekspozycją, kom. lokatorska. Mieszkanie w 
stanie bardzo dobrym - do wejścia. Niskie i 
nowoczesne budownictwo. Miejsca parkingowe 
tylko dla mieszkańców.

Cena 490.000 zł
Tel. 535 221 232 

2-pokojowe – 48 m2 
Nowa Huta, os. Górali
2 pokoje, jasna, niezależna kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Mieszkanie na 
par terze. Blok w środku osiedla. Bardzo 
dobra komunikacja, spokojna okolica.

Cena 309.000 zł
Tel. 731 090 606

1-pokojowe – 30 m2 
Bronowice Wielkie,  
ul. Chełmońskiego
Przedpokój, salon, aneks kuchenny, łazienka 
z WC, balkon, kom. lokatorska. Mieszkanie 
w stanie idealnym. Drugie piętro. Świetna 
lokalizacja. Kameralne, ogrodzone osiedle. 
Blisko Ronda Ofiar Katynia.  

3-pokojowe - 63 m2 
Czyżyny, os. Dywizjonu 303

Przedpokój, 3 pokoje, jasna i umeblowana 
kuchnia, łazienka z wanną, osobna toaleta,  
balkon z południową ekspozycją, piwnica. 
Mieszkanie widokowe w bardzo dobrym stanie. 
Idealna propozycja dla rodziny.

Cena 395.000 zł
Tel. 535 221 232

2-pokojowe - 52,48 m2 
Płaszów, ul. Myśliwska 
Nowocześnie urządzone mieszkanie 
składające się z przedpokoju, oddzielnej 
kuchni, 2 pokoi, łazienki z WC oraz loggii. Z 
salonu wyjście do ogródka o pow. 30 m2. 
Blok z 2012 roku położony na ogrodzonym 
i monitorowanym terenie zamkniętym. 
Możliwość zakupu z miejscem postojowym 
w garażu podziemnym. 

Cena 449.000 zł  
Tel. 570 578 980

3-pokojowe – 70 m2 
Kazimierza Wielka  
Trzy pokoje, jasna kuchnia, przedpokój, łazien-
ka, 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 - 58 m2 
Prądnik Biały, ul. Imbramowska 

Przedpokój, 3 pokoje, jasna kuchnia, łazienka, 
WC. Do mieszkania przynależą balkon i 
piwnica. Korzystny układ pomieszczeń. 
Mieszkanie do remontu. Blok z dwiema 
nowymi windami. Blisko przystanków 
komunikacji miejskiej. Idealne pod inwestycję 
lub dla rodziny.  

.Cena 380.000 zł
Tel. 696 496 500 

3-pokojowe – 85 m2 
Wola Justowska 
Salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, 
łazienka z WC, przedpokój, duży ogródek. 
Osobny garaż, komórka lokatorska. Zamknięte i 
chronione osiedle przy Al. Kasztanowej. 

Cena 795.000 zł 
Tel. 510 184 022  

Cena 275.000 zł 
Tel. 537 978 098 
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RUCZAJ,
UL. OBOZOWA
Piękne i komfortowe 2-pokojowe 
mieszkanie, 60 m2

Cena: 469.000 zł

KONTAKT:   Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

KROWODRZA,
UL. LITEWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 32 m2, 
komfortowe 

Cena: 349.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

PODGÓRZE,
ZABŁOCIE
Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m2, 
wysoki standard, 2016 r.
Cena: 581.500 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

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

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

BIEŃCZYCE,
OS. KAZIMIERZOWSKIE
Mieszkanie 2-pokojowe, 37 m2, 
gustowne
Cena: 318.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. ŁOKIETKA
Domy w zab. bliźniaczej,  
pow. ok. 150 m2, dogodna lokalizacja
Cena: 595.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

WOLA ZACHARIASZOWSKA,
UL. SŁOWIAŃSKA
Dom wolnostojący, p.u. 203 m2, 
wysoki standard, działka 850 m2

Cena: 798.000 zł

KONTAKT:   Marek Popiela 
 688-880-195

WRZĄSOWICE
Osiedle domów w zab. bliźniaczej  
i wolnostojących, pow. 130-183 m2, 
działki 280-481 m2

Ceny:  od 650.000 zł

KONTAKT:   Iwona Nagacz 
 688-880-184

BRONOWICE,
UL. WAPIENNIK
Mieszkanie 3-pokojowe, 53 m2, 
atrakcyjne, 2013 r.
Cena: 475.000 zł

KONTAKT:   Dariusz Kornaś 
 502-104-545
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DĘBNIKI,
UL. DOBROWOLSKIEGO
Dom w zabudowie szeregowej, 
128 m2, elegancki
Cena:  919.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

RUCZAJ,
UL. CZERWONE MAKI
Przestronne 3-pokojowe 
mieszkanie, 64 m2, 2009 r.
Cena: 490.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

KROWODRZA,
UL. KROWODERSKA
Mieszkanie 6-pokojowe, 130 m2, 
p.u 100 m2, dwupoziomowe
Cena: 975.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

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

KROWODRZA,
UL. WROCŁAWSKA
Komfortowe 1-pokojowe mieszkanie, 
2018 r.
Cena: 364.900 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

WIELICZKA
Ekologiczne, nowoczesne 
segmenty, pow. 108 m2, działki 
164-240 m2

Ceny: od 515.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła                     
                      688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. PAŃSKA
Elegancki apartament, 4-pok.,  
136 m2, 2008 r.
Cena: 1.254.600 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki
                            511-272-088

GM. WIELICZKA,
KRZYSZKOWICE
Dom wolnostojący, 190 m2, 
klimatyczny
Cena: 755.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

ZABIERZÓW,
GM. ZABIERZÓW
Piękne mieszkanie, 3-pok, 77 m2, 
ogródek 65 m2, 2009 r.
Cena: 480.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  688-880-209

KONTAKT:  Karolina Raźna
  503-031-022
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DĘBNIKI,
UL. PAWŁA Z KROSNA
Dom typu bliźniak, 305 m2,  
p.u 246 m2, przestronny
Cena:  1.280.000 zł

KONTAKT:   Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

DĘBNIKI,
UL. RUCZAJ
Mieszkanie 3-pokojowe, 71 m2, 
wysoki standard
Cena: 697.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby
                   500-715-217

NOWA HUTA,
OS. NA STOKU
Mieszkanie 3-pokojowe, 44 m2,  
do wejścia, I p.
Cena: 362.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

MICHAŁOWICE,
UL. GRANICZNA
Dom w zab. bliźniaczej, 190 m2,  
do wejścia, 2010 r.
Cena: 990.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. KARMIELICKA
Lokal, 109 m2, reprezentacyjny
Cena: 799.000 zł 

KONTAKT:  Sebastian Steranka
                    501-227-010

DĘBNIKI, RUCZAJ
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,  
pow. 34-66 m2, stan deweloperski
Ceny:  od 273.711 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Ceny: od 786.271 zł

GM. ZIELONKI,
WĘGRZCE
Dom wolnostojący, 213 m2,   
p.u 154 m2, komfortowy
Cena: 795.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. DUNAJEWSKIEGO
Apartament 3-pokojowy, 100 m2, 
luksusowy
Cena: 1.470.000 zł

KONTAKT:  Dima Hrycyszyn 
 796-483-018

GM. MOGILANY,
LIBERTÓW
Mieszkanie 5-pokojowe, 195 m2, 
p.u 142 m2, dwupoziomowe
Cena: 705.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

KONTAKT:  Magdalena Barbacka 
 883-060-730
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KLINY,
UL. ZAKOPIAŃSKA
Dom wolnostojący, 260 m2,  
dz. 7.3 ar
Cena: 1.290.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. KORDIANA
Mieszkanie 1-pokojowe, 38 m2, 
wykończone
Cena: 285.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. GRABCZAKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 98 m2, 
dwupoziomowe, 2007 r.
Cena: 638.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

BIEŻANÓW,
UL. ZOLLA
Dom wolnostojący, 320 m2,  
dz. 16 ar, 2001 r.
Cena: 1.990.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

STARE MIASTO,
UL. JABŁONOWSKICH
Mieszkanie 4-pokojowe, 83 m2, 
nowoczesne
Cena: 920.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

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

BRACIA-SADURSCY.PL

MODLNICA
Mieszkania 4-pokojowe,  
pow. ok. 63 m2, zielona, spokojna  
okolica
Ceny:  od 349.000 zł

PODGÓRZE,
UL. PRZEWÓZ
Mieszkanie 2-pokojowe, 52 m2,  
pod inwestycje, parter
Cena: 408.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio
                    515-234-864

SIEPRAW
Dom wolnostojący, 225 m2,  
dz. 94 ar, 2003 r.
Cena: 820.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

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

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak                       
   518-706-518

KONTAKT:  Małgorzata Brożek                                     
 688-880-149
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Na sprzedaż świeżo wyremontowany 
apartament typu loft - open space  
z dodatkowym, przytulnym miejscem 
sypialnianym, na wygodnej antresoli. 
Całość nowocześnie zaaranżowana.

KRAKÓW,
Salwator 

Na sprzedaż 2-pokojowy apartament. 
W skład mieszkania wchodzą: salon z 
półotwartą kuchnią, sypialnia, łazienka 
z toaletą, gabinet, funkcjonalna garde-
roba. Gustownie zaaranżowane.

STARE MIASTO,
ul. Lubicz 

Na sprzedaż nowoczesny dom parterowy  
o pow. 180 m2 z dwustanowiskowym garażem, 
zlokalizowany na 6 a działce. Dom z 2010 r. 
składa się z: salonu połączonego z kuchnią, 
4 sypialni, łazienki oraz oddzielnej toalety, 
garderoby, kotłowni z pralnią, przedpokoju, 
korytarza. 

 

Na sprzedaż dom w zabudowie 
bliźniaczej o pow. 156 m2, usytułowa-
nyna działce o pow. 350 m2. Do domu 
przynależy balkon oraz ogródek. Dom 
sprzedawany w stanie deweloperskim.

CZARNOCHOWICE 

KONTAKT: Joanna Moskal
Tel. 530-492-969

KONTAKT: Joanna Moskal
Tel. 530-492-969

KONTAKT: Dominika Kułak
Tel. 570-927-907

KONTAKT: Dominika Kułak
Tel. 570-927-907

Cena 639 000 zł

Cena 1 250 000 zł Cena 495 000 zł

Cena 495 000 zł

ŁAGIEWNIKI,
Borek Fałęcki  

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

Na sprzedaż pensjonat nad 
jeziorem Czorsztyńskim  
o pow. 363 m2, częściowo wypo-
sażony i umeblowany, znajduje 
się na dużej działce 35 ar.

DĘBNO,
ul. Kościelna 

KONTAKT: Edyta Kawa
Tel. 533-402-362

Na sprzedaż dom o pow. uż. 220 m2 
(260 m2 pow. całk.), położony na 
działce o pow. 820 m2. Dwukondy-
gnacyjny, ocieplony do otynkowa-
nia, częściowo umeblowany.

KRAKÓW,
ul. Glinik 

Cena 790 000 zł

Na sprzedaż 4-pokojowy aparta-
ment o pow. 88,81 m2,   
z 2 balkonami, komfortowy. Wy-
kończenie mieszkania  w wysokim 
standardzie.

DĘBNIKI,
ul. Chmieleniec 

Cena 900 000 zł

Na wynajem nowoczesny,  
2-poziomowy apartament  
o pow. 59 m2, z tarasem i miej-
scem postojowym przy Rondzie 
Matecznego.

KRAKÓW,
ul. Zamoyskiego 

Cena 2900 zł + opłaty

KONTAKT: Beata Wnęk
Tel. 503-005-679

Cena 850 000 zł

KONTAKT: Kamil Jaremko
Tel. 530-954-242

KONTAKT: Kamil Jaremko
Tel. 530-954-242
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Na sprzedaż przestronne mieszkanie  
o pow. 35,6 m2, usytuowane na I/II p. Składa 
się z: salonu z aneksem kuchennym, osobnej 
sypialni, łazienki oraz przedpokoju. Ekspozycja 
wschód-zachód. Przynależna piwnica oraz 

ogródek.

OS. ROBOTNICZE,
ul. Praska 

Cena 286 000 zł

Na sprzedaż 2 budynki o przeznaczeniu 
hotelowym o łącznej powierzchni  
ok. 1600 m2, położone na zagospoda-
rowanej działce o pow. 53 ar.,  
nad Jeziorem Czorsztyńskim.

CZCHÓW,
ul. Pęcherska Góra 

Cena 2 450 000 zł

Na sprzedaż dom typu bliźniak  

o pow. 154 m2. Składa się z: salonu,  

półotwartej kuchni, 3 sypialni, dużej łazienki,  

przedpokoju, WC, garażu. Wokół bliźniaka  

zadbany ogród na działce o pow. 359 m2.

WĘGRZCE k. KRAKOWA
ul. C11 

Cena 795 000 zł

Grunt o pow. 8883 m2 przezna-
czony jest pod tereny zabudowy 
usługowej o charakterze komer-
cyjnym. Media: prąd, woda.

PISARY,
ul. Rędziny 

Cena 990 000 zł

KONTAKT: Kamil Jaremko
Tel. 530-954-242

KONTAKT: Edyta Kawa
Tel. 533-402-362

KONTAKT: Piotr Duda
Tel. 530-712-311

KONTAKT: Edyta Kawa
Tel. 533-402-362

NAJLEPSZY SPOSÓB BY ZNALEŹĆ WYMARZONY DOM

SPRZEDAŻ  I  KUPNO  I  WYNAJEM   I   KREDYTY   I   ZARZĄDZANIE 

Na sprzedaż mieszkanie  
3-pokojowe o pow. 76 m2.

KROWODRZA,
ul. Konwisarzy 

Cena 684 000 zł

B E Z  P R O W I Z J I

Na sprzedaż dom w zabudowie 
bliźniaczej o pow. 200 m2, zlokali-
zowany na działce o pow. 370 m2, 
5 pokoi.

WOLA JUSTOWSKA,
ul. Jesionowa 

Cena 1 330 000 zł

Na sprzedaż 3-pokojowe mieszka-
nie w stanie deweloperskim  
o pow. 63 m2, II/IV p., budynek  
z windą.

PRĄDNIK BIAŁY,
ul. Białoprądnicka 

Cena 428 000 zł

Do wynajęcia dom 3-kondygnacyjny  
o łącznej pow. 500 m2, usytuowany  
na działce o pow. 1400 m2, 12 pokoi.   
Na sąsiedniej działce znajduje się oświe-
tlony parking na ok. 30 samochodów. 

KRAKÓW,
Prądnik Biały 

Cena 14 000 zł netto

Na sprzedaż mieszkanie o pow. 32 m2, 
w kamienicy, po gruntownym remoncie, 
wykończone i urządzone.

KRAKÓW,
ul. Starowiślna 

Mieszkanie 3-pokojowe  
o pow. 63 m2 zlokalizowane na VI p., 
oddzielna kuchnia, osobne WC, 
balkon, przynależna piwnica.

KRAKÓW,
ul. P. Ściegiennego 

Cena 480 000 zł

KONTAKT: Beata Wnęk
Tel. 574-577-377

KONTAKT: Beata Wnęk
Tel. 574-577-377

KONTAKT: Artur Stepaniak
Tel. 531-462-199

KONTAKT: Artur Stepaniak
Tel. 531-462-199

KONTAKT: Artur Stepaniak
Tel. 531-462-199

KONTAKT: Joanna Moskal
Tel. 530-492-969

Cena 465 000 zł
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- działka inwestycyjna o pow. 6000 m2 z możliwością zakupu mniejszych areałów  
w różnych konfiguracjach (15a, 22a, 23a, 45a), 
- aktualny MPZP: „Tereny zabudowy usługowej z zakresu turystyki i rekreacji z prze     
znaczeniem podstawowym pod pensjonaty, małe hotele, pola biwakowe, campingowe, 
schroniska” - pozwala na skorzystanie np. z bardzo preferencyjnego kredytu (0,935 %) 
na zakup działki i inwestycje,
- lokalizacja z najdłuższym sezonem turystycznym (nawet całorocznym),
- w pobliżu las, strumień, do 4 km znane ośrodki wypoczynkowe z domkami całorocz 
nymi, stacja narciarska „Dzidowa”, legalne trasy offroadowe dla quadów i samochodów 
terenowych,
- w sąsiedztwie powstaje Instytut Karpacki ProCarpathia, rozbudowuje się hotel „Bystre” 
z basenami i SPA, trochę dalej condohotel w Polańczyku.
- odległości: Solina (32 km), Polańczyk (27 km), Połoniny: Wetlina (33 km), Wołosate 
(Tarnica) (56 km), Rzeszów (111 km), Kraków (251 km), Warszawa (415 km).

BYSTRE, GM. BALIGRÓD, POWIAT LESKI  

                 Zobacz: oferta 863/2609/OGS

NIERUCHOMOŚCI A.GALISZKIEWICZ Sp.Jawna
UL. PLAC NA BRAMIE 2, 37-700 Przemyśl

tel. +48 16 671 10 44
www.gik24.com
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Obiekt składa sie z 2 drewnianych domków pokrytych gontem, w środku kompletnie  
wyposażonych w stare łożka, kredensy, fotele, lampy i różnego rodzaju pamiątki.  
Na ścianach wiszą zabytkowe obrazy świętych pamiętające czasy naszych dziadków  
i nasze - dziecięce. Zapach drewna, czy też zieleni i kwiatów tuż za oknem pozwala 
upajać sie tym miejscem. Duże tarasy z dodatkowymi kominkami i widokiem na Dolinę 
Sanu pozwalają na spędzanie wieczorów w gronie nawet największej rodziny czy też 
przyjaciół.
I. Grunt – 9200 m2 (0,92 ha),
II. 2 identyczne domy z bali pokryte gontem z noclegami dla 8-12 osób każdy,
III. restauracja z drewna (stodoła) na 60 osób, pow. 160 m2, jedno skrzydło - bilard, dru-
gie skrzydło - ping-pong, grill z kamienia z 5 m kominem połączony z kamienną kuchnią 
do gotowania.
IV. Całość ogrodzona (600 m2). Kanalizacja+2 szamba (jedno przepływowe), podłączenie 
mediów. Studnia z dużą wydajnością. Budynek drewniany ze studnią i hydroforem.  
Sauna, łazienka z wanną i ubikacją, łazienka z prysznicem, plus 2 pom. gospodarcze. 

KRASICE, GM. KRASICZYN, POW. PRZEMYSKI     

                                                               Zobacz: oferta 133/2609/OOS

NIERUCHOMOŚCI A.GALISZKIEWICZ Sp.Jawna
UL. PLAC NA BRAMIE 2, 37-700 Przemyśl

tel. +48 16 671 10 44
www.gik24.com
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Mieszkanie w wysokim standardzie w nowym budynku z 2018 
roku na osiedlu zamkniętym z monitoringiem i ochroną. W skład 
mieszkania wchodzą: duży przestronny salon z aneksem kuchen-
nym, dwie sypialnie, łazienka z kabiną prysznicową, dużym atutem 
są dwa balkony. Mieszkanie w pełni wyposażone i umeblowane.

Umów się na spotkanie: Kamil Margalus
+48 577 783 123 

k.margalus@nowodworskiestates.pl

Cena: 1900 PLN Powierzchnia: 55 m2

ul. Górników Wynajem

Kraków, Podgórze

Stylowe studio na ostatnim, 7 piętrze, apartamentowca Atrium 
Park. Składa się z: kompletnie wyposażonego salonu (sofa, stolik 
kawowy, szafki, telewizor, szafy), aneksu kuchennego (piekarnik 
z mikrofalówką, zmywarka, płyta grzewcza, lodówka, okap, stół 
z krzesłami oraz meble w zabudowie), łazienki, garderoby i salonu.

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

 izabela@nowodworskiestates.pl

Cena: 1750 PLN Powierzchnia: 44 m2

ul. Bociana Wynajem

Kraków, Krowodrza / Prądnik Biały

Nowe 2-pokojowe mieszkanie w stanie deweloperskim (wizualiza-
cja). Składa się z przedpokoju, łazienki, 2 balkonów oraz otwartej 
przestrzeni do aranżacji. Można wydzielić salon z aneksem 
kuchennym oraz sypialnię. Ogrzewanie i ciepła woda z nowego, 
ekonomicznego 2-funkcyjnego piecyka gazowego (brak MPEC).

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

 w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 449 000 PLN Powierzchnia: 35 m2

ul. Stachowicza Sprzedaż

Kraków, Krowodrza / Salwator

Umów się na spotkanie:Umów się na spotkanie:

Cena: 650 000 PLNCena: 510 000 PLN Powierzchnia. 79 m2Powierzchnia. 54 m2

ul. Zachodniaul. Wrocławska SprzedażSprzedaż

Kraków, RuczajKraków, Krowodrza

Mieszkanie na 6 piętrze w bloku z 2008 roku. Składa się z: prze-
stronnego salonu z aneksem kuchennym, sypialni, pokoju, łazienki, 
wc, holu. Wykończenie z materiałów najwyższej jakości. Na podło-
gach parkiet egzotyczny. Kuchnia na wymiar. Przeszklone drzwi. Do 
mieszkania przynależy miejsce postojowe w garażu podziemnym. 

2-pokojowe mieszkanie na 2 piętrze. Składa się z salonu z aneksem 
kuchennym, sypialni, łazienki z wanną oraz przedpokoju. Wypo-
sażone w sprzęt AGD. Do mieszkania przynależy balkon (wyjście 
z sypialni). Duże przeszklenia w salonie zapewniające naturalne 
światło. Budynek z 2015 r. Na dachu ogólnodostępny taras.

Łukasz Zborowski
+48 731 070 320 

l.zborowski@nowodworskiestates.pl

Michał Sępowicz
 +48 575 106 123 

m.sepowicz@nowodworskiestates.pl

Sprzedaż      Wynajem      Zarządzanie      Home Staging      Finansowanie

www.nowodworskiestates.pl

MAY APARTMENTS dwupoziomowy, luksusowy apartament. Na 
pierwszym poziomie mieszkania znajduję się salon z w pełni wypo-
sażonym aneksem kuchennym oraz osobna toaleta dla gości. Na 
drugim poziomie mieszkania jest przestronna sypialnia i garderoba 
oraz ogromny taras (12 m2).

Umów się na spotkanie: Daria Buffi
  +48 577 765 123 

 d.buffi@nowodworskiestates.pl

Cena: 2500 PLN Powierzchnia: 59 m2

ul. Zamoyskiego Wynajem

Kraków, Podgórze
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503-005-679

503 005 679

531-255-155

531-255-155

731-188-788

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.

41 m2, 2 pokoje, 3 piętro, garderoba, 
balkon.

2 pokoje, 46 m2, 1 piętro, winda,  
balkon 22 m2, miejsce postojowe. 

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.

Bliźniak, stan deweloperski,  
4 pokoje, 135 m2, 2,24a działka. 

Dom na sprzedaż

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

4300 m2, prostokątna, WZiZT  
na 5 domów wolnostojących

1950 m2, płaska, 48x40, MPZP – 
mieszkalno-usługowa, wszystkie 
media. 

Krowodrza,  
ul. Mazowiecka 
Mieszkanie na wynajem 

Górka Narodowa, 
ul. Belwederczyków
Mieszkanie na sprzedaż

Czyżyny, 
os. 2 Pułku Lotniczego 
Mieszkanie na sprzedaż

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Aleksandrowice
Dom na sprzedaż

Bibice 
Dom na sprzedaż

Zielonki

Kraków, Prądnik Biały
Dom na sprzedaż

Kraków, 
ul. Kobierzyńska
Działka na sprzedaż

Zabierzów
Działka na sprzedaż 

Cena: 1 990 zł Cena: 359 900 zł  
Miejsce postojowe: 33 000 zł 

Cena: 449 000 zł

Cena: 1 200 000 zł

Cena: 399 000 zł

Cena: 489 000 złCena: 1 190 000 zł

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

Cena: 1 220 000 zł (netto)

Cena: 665 000 zł 

503-005-679

503-005-679

531-255-155

531-255-155

731-188-788

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I
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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: 259.000 zł

BIEŻANÓW Pow. 40,09 m2

tel. 792-361-706

Słoneczne, ustawne mieszkanie,  
położone w nowoczesnym budynku  

z 2009 r. W skład mieszkania wchodzą:  
2 niezależne pokoje, jasna kuchnia,  
loggia. Do mieszkania przynależy  

komórka lokatorska.

cena: 450 000 zł

BRONOWICE

tel. 792-361-706

Pow. 47,02 m2 

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. 

cena: 375 000 zł

PODGÓRZE Pow. 50,86 m2

tel. 792-361-706

Mieszkanie 3-pokojowe, na wysokim 
parterze, w 4 piętrowym bloku z 2003 r. 

Mieszkanie z tarasem o pow. 37 m2 składa 
się się z: 3 oddzielnych pokoi, kuchni, 

łazienki, pomieszczenia gospodarczego  
i pomieszczenia na pralkę.

cena: 750 000 zł

KROWODRZA

tel. 792-361-706

Pow. 69,7 m2 

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!

Apartament w kamienicy przy ul. Tarłow-
skiej. Mieszkanie składa się z: przedpo-

koju, łazienki i dużego salonu z aneksem 
kuchennym. Nadaje się idealnie dla klienta 
inwestycyjnego lub dla osoby poszukującej 
dla siebie niedużego mieszkania w wyso-
kim standardzie i ścisłym centrum miasta.

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.

Na sprzedaż mieszkanie w inwestycji  
Fajny Dom, ul. Sołtysowska/Sikorki.  

Mieszkanie z przynależnym ogródkiem  
o pow. 35,4 m2 składa sie z: salonu z anek-
sem kuchennym, 3 sypialni, łazienki, hallu. 

Wykończone w wysokim standardzie.

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: 249 000 zł

cena: 433 600 zł

cena: 455 000 zł

cena: 459 000 złcena: 515 000 zł

WOLA JUSTOWSKA

KLINY

STARE MIASTO

PRĄDNIK BIAŁY

CZYŻYNYBRONOWICE

Pow. 43,36 m2 

Pow. 61,26 m2

Pow. 57,41 m2 

tel. 792-361-706

tel. 792-361-706

tel. 792-361-706

tel. 792-361-706

tel. 792-361-706tel. 792-361-706

www.annderson.pl
www.zarzadca.org

ZARZĄDZANIE       |       POŚREDNICTWO       |       KREDYTY       |       INWESTYCJE

Pow. 53,46 m2 

Pow. 37,7 m2 

Pow. 73 m2 
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„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

LOKAL NA SPRZEDAŻ 
UL. DIETLA 
Lokal użytkowy o pow. 16,93 m2, jedno 
pomieszczenie z aneksem kuchennym i węzłem 
sanitarnym. Stan prawny uregulowany - własność  
z księgą wieczystą. Nadaje się na biuro lub lokal  
na cichą działalność usługową.

Cena: 235.000 zł

Tel. 604 962 376
   www.delegat.gratka.pl

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 
OKOLICE PLACU INWALIDÓW
Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 59 m2, III p. 
z windą. Składa się z: 2 niezależnych pokoi, 
kuchni, służbówki, łazienki i osobnego WC, 
przedpokoju i holu. Do mieszkania przynależy 
piwnica o pow. ok. 4 m2.

Cena: 520.000 zł

Agencja Nieruchomości 
„DELEGAT”
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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
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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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ogłoszenia drobne i prywatne

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

łazienki dębowy parkiet, w łazience płytki.  

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

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

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

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

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

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

t e l .  516 028 307CENA 1 198 000 zł

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

Przepiękna panorama gór, blisko wyciągu orczykowego, 

dojazd bezpośredn. Działka pod lasem, pod usługi agroturystyczne. 

Media w sąsiedztwie. Oferta prywatna.

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

t e l .  781 031 755C E N A  2 6  z ł / m2

Piękny apartament z pełnym wyposażeniem, mieszczący się na ostatnim piętrze 16- piętrowego wieżowca 
“Dom Wschodzącego Słońca”. Projekt budynku dostał wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Nierucho-
mości w Cannes. Lokal składa się z dwóch części. W pierwszej części jest zlokalizowana kuchnia, zaplecze 
i trzy apartamenty z niezależnymi łazienkami. W drugiej części jest duży salon, który można podzielić syste-
mem ścian przesuwnych na dwa niezależne pomieszczenia. Z apartamentów i z salonu są wyjścia na tarasy 

(jeden od zachodu, drugi od wschodu), z których roztacza się piękny widok na panoramę miasta.  
Apartament może być wykorzystany jako mieszkanie, ekskluzywne biuro lub połączenie obu tych funkcji, 

gdyż posiada oddzielne wejścia i samodzielny przystanek windy,  
oraz jako kompleks bankietowo-konferencyjno-noclegowy. 

Inwestycja zlokalizowana jest tylko 2 km od Rynku Głównego. 

N A S P R Z E D A Ż  M I E S ZK A N I E  O  P O W.  2 3 8  M2

KRAKÓW - U L .  B R AT Y S Ł AW S K A

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



112 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 08/2019

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





Mieszkania z miejscem postojowym
w garażu podziemnym w cenie!

Nowa inwestycja
już w sprzedaży

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


