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Drogi Czytelniku

Kilka istotnych problemów zostało 
poruszonych podczas zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Budowniczych Domów 
i Mieszkań corocznej konferencji „Nowe 
wyzwania rynku mieszkaniowego”, która 
odbyła się 26 kwietnia w Hotelu Sheraton 
w Krakowie. 
Chaos urbanistyczny w Polsce powoduje straty 
liczone w dziesiątkach miliardów złotych 
rocznie, wynika z raportu przedstawionego 
przez prof. Przemysława Śleszyńskiego 
z Polskiej Akademii Nauk. Jakie czynniki 
odpowiadają za taki stan rzeczy? 
Inny z gości zaproszonych na konferencję, 
prof. Krzysztof Ingarden biorący udział 
w debacie z udziałem architektów wieszczył, 
iż postęp technologiczny spowoduje znaczne 
ograniczenie (wykluczenie?) roli architekta 
w procesie inwestycyjnym. Kto lub co 
według niego zastąpi specjalistów w zakresie 
projektowania? Zachęcam do lektury relacji 
z całego istotnego dla branży wydarzenia, 
jakim była 6. edycja konferencji (str. 14–15). 
Czyste powietrze, cisza, spokój, walory 
krajobrazowe i możliwość aktywnego 
wypoczynku to marzenie każdego 
zapracowanego mieszkańca Krakowa. 
Turystyka regionalna rośnie w siłę, baza 
noclegowa i szeroka oferta atrakcji 
w dziesiątkach urokliwych miast, miasteczek 
i wsi powodują, że krakusy coraz częściej 
odpoczywają w Małopolsce. Stąd pomysł 
redakcji, aby najciekawsze miejsca regionu 
znalazły swoje miejsce w dwutygodniku 
w nowo powstałej części „Małopolska na 
weekend”. Zaczynamy od turystycznego 
fenomenu, czyli Zakopanego.

Życzę przyjemnej lektury i udanych wypraw 
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

Osiedle Symbioza

Biuro sprzedaży:
tel.  12 307 37 77
e-mail: sprzedaz@osiedlesymbioza.pl
www.osiedlesymbioza.pl 

Osiedle Symbioza
Adres:  
ul. Sołtysowska 37a, Kraków

Deweloper:   
Sołtysowska 1 rogala 
development Sp. z o.o. Sp. K.

Logo w wersji 
miniaturkowej

BUDOWA ZNAKU

Logo w wersji 
podstawowej
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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	

Głosować można:
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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

S
ymbioza znajduje się w zielonym otoczeniu Łąk 
Nowohuckich przy ulicy Sołtysowskiej w Krakowie.  
W Etapie I powstaje 6-kondygnacyjny 

budynek, w którym zaprojektowano 56 mieszkań 
(2–4-pokojowych) o metrażach od 34 do 67 m2. Do 
dyspozycji mieszkańców będzie także garaż podziemny.

1. przedpokój  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,41 m2

2. łazienka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,20 m2

3. pokój  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,06 m2

4. salon z aneksem kuchennym   .  .  .  .  .  .  .  .  .  17,05 m2

5. balkon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,40 m2

1. przedpokój  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,41 m2

2. łazienka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,20 m2

3. pokój  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,06 m2

4. salon z aneksem kuchennym   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,05 m2

5. balkon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,71 m2

Mieszkanie 2-pokojowe  33,72 m2 Mieszkanie 2-pokojowe  33,72 m2

infrastruktura inwestycji została zaprojektowana z myślą o rodzinach 
(kreatywny plac zabaw, wózkownia) oraz osobach ceniących sobie 
zdrowy i aktywny tryb życia (100 ha terenów zielonych, rowerownia, 
ogród sąsiedzki). Na Osiedlu Symbioza mieszkańcy z łatwością 
zaparkują samochód, a zostawiając go, bez problemu dojadą do 
centrum komunikacją miejską: tramwajem lub autobusem.
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Pies w wielkim 
mieście

Jakie obowiązki mają właściciele psów 
mieszkający na terenie Krakowa, a co miasto 
oferuje ze swojej strony? Czy infrastruktura 
przygotowana z myślą o psach i ich 
właścicielach jest wystarczająca?

komentarz 
w sprawie

12

o
soby, które chcą hodować zwierzęta domowe na terenie 
dużego miasta, nie mają lekko. Ponieważ mieszkańców 
jest coraz więcej, a wolnych działek coraz mniej, nie za-

wsze w  pobliżu miejsca zamieszkania znajduje się teren zielony, 
na którym psy mogą się swobodnie wybiegać. Poza tym właści-
ciele zwierząt w  czasie spacerów zobowiązani są do zapewnie-
nia bezpieczeństwa i  komfortu innym osobom korzystającym 
z miejsc wspólnego użytku. Z drugiej jednak strony wzrasta świa-
domość potrzeb czworonogów i ich opiekunów, dlatego na mapie 
Krakowa pojawiają się nowe miejsca przyjazne nie tylko dla czło-
wieka, ale i jego najlepszego przyjaciela. 

Obowiązki właścicieli zwierząt
Obowiązki, jakie należą do właścicieli zwierząt w  kontekście 
przestrzeni współdzielonej, określa Regulamin w sprawie utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

Ust. 1 art. 26 dokumentu stanowi: Utrzymujący zwierzęta do-
mowe zobowiązani są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdro-

wia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwie-
rzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;

2) sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, a  w  szczególno-
ści niepozostawiania ich bez dozoru poza miejscem ich stałego 
utrzymywania;

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez 
zwierzęta, poprzez umieszczanie ich w  przeznaczonych do tego 
celu koszach, a  w  przypadku ich braku w  koszach ulicznych lub 
w pojemnikach na terenie nieruchomości przeznaczonych na zmie-
szane odpady komunalne;

4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się 
zwierzęcia;

5) przekazywania zwłok zwierząt domowych lub ich części do spa-
larni zwłok zwierzęcych lub do specjalnie utworzonych grzebowisk 
dla zwierząt lub innych przeznaczonych do tego miejsc.

Brudna robota
O tym, jak trudno wywiązywać się zwłaszcza z obowiązku sprzą-
tania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, najlepiej 
można przekonać się wiosną, gdy śnieg topnieje, a na osiedlowych 
trawnikach pojawiają się psie wizytówki, do tej pory przykryte 
warstwą białego puchu. Z  obowiązku sprzątania po swoim psie 
zwolniona jest część osób niepełnosprawnych, w tym niewidomi 

korzystający z pomocy psów przewodników. W uprzywilejowa-
nej sytuacji są także policjanci, strażnicy miejscy i  pracownicy 
służb medycznych, którzy nie muszą martwić się o zbieranie od-
chodów psa, gdy wykonuje on zadania służbowe. Praktyka poka-
zuje jednak, że od sprzątania uchyla się znacznie więcej osób. 

Aby wzięcie odpowiedzialności za czystość parków było ła-
twiejsze, powstały różne udogodnienia. W  sklepach zoologicz-
nych można dostać różnego rodzaju łopatki, zbieraki czy miotły 
i  szufelki, które pozwalają sprawnie i  higienicznie wywiązać się 
z niezbyt przyjemnego obowiązku. Psie odchody należy wrzucić 
do koszy, które są na nie przeznaczone. Niestety część mieszkań-
ców zgłasza brak takich pojemników, zwłaszcza w  pobliżu no-
wych inwestycji mieszkaniowych, gdzie infrastruktura nie jest 
jeszcze rozwinięta.

Gdzie na spacer z psem?
Kolejnym problemem, z  jakimi borykają się mieszkający w  mie-
ście właściciele psów, jest niewystarczająca liczba miejsc, w któ-
rych zwierzęta mogą się wybiegać. Z  jednej strony ze względu 
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na intensywną zabudowę miasta na terenie Krakowa jest coraz 
mniej niezagospodarowanych przestrzeni zielonych. Z drugiej — 
powstaje coraz więcej terenów przygotowanych specjalnie z my-
ślą o psach. Należą do nich przede wszystkim psie wybiegi, czyli 
wygrodzone obszary o  powierzchni ok. 0,5 ha. Na terenie wy-
biegu psy mogą poruszać się bez smyczy (wyjątek stanowią rasy 
uznane za agresywne i mieszańcy tych ras), ale powinny pozosta-
wać pod nadzorem opiekuna. Właściciel ponosi odpowiedzial-
ność za swojego podopiecznego, musi też po nim posprzątać.

Zgodnie z  informacją uzyskaną od Zarządu Zieleni Miejskiej, 
aktualnie w Krakowie znajduje się 13 psich wybiegów. Można je 
znaleźć w następujących lokalizacjach:
— Park Krowoderski
— Park Kleparski
— Młynówka Królewska
— ul. Balicka
— ul. Strzelców
— os. Dywizjonu 303 (2 wybiegi obok siebie)
— ul. bp. Tomickiego
— ul.Kurczaba/Wielicka
— ul. Podmokła
— ul. Lubostroń/Kolista
— Park Rzeczny Wilga – ul. Rzemieślnicza
— ul. Kłosowskiego
— ul. Lipska/Myśliwska.

Potrzebna przestrzeń czy marnowanie pieniędzy?
O tym, że potrzebne są miejsca przyjazne psom, świadczą choć-
by propozycje zgłaszane przez mieszkańców w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Powstawanie takich inwestycji wiąże się jednak 
z  pewnymi problemami. Pierwszym z  nich jest konieczność po-
zyskania odpowiednich środków. Ile kosztuje realizacja psiego 
wybiegu? Koszt powstałych dotychczas wybiegów dla psów wynosił 
ok. 250–300 tys. zł. Wyposażone zostały one m.in. w urządzenia do 
tresury, obiekty małej architektury, nawierzchnie oraz poidło ze świe-
żą wodą — informuje Katarzyna Przyjemska-Grzesik, kierownik 
zespołu „Kraków w zieleni” w Zarządzie Zieleni Miejskiej.

Drugi problem to opinie mieszkańców, których zdania w tej 
kwestii są podzielone. Należy mieć na względzie fakt, iż niestety 
bardzo często podejście do projektowanych psich wybiegów bądź 
psich parków jest wśród mieszkańców ambiwalentne — pojawia się 
równie wiele głosów za, jak i przeciw w przypadku realizacji nowych 

miejsc przyjaznych czworonogom — mówi 
Katarzyna Przyjemska-Grzesik. Jej słowa 
potwierdzają choćby komentarze, które 
pojawiają się w internecie. O ile właściciele 
zwierząt cieszą się, że ich psy mają miejsce, 
w  którym mogą się wybiegać, o  tyle pozo-
stali mieszkańcy nie są w  tej kwestii jed-
nomyślni. Część z nich jest zadowolona, że 
skoro psy mają wydzielony teren, nie prze-
szkadzają ludziom, którzy spacerują w  po-
bliżu. Inni uważają, że przygotowując psie 
wybiegi, zabiera się tereny zielone miesz-
kańcom — według niektórych w  miejscu 
przestrzeni przeznaczonej dla czworono-
gów lepiej byłoby urządzić np. kolejne pla-
ce zabaw dla dzieci czy alejki spacerowe dla 
osób starszych. Są też osoby, które po pro-
stu boją się psów i dlatego czują się niekom-

fortowo, przebywając w ich pobliżu.

Miasto przyjazne psom?
Jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej, na terenie Krakowa po-
wstają także tzw. psie parki, czyli miejsca przygotowane dla 
czworonogów, które nie spełniają wymagań dla wybiegów. Z my-
ślą o psach finalizowana jest obecnie akcja „okienko życia”, która ma 
na celu zapewnienie jak najszybszej opieki nad porzuconymi, nie-
chcianymi zwierzętami domowymi wraz z  ich sprawnym przekaza-
niem pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt w  Krakowie 
— dodaje Katarzyna Przyjemska-Grzesik. Co jakiś czas prowa-
dzone są także akcje edukacyjne, m.in. uwrażliwiające na potrze-
bę sprzątania odchodów psów, dotyczące opieki nad zwierzętami 
albo obowiązków właścicieli na terenie miasta. Dodatkowo, jeśli 
pies ma chip, jego właściciel nie musi uiszczać opłaty za jego po-
siadanie, pobieranej przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami. 

Pozytywne są również inicjatywy podejmowane przez pod-
mioty komercyjne, np. tzw. parkingi dla psów przed galeriami 
handlowymi, czyli miejsca z miską z wodą, umożliwiające przy-
pięcie psa na czas robienia zakupów. Na terenie niektórych 
nowych osiedli można zauważyć dodatkowe udogodnienia, 

np. dozownik worków na 
psie odchody umieszczo-
ny przy wyjściu z  budyn-
ku. W  parkach dozowniki 
worków bywają połączone 
z koszami.

Oczywiście można dys-
kutować o  stanie infra-
struktury przygotowanej 
z myślą o psach, i o tym, czy 
jest wystarczająca. Pro-
pozycje rozwiązań, które 
jeszcze są potrzebne, moż-
na zgłaszać m.in. w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 
Harmonogram tegorocznej 
edycji zakłada, że czas na 
składanie wniosków mija 31 
maja. 

Anna Bruzda
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relacje

Kraków jest skazany na rozwój rynku 
mieszkaniowego?

w  liczbach”, „Ekologia 2021”, „Zawód deweloper — wyzwania 
nowych czasów”, „Prognozy makroekonomiczne i  ich znaczenie 
dla rynku budownictwa mieszkaniowego” (wystąpienie Prezesa 
Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza). 

Mimo trwającej hossy na rynku mieszkaniowym, dewelo-
perzy zadają sobie pytania o  przyszłość. W  jaki sposób będą 
kształtować ją zmiany prawne, standardy urbanistyczne i  prze-
dłużające się procedury administracyjne przy wydawaniu po-
zwoleń budowlanych? 

Traktowanie naszego miasta jako docelowego miejsca — miejsca 
do życia, do pracy, jest powszechnie znane. Można powiedzieć tak: 
Kraków jest skazany na rozwój, a  z  rozwojem zawsze związane jest 
budownictwo mieszkaniowe — mówił Zastępca Prezydenta Miasta 
krakowa, Jerzy muzyk.

Na koniec IV kw. 2018 r. rynek mieszkaniowy pozostawał 
w  dobrej kondycji, o  czym świadczy wzrost liczby pozwoleń na 
budowę w  stosunku do poprzedniego kwartału. W  analizowa-
nym okresie wzrosła również sprzedaż mieszkań na największych 
rynkach w Polsce — wyniosła 16,5 tys. lokali Jak wynika z zapre-
zentowanego podczas konferencji raportu NBP „Analiza sytuacji 
na rynku nieruchomości w Polsce w IV kwartale 2018”, wskaźnik 
podaży jest elastyczny względem wzrostu cen. W takiej sytuacji 
obawy o nagłe załamanie rynku są nieuzasadnione. 

Przyczyny i skutki chaosu 
urbanistycznego 
Większe emocje podczas konfe-
rencji wzbudziły inne liczby — 84, 
3 mld zł rocznie — koszty chaosu 
urbanistycznego w Polsce. Zasad-
niczym pytaniem stało się nie to, 
czy warto realizować kolejne in-
westycje mieszkaniowe, ale jak je 
budować, by nie pogłębiać kryzy-
su w  gospodarce przestrzennej. 
Dane przywołane podczas pane-
lu „Jak wyjść z chaosu przestrzen-
nego miast” opracowała Polska 
Akademia Nauk. Prezentował je 
prof. Przemysław Śleszyński z In-
stytutu Geografii i  Przestrzen-
nego Zagospodarowania. Ze 
wspomnianych miliardów złotych, 
które co roku tracą polskie gmi-
ny, straty na samym tylko rynku 
nieruchomości sięgają 10,9 mld 
zł. To koszty wykupu gruntów, 

Szósta konferencja z cyklu „Nowe wyzwania rynku mieszkaniowego” odbyła się 
26 kwietnia w Krakowie. Organizatorem, tak jak w przypadku poprzednich edycji 
wydarzenia, było Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań. 

k
onferencje i  debaty SBDiM konfrontują ze sobą opinie 
różnych środowisk, których działania w bardziej lub mniej 
bezpośredni sposób wpływają na tkankę miejską: władz 

samorządowych, deweloperów, architektów, analityków finanso-
wych, prawników i naukowców. Tak było też w tym roku. Program 
tegorocznej konferencji podzielono na 5 głównych paneli: „Jak 
wyjść z  chaosu urbanistycznego miast?”, „Rynek mieszkaniowy 
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roszczeń odszkodowawczych oraz pomniejszonych 
wpływów z podatku od nieruchomości. Prof. Prze-
mysław Śleszyński wskazał główne przyczyny cha-
osu urbanistycznego:
• wadliwe plany miejscowe powiązane z  takimi 

czynnikami jak nadpodaż gruntów budowlanych, 
rozdrobnienie planów, długi czas sporządzania;

• rujnujące przestrzeń decyzje lokalizacyjne, 
zwłaszcza tzw. WZ;

• ujemny bilans publicznej gospodarki 
przestrzennej;

• olbrzymie koszty rozproszenia zabudowy. 
Problem rozpraszania zabudowy, a  tym samym 

rozlewania miast, dotyczy Warszawy, Krakowa 
i  innych dużych ośrodków miejskich. Chaotycz-
ne budownictwo widać również w  miastach 
powiatowych. 

Czy architekta można zastąpić?
Prezentacja prof. Przemysława Śleszyńskiego była wstę-
pem do debaty z udziałem architektów. Podczas dyskusji prof. 
Krzysztof Ingarden z biura Ingarden & Ewy Architekci zwrócił 
uwagę na status pracy architekta w procesie przygotowywania 
inwestycji. Przy dzisiejszym tempie rozwoju technologicznego 
— przekonywał — czeka nas przyszłość, w  której architektów 
zastąpi sztuczna inteligencja, a projektowanie będzie sprowa-
dzać się do wyboru parametrów w  zaawansowanych progra-
mach komputerowych.

budownictwa. Pierwszym z  nich było Silo w  Jaworznie, które 
buduje brytyjska firma deweloperska. Jako przykład z Krakowa 
podano Apartamenty Klimaty zrealizowane w sąsiedztwie Lasu 
Borkowskiego. 

Znaczenie deweloperów dla gospodarki Krakowa
Co roku na konferencji powtarza się wątek wzmacniania po-
zytywnego wizerunku zawodu dewelopera. Nadal w Krakowie 
można usłyszeć hasła o  betonowaniu miasta czy powtarzane 
przez miejskich aktywistów „przestrzeń dla mieszkańców, nie 
dla deweloperów”. Stowarzyszenie SBDiM walczy z tego rodza-
ju opiniami, powołując się na dane, obrazujące znaczenie firm de-
weloperskich dla lokalnej gospodarki. Panel „Zawód deweloper 
— wyzwania nowych czasów” rozpoczął się od prezentacji ra-
portu SBDiM i Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. 

Publikacja „Znaczenie deweloperów mieszkaniowych dla go-
spodarki Krakowa” powstała we współpracy z Urzędem Miasta 
Krakowa, przede wszystkim z Wydziałem ds. Przedsiębiorczo-
ści i  Innowacji. Z  raportu wynika, że od 1995 r. deweloperzy 
wybudowali blisko 70 proc. (101,5 tys. lokali) wszystkich miesz-
kań zrealizowanych w  mieście. Od 10 lat udział inwestycji de-
weloperskich w ogólnej liczbie oddawanych lokali mieszkalnych 
przekracza 90 proc. Świadczy to o  niemal całkowitym zaniku 
segmentu nieruchomości komunalnych, zakładowych i  spół-
dzielczych. Za rozwojem rynku mieszkaniowego, jak podkreślał 
podczas prezentacji raportu Piotr Krochmal, Prezes Instytutu 
Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, „podążają” takie czynniki 
wzrostu gospodarczego, jak przychody z podatku od nierucho-
mości, rozbudowa infrastruktury drogowej przez inwestorów 
prywatnych, nakłady deweloperów na budowę i  przebudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnych, miejsca pracy dla sektora obsługi 
rynku nieruchomości i usług prawnych. 

Ostatnia część konferencji stanowiła podsumowanie wszyst-
kich debat, którego dokonali Jarosław Knap i wiceprezes SBDiM 
Mariusz Bryksy.

Joanna Kus
fot.: Łukasz Zieliński

* Szczegółowe wyniki badania „Znaczenie deweloperów 

mieszkaniowych dla gospodarki Krakowa” zostaną opublikowane 

w kolejnym wydaniu dwutygodnika.

Ekologia kosztuje
Odrębny panel przeznaczono na temat ekologicznych inwestycji 
mieszkaniowych. Moderatorem dyskusji był Jarosław Knap, czło-
nek zarządu SBDiM. Jego zdaniem deweloperzy mają coraz wię-
cej przesłanek ku temu, by realizować energooszczędne budynki. 
Klienci są gotowi zapłacić wyższą cenę za mieszkanie, w którym 
można obniżyć koszty zużycia energii. To dowód na to, że nabyw-
cy kupują coraz bardziej świadomie. Sprawdzają nie tylko rozwią-
zania energooszczędne, ale także obniżające negatywny wpływ 
inwestycji na środowisko. Teorię podparto przykładami z  ryn-
ku. Uczestnicy konferencji mogli przyjrzeć się projektom 
dwóch osiedli realizowanych zgodnie z  zasadami ekologicznego 
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zaproszono nas

Apartament — definicja zobowiązuje

P
osiadanie mieszkania w  zabytkowej części miasta przestało 
być wystarczającym wyznacznikiem luksusu. Deweloperzy 
wycofują się ze śródmieść, które w  oczach licznej grupy na-

bywców nieruchomości tracą na atrakcyjności — z powodu dużego 
zagęszczenia zabudowy, ulicznych korków i dyskomfortu spowodo-
wanego nadmiernym ruchem turystycznym. Wymagający klienci 
oczekują dzisiaj bliskiego sąsiedztwa rozległych terenów zielonych, 
gwarancji komfortu przestrzennego i poczucia prywatności. Wyma-
gając odpowiedniego stosunku ceny do jakości, dokładnie analizują 
takie elementy inwestycji jak architektura, materiały budowlane czy 
dodatkowe udogodnienia przewidziane w ofercie.

Segment nieruchomości luksusowych w  Krakowie tworzą 
przede wszystkim kameralne wille, odrestaurowane kamieni-
ce oraz nowoczesne apartamentowce. Znalezienie apartamentu 
spełniającego wszystkie kryteria techniczne dla tego rodzaju loka-
li, nie jest jednak łatwe. Rzeczywista podaż takich nieruchomości 
okazuje się mniejsza, jeśli weźmiemy pod uwagę definicję „aparta-
mentu”. Mimo różnych przekazów marketingowych cechy luksuso-
wego mieszkania powinny być niezmienne. Najważniejsze z nich to:

 • powierzchnia powyżej 100 mkw.
 • ograniczona liczba mieszkań na kondygnacji
 • ponadprzeciętna wysokość pomieszczeń (nie mniej niż 3 m)
 • wysoka jakość materiałów budowlanych i wykończenia
 • atrakcyjna lokalizacja.
Warunki te spełnia inwestycja Apartamenty Klimaty, znajdują-

ca się przy ul. Ks. Wojciecha Karabuły, w bezpośrednim sąsiedz-
twie Lasu Borkowskiego. Inwestorem jest spółka Apartamenty 
Klimaty Sp. z o.o. Sp. k.

Inwestor rozszerzył podstawową definicję apartamentu o  do-
datkowe walory: piękne otoczenie, wysoką izolacyjność aku-
styczną, wysoką termoizolacyjność ścian zewnętrznych i  stolarki 
okiennej, zorganizowanie ruchu samochodowego poza terenem 
osiedla, energooszczędność oraz dbałość o środowisko naturalne. 
Według tych wyznaczników opracowano projekt architektoniczny. 
Inwestycja stanowi przemyślaną, urbanistyczną całość. 

O  wiarygodności dewelopera i  bezpieczeństwie transak-
cji może świadczyć fakt, że kredyt inwestycyjny na realizację 
projektu został już spłacony. Projekt zrealizował wykonawca 

Czy na krakowskim rynku luksusowych nieruchomości można znaleźć 
inwestycję, która powstała ściśle według definicji apartamentu? Apartamenty 
Klimaty zostały zrealizowane dla wymagających klientów, ceniących wysoką 
jakość użytkowania, nowoczesną architekturę i atrakcyjną lokalizację.



 n	 17Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 09/2019

z  wieloletnim doświadczeniem w  branży budowlanej 
— Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transpor-
towe „Edmund Leś”.

Wyjątkowe apartamenty
Apartamenty Klimaty zostały oddane do użytkowania. 
Inwestycja składa się z  trzech 3-kondygnacyjnych bu-
dynków. Na każdej kondygnacji znajdują się nie więcej 
niż 4 apartamenty, co zwiększa komfort użytkowania 
części wspólnych i sprzyja sąsiedzkiej integracji. Więk-
szość oferowanych apartamentów ma ok. 120 mkw., 
wysokość pomieszczeń wynosi ponad 3 m. Dzięki takim 
parametrom Apartamenty Klimaty mogą stanowić al-
ternatywę dla zakupu domu jednorodzinnego. 

Do wykończenia apartamentów wykorzystano np. 
okna portes fenêtres, sięgające od poziomu podłogi do su-
fitu — przepuszczające do wnętrz naturalne światło sło-
neczne. Izolacja akustyczna (podwójna grubość ścian) 
chroni przed ewentualnymi niepożądanymi dźwiękami 
z  zewnątrz, ale i  z  sąsiednich apartamentów, a  izolacja 
termiczna przed utratą ciepła i zbytnim nagrzewaniem 
pomieszczeń. Warto zwrócić uwagę na energooszczęd-
ność inwestycji. Do ogrzewania apartamentów i dostar-
czania ciepłej wody służy pompa ciepła, która latem 
będzie pełniła funkcję klimatyzacji. W ten sposób, w po-
równaniu do ogrzewania elektrycznego lub gazowego 
można obniżyć wydatki nawet o 70 proc.

Innowacyjne spojrzenie na lokalizację
Od Rynku Głównego kondominium dzieli 5,5 km. 
Taka odległość pozwala na sprawny dojazd do cen-
trum. Inwestycja jest także skomunikowana z  zako-
pianką i obwodnicą Krakowa. Do każdego apartamentu 

przyporządkowano szerokie miejsce postojowe (wliczone w cenę 
mieszkania), na którym można zaparkować nawet 3 samochody. 
Wjazd do garażu został przygotowany poza terenem osiedla, żeby 
w kondominium panowała cisza i spokój. 

Wystarczy przejść 50 m, by móc korzystać z tras spacerowych 
i  rowerowych w  Lesie Borkowskim. Lokalizacja inwestycji stano-
wi jeden z  jej największych atutów. Przy niskiej dostępności zie-
leni w  miastach, każde drzewo jest na wagę złota. Obszar Lasu 
Borkowskiego leży w jednej z najbardziej korzystnych stref klima-
tycznych (według Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego). 

Leśny mikroklimat sprzyja wypoczynkowi i  uprawianiu sportu, 
a także polepsza jakość powietrza. W okolicy koncentruje się mniej 
smogu także ze względu na wyższe położenie względem centrum. 
Okoliczny krajobraz można podziwiać z  przestronnych ogrodów 
urządzonych na dachach, nawadnianych poprzez system zatrzy-
mywania wody deszczowej. Deweloper położył duży nacisk za-
równo na estetykę inwestycji, jak i  jej funkcjonalność. Pokrycie 
dachu roślinnością niweluje zjawisko „wyspy ciepła”, czyli odczuwa-
nia wyższej temperatury na terenach miejskich. Co więcej, zielone 
tarasy pochłaniają od 10 do 20 proc. zanieczyszczeń powietrza. Na 
jakość życia w Apartamentach Klimaty korzystanie wpływają tak-
że takie udogodnienia, jak system rekuperacji, umożliwiający stałą 
wymianę powietrza.

Ceny lokali wynoszą od 9500 do 14 000 zł/mkw.
Joanna Kus
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Najnowsza inwestycja
Najnowszą inwestycją firmy AWIM Witkowicka sp. z  o.o. spółka 
komandytowa jest Osiedle Witkowickie Wzgórze — to dwuetapo-
we przedsięwzięcie, w którym na pierwszy plan wysuwa się kwe-
stia komfortu mieszkańców. Zdrowszy mikroklimat (w porównaniu 
ze ścisłym centrum) zapewni lokalizacja na południowym stoku 
wzgórza przy ulicach Witkowickiej i Urodzajnej. Inwestycja sąsia-
duje z  terenami zielonymi, w  tym z  Parkiem Leśnym Witkowice, 
w którym nie brakuje miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku. 
Bliskość ścieżek rowerowych, tras na spacery z psem czy dłuższe 
wycieczki z  rodziną i  przyjaciółmi to duży komfort, o  który coraz 
trudniej w gęsto zabudowywanych miastach. W przypadku Osie-
dla Witkowickie Wzgórze inwestor wybrał dzielnicę Prądnik Biały, 
położoną w północnej części Krakowa. 

Lokalizacja z dala od zgiełku
Ulokowanie inwestycji poza centrum pozwoli deweloperowi 
stworzyć dla nabywców spokojną enklawę, z  dala od ulicznego 
zgiełku. Dzielnica jest skomunikowana z  pozostałymi częścia-
mi miasta, ma także duży potencjał rozwojowy, o czym świadczą 

Witkowickie Wzgórze — w trosce 
o komfort mieszkania

Doświadczony deweloper
AWIM Grupa Inwestycyjna swoje inwestycje przygotowuje we-
dług przemyślanego modelu działania. Wybór lokalizacji jest 
ściśle związany z  wizerunkiem planowanego przedsięwzięcia. 
Ofertę dla siebie znajdą zarówno osoby, które poszukują cichej 
i  bezpiecznej przystani w  dużym mieście, jak i  miłośnicy nowo-
czesności oraz miejskiego stylu życia. Projekty powstają zgodnie  
z  aktualnymi preferencjami i  oczekiwaniami klientów krakow-
skiego rynku nieruchomości. Firma działa w Krakowie od ponad 
21 lat. Specjalizuje się w budowie i sprzedaży mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz domów w zabudowie szeregowej. 

 Doświadczenie dewelopera potwierdzają liczby: ponad 
72  000  mkw. mieszkań, ponad 1200 lokali mieszkalnych wybu-
dowanych od początku działalności, 56 domów w zabudowie sze-
regowej o  łącznej powierzchni przekraczającej 6000 mkw. oraz 
47 lokali użytkowych. Do tej pory firma zrealizowała w Krakowie 
takie inwestycje, jak m.in. Eldorado przy al. Jana Pawła II, Ukryte 
Pragnienia przy ul. Krowoderskich Zuchów/ Kluczborskiej, Dom 
pod Świerkami przy ul. Radzikowskiego i Osiedle Kwitnących Wi-
śni przy ul. Ciołkosza.

Na krakowskiej mapie inwestycji mieszkaniowych pojawił się nowy projekt — Witkowickie 
Wzgórze — kameralne osiedle otoczone zielenią. Projekt realizuje Grupa AWIM. 

zaproszono nas
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planowane inwestycje miejskie, takie jak pętla Krowodrza-Gór-
ka i  Górka Narodowa z  linią szybkiego tramwaju czy budowa 
północnej obwodnicy Krakowa. Dzięki dobrze zorganizowanej in-
frastrukturze drogowej i komunikacji miejskiej, mieszkańcy osie-
dla nie będą musieli rezygnować z oferty kulturalno-rozrywkowej 
centrum miasta, dojazd do pracy również nie powinien stanowić 
problemu. Osiedle powstaje w odległości ok. 150 m od planowa-
nej pętli. Oprócz terenów zielonych, w  sąsiedztwie znajduje się 
głównie zabudowa jednorodzinna.

Wewnętrzny układ osiedla
Na działce zaprojektowano 16 budynków, w tym 3 domy wolno-
stojące oraz 13 domów w zabudowie bliźniaczej, w których będą 

i  w  efekcie zaburzy naturalny krajobraz. Projekt został prze-
myślany w  taki sposób, by podkreślić walory przyrodnicze 
i  widokowe najbliższej okolicy. Mieszkańcy osiedla będą mo-
gli wypoczywać na tarasach przylegających do mieszkań lub 
w  przestronnych ogródkach. Dla rodzin z  dziećmi przewidzia-
no plac zabaw w  północnej części inwestycji. Osiedle zostanie 
ogrodzone i zagospodarowane zielenią oraz elementami małej 
architektury. Komfortowym rozwiązaniem są podwójne garaże 
przy domach i  pojedyncze przy mieszkaniach. Dodatkowo, na 
terenie inwestycji zaplanowano zewnętrzne miejsca postojowe 
do każdego mieszkania. 

Dla wymagających klientów
Witkowickie Wzgórze to projekt skierowany do klientów o spre-
cyzowanych, wysokich wymaganiach dotyczących lokalizacji, 
komfortu użytkowania i  jakości wykonania. Inwestycja stano-
wi odpowiednią propozycję dla osób, które preferują kameralne 
budownictwo i spokojne otoczenie, ale nie chcą wyprowadzać 
się z  dużego miasta i  rezygnować z  jego udogodnień. Osiedle 
Witkowickie Wzgórze spodoba się nabywcom szukającym wy-
gody i bezpieczeństwa, zarówno dla siebie, jak i swojej rodziny. 
Osiedle powstaje również z myślą o osobach, które potrzebują 
miejsca do rekreacji i  uprawiania sportu; nie chcą zastanawiać 
się, czy znajdą miejsce parkingowe blisko mieszkania i czy z ich 
osiedla można dojechać do pracy. Inwestor wziął pod uwagę 
wszystkie te aspekty już na etapie projektowania inwestycji.

Joanna Kus

znajdować się jedno- i dwupoziomowe mieszkania. Pierwszy 
etap inwestycji obejmuje realizację 32 lokali. W kolejnej fazie 
projektu powstają 3 domy i 22 mieszkania. W zależności od 
metrażu i usytuowania nieruchomości ceny kształtują się na 
poziomie od 6300 do 8000 zł za metr kwadratowy.

Aktualnie deweloper prowadzi już sprzedaż II etapu inwe-
stycji. Powierzchnie oferowanych lokali wynoszą od ok. 53 do 
93,52 mkw. Wnętrza zaprojektowano w rozkładach: 2-, 3-, 4- 
oraz 5-pokojowych. 

Ze względu na ograniczoną liczbę budynków, nabyw-
cy nie muszą obawiać się, że osiedle będzie się rozrastać 
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Nadeszła długo wyczekiwana wiosna. Czas, w którym natura budzi się do życia, przyroda na-
biera kolorów, a my obserwujemy jak otaczający nas świat się zmienia. Jest to okres, kiedy i my 
sami jesteśmy żądni zmian. Okazja temu sprzyja, zwłaszcza, że wiosna kusi kolorami, inspiruje  
i napawa do działania.

Dni stają się dłuższe, ale i tak mnóstwo czasu spędzamy 
w domu. Warto zatem zacząć od zmian w swoich czte-
rech ścianach, aby uniknąć monotonii i oderwać się od 

codziennej rutyny. Dobrym pomysłem na sukces w tej materii 
może okazać się zastosowanie kolorowych krzeseł. Niezależnie 
od tego, które pomieszczenie chcemy odświeżyć, mamy duże pole 
do popisu. Producenci prześcigają się w różnorodności kształtów 
i kolorów, a ergonomia i funkcjonalność stała, się standardem. 
A zatem pobawmy się w kolory. Dodajmy naszemu wnętrzu 
świeżości i uroku!

Zacznijmy od  krzeseł o mocnych kolorach – stanowią one kon-
trast dla mebli, ścian i podłogi, a to pozwala tworzyć niesamowi-
te aranżacje wnętrz. Krzesła w pastelowych barwach rozjaśnią 
i rozweselą pomieszczenia. Z pewnością wniosą do domu pozy-
tywną energię. Do grona kolorowych modeli możemy zaliczyć 
krzesła typu patchwork, które zyskały w ostatnim czasie rzesze  

zwolenników. Można z nimi działać cuda. I jak tu nie kochać ko-
lorów? Od kilku sezonów króluje trend szarości, ale nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby tę szarość przełamać w ciekawy sposób, 
właśnie za pomocą kolorowych krzeseł. Nie bójmy się ekspe-
rymentować - od nas zależy, jak radośnie urządzimy wnętrze.
 
Zabawa kolorami polega na tym, że możemy dać unieść się 
fantazji i dobrać takie krzesła, które będą pasować do za-
słon, tapet czy koloru farby na ścianie. Barwę można dopaso-
wać nawet do pościeli i koców, jeśli mamy na myśli sypialnie.  
Dzisiejszy rynek daje nam tyle możliwości, że ograniczyć nas 
może tylko wyobraźnia. Należy pamiętać, że aby mebel spełniał 
swoją funkcję i komponował się z całą resztą, musimy wiedzieć, 
z jakiego materiału został wykonany. Drewniane krzesła, daw-
niej kojarzone z masywnym meblem, dzisiaj są znacznie lżejsze 
i zgrabniejsze. Ich wygląd przyciąga uwagę. Lubimy stosować je 
w jadalni, kuchni lub salonie, gdzie spędzamy dużo czasu z bliski-
mi podczas posiłków. Metalowa konstrukcja to nowoczesność 
i oryginalność, która pozwala na szerokie zastosowanie krzeseł 
w dowolnie wybranym miejscu. Fascynujące w wyborze mebli 
jest to, że oprócz bogatej kolorystyki możemy decydować tak-
że o rodzaju siedziska: skórzane czy tapicerowane? I tu znowu 
pojawia się ogrom możliwości: gładkie, wzorzyste, pikowane. 
Decyzja należy do nas.

Po b a w i m y s i ę
w ko l ory?

zabawa
kolorami

Przyjdź do naszego salonu  
lub odwiedź nas na:

www.witek.pl
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Witek Home  CENTRUM WYPOSAŻENIA WNĘTRZ                   ul. Handlowców 12, Modlniczka k/Krakowa
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przewieźć np. niezbędny sprzęt do realizacji zlecenia? Co, gdy 
nagle firmowe auto ulegnie awarii lub kolizji i będzie musiało ja-
kiś czas przymusowo spędzić w warsztacie?

Oba przedstawione przykłady z życia prywatnego i służbo-
wego łączą wspólne potrzeby, które najtaniej i  najwygodniej 
zrealizować  przez CityBee. Carsharing aut osobowych, który 
zdobywa w  polskich dużych miastach coraz większą popular-
ność, teraz jest także dostępny w „wersji dostawczej”. Jak dzia-
ła CityBee? Do korzystania z usługi potrzebny będzie smartfon 
z  systemem Android lub iOS, prawo jazdy kategorii B i  karta 
płatnicza. Aplikację można ściągnąć za darmo z  App Store lub 
Google Play. Dzięki prostej i szybkiej rejestracji, już po 2-3 mi-
nutach jest możliwe wyszukanie i  zarezerwowanie samocho-
du. Sam proces wynajmu jest bardzo prosty — na smartfonie 
lokalizujesz i  rezerwujesz odpowiadające ci auto. Darmowa 

CityBee — nowoczesne rozwiązanie 
transportowe dla dużych miast

P
ewnie gdybyś zastanowił się, ile razy w  ciągu ostatniego 
roku potrzebowałeś przewieźć coś większego, okazałoby 
się, że było co najmniej kilka takich sytuacji. Kupiłeś nowe 

meble, materiały budowlane do remontu, a może musiałeś prze-
transportować cały dobytek do nowego, wymarzonego miesz-
kania? Takie sytuacje z różną częstotliwością spotykają każdego 
z nas. Z drugiej strony są one na tyle rzadkie, że zakup własnego 
auta dostawczego nie ma sensu. Często nie ma też sensu płace-
nie za transport czy jednorazowy wynajem samochodu, gdzie 
cena takiej usługi może być zbyt wysoka, poza tym jej natych-
miastowa dostępność  jest mocno ograniczona — wymagane 
jest wcześniejsze zamówienie, wpłata zaliczki, kaucji itp.

Przed podobnym problemem stają przedsiębiorcy, również 
tacy, którzy mają w  swojej firmie samochody dostawcze. Co 
w sytuacji, gdy posiadana flota okazuje się niewystarczająca, by 

Dynamiczne życie mieszkańca dużego miasta ma wiele stron. Oprócz codziennej pracy, 
chwil relaksu i zakupów, nieodłączną jego cechą jest ciągły rozwój. W dużych miastach 
buduje się najwięcej mieszkań, powstaje i działa tu wiele firm. To właśnie tu szczególnie 
potrzebny jest szybki i dostępny dla każdego transport towarowy.

Artykuł sponsorowAny
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rezerwacja na 15 minut pozwoli ci na bezstresowe dotarcie do 
zaparkowanego dostawczaka, którego drzwi będziesz mógł 
otworzyć przez aplikację. Kluczyki znajdują się w środku, więc  
po prostu wsiadasz i jedziesz, a za swoją podróż płacisz dopiero 
po jej zakończeniu. Banalne!

Licząca 150 charakterystycznych biało-pomarańczowych 
aut flota CityBee jest oparta o  sprawdzone i  niezawodne 
auta — dostępne są nowe Volkswageny Craftery i  Fiaty Du-
cato. To absolutni liderzy rynku aut użytkowych. Każdy z nich 
zapewnia wystarczającą przestrzeń ładunkową nawet dla 
dużego transportu — maksymalnie 13 metrów sześcien-
nych, co w  praktyce oznacza 90 kartonów o  standardowym 

prowadzisz firmę, w  aplikacji możesz dodać jej dane, pod-
piąć służbową kartę płatniczą, co pozwoli CityBee przygo-
tować dla ciebie miesięczne rozliczenia. 

Usługa jest dostępna w dziesięciu aglomeracjach: w War-
szawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, 
Białymstoku, Lublinie, Bydgoszczy i na Śląsku. Jeżeli planu-
jesz transport pomiędzy miastami, w których operuje City-
Bee, możesz zostawić samochód w miejscu docelowym bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów. Strefy bezpłatnego par-
kowania, w których można bez problemu zaparkować auto 
mające prawie 6 metrów długości, są usytuowane w dogod-
nych miejscach, także w  pobliżu marketów z  materiałami 
budowlanymi i  meblami, które stanowią oczywisty punkt 
startowy wielu podróży.

W Krakowie strefy CityBee ulokowano m.in. przy Centrum 
Handlowym M1 w Alei Pokoju oraz obok dwóch marketów bu-
dowlanych OBI — przy ul. Wielickiej i ul. Stawowej. Lokalizacje 
wszystkich kilkunastu stref można zobaczyć na mapie z pozio-
mu aplikacji.

Dostawczy carsharing proponowany przez CityBee idealnie 
wpisuje się w  dynamikę rozwoju dużych miast i  ich mieszkań-
ców. Natychmiastowa dostępność, przejrzyste koszty i  nowo-
czesna flota powodują, że usługa jest bezkonkurencyjna. 

To co dzisiaj wieziemy…?
Źródło — materiał oryginalny:  

CityBee — nowoczesne rozwiązanie transportowe  
dla dużych miast — Kraków Nasze Miasto

rozmiarze 56×33×41 cm, albo blat kuchenny o długości 3,5 m. 
Maksymalna masa ładunku to aż 1450 kg w  przypadku Fiata 
Ducato i 1276 kg w przypadku Volkswagena Craftera. To war-
tości, które pozwalają na to, by uniknąć kompromisów w czasie 
transportu. Aby ułatwić ładowanie, dostawczaki mają szero-
kie drzwi tylne i rozsuwane boczne, wyposażone są w pasy do 
mocowania ładunku, w  uchwyt i  ładowarkę do telefonu. Jak-
że pomocnych towarzyszy podróży można zabrać do kabiny 
— oprócz fotela kierowcy ma ona miejsca dla dwóch osób. Do-
dajmy — bardzo wygodne miejsca. Współczesne auta dostaw-
cze zapewniają nieporównanie wyższy komfort podróży niż ich 
odpowiednicy sprzed lat. Zarówno wyciszenie kabiny, jak i  ła-
twość prowadzenia coraz częściej przypominają zwykłe samo-
chody osobowe.

Jeżeli nie masz doświadczenia w prowadzeniu auta dostaw-
czego, nie przejmuj się. Kierowca siedzi dużo wyżej niż w zwy-
kłym aucie osobowym, dzięki czemu więcej widzi, a  obszerne 
i duże lusterka boczne ułatwiają manewrowanie dużym autem. 
Wystarczy kilka chwil, żeby się przyzwyczaić i nauczyć manew-
rowania i można ruszać w drogę. Ceny za wynajem obu są iden-
tyczne — z jasnym i przejrzystym cennikiem. Zgodnie z nim, za 
pierwsze 50 km danego dnia nie jest naliczana opłata za przeje-
chane kilometry, a stawki za wynajem zależą od długości wynaj-
mu — 0,99 zł za minutę, 49 zł za godzinę, 219 zł za dzień i 1299 zł 
za tydzień (kwoty brutto). Jeżeli planujesz pokonać więcej niż 
50 km jednego dnia, za każdy dodatkowy kilometr zapłacisz 65 
groszy. To jedyne i całkowite opłaty zawierające w sobie cenę 
paliwa, ubezpieczenia i  wszelkie inne koszty techniczne. Jeżeli 
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orzecznictwo

Podatek od nieruchomości — 
kto powinien go zapłacić?

Z
godnie z  zaistniałym stanem faktycznym, organ podatko-
wy ustalił zobowiązanie podatkowe od nieruchomości wo-
bec współwłaścicieli „X”, „Y” oraz „Z”. Strona odwołała się od 

powyższej decyzji, podnosząc przede wszystkim, że posiadaczem 
samoistnym jest tylko „Z” i to na nim ciąży obowiązek podatkowy. 
W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z art. 3 § 4 ust. 4 
ustawy o podatkach i opłatach (u.p.o.l.) lokalnych, jeżeli nierucho-
mość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje 
się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odręb-
ny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieru-
chomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich 
współwłaścicielach lub posiadaczach. 

Jednakże istnieje wyjątek ustanowiony w  art. 3 ust. 3 u.p.o.l. 
zgodnie z  którym jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się 
w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie po-
datku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym. 

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie uwzględniło odwołania 
strony, odmawiając słuszności wszystkim zarzutom podniesionym 
przez stronę, w tym również temu, że „Z” jest posiadaczem samo-
istnym nieruchomości i to na nim ciąży obowiązek uregulowania 
podatku od nieruchomości. Organ zaznaczył, że wzajemne rela-
cje współwłaścicieli pozostają bez znaczenia z  punktu widzenia 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Charakter odpo-
wiedzialności jest w  danym przypadku niezależny od stosunków 
wewnętrznych między współwłaścicielami. 

Organ odwoławczy wskazał również, że reguła przewidziana 
w art. 3 ust. 3 u.p.o.l., według której podatkiem od nieruchomo-
ści obciążony jest posiadacz samoistny, znajduje zastosowanie 
w przypadku, gdy podmiot, któremu nie przysługuje prawo wła-
sności, faktycznie włada rzeczą jak właściciel. Wówczas podmiot 
ten jako posiadacz samoistny zostanie — niejako w miejsce wła-
ściciela — obciążony obowiązkiem zapłaty podatku. W  ocenie 
organu odwoławczego art. 3 ust. 3 u.p.o.l. nie ma jednak zastoso-
wania do współwłasności. 

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Strona wniosła skargę do WSA. Sąd uznał skargę za zasadną. Zda-
niem Sądu, zgodnie z  przyjętym w  orzecznictwie poglądem, mo-
żemy mieć do czynienia z  posiadaczem samoistnym, który jest 
właścicielem nieruchomości, jak i z posiadaczem samoistnym, któ-
ry właścicielem nie jest. 

Ponadto w judykaturze przyjmuje się, że w sytuacji, gdy znamy 
nazwisko właściciela nieruchomości, ale nieruchomością włada 
posiadacz samoistny, za podatnika uznaje się posiadacza samo-
istnego. Zdaniem Sądu, w  orzecznictwie władającego współwła-
ściciela uznaje się za posiadacza samoistnego w  odróżnieniu od 
pozostałych współwłaścicieli, w  przypadku których brak władz-
twa nad rzeczą wyklucza uznanie ich za posiadaczy samoistnych. 
Sąd podkreślił, że o  tak rozumiane posiadanie samoistne chodzi 
w przepisie art. 3 ust. 3 u.p.o.l. Jednakże Sąd zwrócił uwagę przede 
wszystkim na to, czy rzeczywiście „Z” był posiadaczem samoist-
nym. Zdaniem Sądu, w tym celu muszą zostać spełnione określone 
przesłanki i nie wystarczy, że pozostali współwłaściciele nierucho-
mości z niej nie korzystają i nie pobierają pożytków. 

Sąd wskazał, że w rozpoznawanej sprawie organy nie zbadały, 
czy mamy do czynienia rzeczywiście z posiadaniem samoistnym, 
uznając zarazem, że doszło w powyższym zakresie do naruszenia 
przepisów postępowania. Z  powyższych względów, Sąd uchylił 
zaskarżoną decyzję i  zobowiązał organ do przeprowadzenia po-
nownego postępowania wraz z  dogłębnym przeanalizowaniem 
materiału dowodowego. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie  
z 14 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 574/18

Krzysztof Janowski
radca prawny, Kancelaria Janowski Markiewicz

Przed Wojewódzki Sąd Administracyjny trafiła sprawa dotycząca opodatkowania 
nieruchomości stanowiącej współwłasność.
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Perły z sieci

Most w kształcie DNA 

Helix Bridge to most dla pieszych znajdujący 
się w centrum Singapuru. Konstrukcja została 
zaprojektowana na kształt podwójnej helisy, podobnej 
do tej, z której składa się DNA żywych organizmów. 
Niecodzienna forma konstrukcji pozwoliła zużyć 
o wiele mniej stali, niż w przypadku zwykłych mostów 
wspornikowych. Spiralna konstrukcja od góry 
wypełniona jest szkłem, tworząc zadaszenie chroniące 
przed deszczem i słońcem. Na kładce znajdują się 
również 4 platformy widokowe, z których można 
obserwować panoramę Singapuru. Całość wykonano  
ze stali nierdzewnej. Nocą most podświetlony jest za 
pomocą diod LED. Licząca 280 m długości kładka została 
oddana do użytku 18 lipca 2010 r. Projekt powstał 
dzięki pracowni Cox Rayner Architects przy współpracy 
z singapurskim biurem Architects 61. W 2010 r. 
podczas World Architecture Festival zorganizowanego 
w Barcelonie, Helix Bridge został uznany za najlepszą 
konstrukcję transportową na świecie.

Muzeum rocka w Roskilde

Obiekt powstał w położonym 30 km na zachód od Kopenhagi 
mieście Roskilde, gdzie co roku odbywa się największy festiwal 
muzyki rockowej w Europie. Budynek jest efektem współpracy 
dwóch pracowni MVRDV i COBE, którym w 2011 r. zlecono 
opracowanie planu zagospodarowania obszaru postindustrialnego 
o powierzchni 45 000 mkw. Zadaniem architektów było 
przekształcenie dawnej fabryki cementu w nowoczesny 
i atrakcyjny dla młodych kompleks. Architekci stworzyli 
rock’n’rollową formę. Muzeum ma głęboko podcięty parter, który 
podtrzymuje wysoką na 20 m kondygnację. Charakterystycznym 
elementem jest złota elewacja wykonana z aluminium 
ukształtowanego na wzór ćwieków. Przed wejściem do muzeum 
znajduje się olbrzymi, czerwony dywan. We wnętrzach budynku 
dominuje czerwień, na wzór welurowych wyściółek futerałów 
na instrumenty. No obszarze kompleksu poza przestrzeniami 
ekspozycyjnymi znajdują się również szkoła muzyczna, audytorium, 
bary i restauracje oraz pomieszczenia administracyjne.

Terminal morski w Salerno 

Nowy budynek terminalu morskiego znajdującego się 
we włoskiej miejscowości Salerno to jeden z elementów 
długoterminowego planu rewitalizacji portu. Jest to pierwszy 
obiekt zaprojektowany przez Zaha Hadid Architects, oddany do 
użytku po śmierci założycielki pracowni. Port w Salerno stanowi 
istotny punkt tranzytowy ze względu na bliską odległość od 
atrakcji turystycznych tego regionu, Pompei, Capri i Paestum. 
Terminal usytuowany jest na nabrzeżu i składa się z 3 części: 
administracyjnej, obsługującej organy kontroli granicznej 
i linie żeglugowe, terminalu obsługującego międzynarodowe 
promy i statki wycieczkowe z całego świata oraz terminalu dla 
promów lokalnych i regionalnych. Z zewnątrz budynek kształtem 
przypomina wielką ostrygę. Asymetryczna bryła chroni 
odwiedzających przed słońcem i wiatrem. Wewnątrz znajdziemy 
sieć ścieżek prowadzących podróżnych do ramp umożliwiających 
wejście na statki i promy. Oprócz tego w budynku znajdują się 
sklepy i restauracje oraz taras widokowy.

fot. Mogens Engelund, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Miasta potrzebują wsparcia
Po konsultacjach z prezydentami i burmistrzami sporządzono raport na 
temat aktualnego stanu średnich i małych miast oraz ich potrzeb. Inter-
wencji wymaga przede wszystkim pogarszająca się sytuacja finansowa 
w polskich miastach. Jako problem zdiagnozowano również kondycję 
historycznej zabudowy w centrach oraz bezowocną politykę mieszka-
niową — zarówno w odniesieniu do „Mieszkania Plus”, jak i specustawy. 
Jak się okazuje, w  zakresie polityki transportowej są widoczne spo-
re braki. Nieefektywność przejawia się też w związku z polityką ener-
getyczną, przestrzenną i transportową. Nadal obserwuje się braki, je-
śli chodzi o plany rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarcze-
go. Natychmiastowego przeciwdziałania wymagają skoki cen za ener-
gię elektryczną, wodę oraz odpady. Skorygować należy też rozwiąza-
nia dotyczące transportu ekologicznego. Miasta coraz bardziej tracą 
swoje funkcje miastotwórcze, a to w połączeniu z brakiem mieszkań 
oraz starzeniem się społeczeństwa prowadzi do wyludniania się nie-
wielkich ośrodków miejskich, które przestają być atrakcyjne dla mło-
dych mieszkańców.

Elektryczność wkracza do polskiej mobilności
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wraz z  Polskim Związkiem 
Przemysłu uruchomiło licznik elektromobilności. Dzięki niemu można 
sprawdzić liczbę pojazdów elektrycznych w  Polsce oraz dostępność stacji 
do ich ładowania. Z zebranych danych wynika, że po polskich drogach poru-
sza się 5 tys. tego typu samochodów, które można zasilić w 640 punktach. 

W pierwszym kwartale bieżącego roku zarejestrowano o połowę więcej 
aut elektrycznych niż w tym samym czasie w 2018 r. Dyrektor PSPA Maciej 
Mazur tłumaczy zaobserwowany wzrost rozwojem car-sharingu, a także za-
kupami firmowymi. Zgodnie z jego zapowiedziami, w 2019 r. pojazdy na mi-
nuty o napędzie elektrycznym będą stanowiły 20 proc. rynku. Elektromobil-
ność w Polsce jest wspierana również przez rząd i wprowadzane przez niego 
legislacje. Jednym z działań na rzecz ekologicznego transportu było powoła-
nie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

W Europie liderem elektromobilności jest Norwegia, gdzie liczba samo-
chodów elektrycznych wynosi 72 689. Pod względem dostępności szybkich 
stacji ładowania DC Polska dysponuje jedną z największych baz na naszym 
kontynencie. Liderem w tym zakresie jest Szwecja.

Praca na budowie nadal niebezpieczna
Choć liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym odnotowywanych na budo-
wach zmniejszyła się, dbałość o bezpieczeństwo nadal pozostawia wiele do ży-
czenia. Uczestnicy badania w 18 proc. przyznali, że na przestrzeni 2 lat doświad-
czyli wypadku przy pracy. W 2018 r. śmierć na budowie ponieśli pracownicy 
w wyniku 48 wypadków. Blisko dwukrotnie więcej było osób poszkodowanych 
w sposób ciężki. Tym samym w porównaniu ze statystykami z 2017 r. wynik jest 
o 3 proc. mniejszy. Pamiętać jednak należy, że zmniejszonej liczbie wypadków 
towarzyszy spadek liczby zatrudnionych pracowników o 1,2 mln, czyli ok. 1 proc.  
Raport GUS „Bezpieczeństwo pracy w  Polsce” pokazuje, że w  2018 r. spo-
śród wszystkich zatrudnionych na polskich budowach Ukraińców nielegal-
nie pracowało 14 proc. Co więcej, 44 proc. pracowników z  Ukrainy twier-
dzi, że zajmuje się cięższymi i  bardziej niebezpiecznymi pracami niż Polacy.  
W badaniach uwzględniono również wiedzę na temat bezpieczeństwa w tego 
typu miejscach pracy oraz reagowania w  sytuacji zagrażającej życiu. Jak się 
okazuje, 36 proc. Ukraińców nie ma wiedzy w tym zakresie. Odpowiedzialność 
za to ponoszą zarówno pracodawcy, którzy niedbale lub wcale nie przeprowa-
dzają szkoleń BHP i z udzielania pierwszej pomocy, jak i sami pracownicy ba-
gatelizujący te kwestie. 
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Z Krakowa

Kraków chce pomóc w odbudowie Notre Dame
Miasto Kraków chce pomóc w odbudowie katedry Notre Dame. 
Jacek Majchrowski w swoim liście skierowanym do mera Paryża 
zaproponował pomoc w odnowieniu kościoła.

Mając na uwadze unikalne historyczne i symboliczne znaczenie ka-
tedry Notre Dame dla Paryża i całego świata, Kraków pragnie włączyć 
się we wspólne dzieło jej odbudowy, poprzez ufundowanie jednego z wi-
traży — pisze w liście prezydent miasta.

Proponowana przez Kraków pomoc miałaby polegać na wyko-
naniu witrażu, którym zajęliby się specjaliści z Muzeum i Pracow-
ni Witrażu.

Jestem przekonany, że doświadczenie i umiejętności krakowskich mi-
strzów witrażu, pozwoli im sprostać temu ambitnemu zadaniu. Wszak 
zabytkowe witraże, podobnie jak cała katedra, są naszym wspólnym eu-
ropejskim dziedzictwem — uważa Jacek Majchrowski.

Władze miasta oczekują teraz na odpowiedź mer Paryża Anne 
Hidalgo. W przypadku przyjęcia pomocy najlepsi eksperci z Krako-
wa nawiążą bezpośrednią współpracę z francuskimi specjalistami 
odpowiedzialnymi za odbudowę katedry.

Kolejne plany miejscowe dla Krakowa
Krakowski Wydział Planowania Przestrzennego przygotowu-
je następne miejscowe plany zagospodarowania przestrzenne-
go. Rozpoczęły się prace dotyczące obszarów „Kombinat” i „Ło-
wińskiego”, położonych w Nowej Hucie. Powierzchnia, którą ma-
ją objąć, wynosi odpowiednio 900 i 250 ha. W obu przypadkach 
celem będzie rewitalizacja i  rewaloryzacja dawnych terenów 
przemysłowych. Przygotowanie dokumentów wiąże się z  reali-
zacją założeń projektu strategicznego „Kraków — Nowa Huta 
Przyszłości”. W związku z pracami nad planami miejscowymi, do 
14 czerwca można składać wnioski do Urzędu Miasta Krakowa 
— w  formie pisemnej w  Punktach Obsługi Mieszkańców, pocz-
tą tradycyjną albo elektronicznie, za pośrednictwem platformy 
ePUAP. 

Docelowo cały teren Krakowa ma zostać pokryty miejskimi 
planami zagospodarowania przestrzennego. Do tej pory cel uda-
ło się zrealizować w nieco ponad 60 proc. Aktualnie obowiązuje 
190 planów miejscowych, a prace nad następnymi 57 są w toku.

AGH i MPEC razem w kwestii czystego Krakowa
Akademia Górniczo-Hutnicza i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A. podpisały porozumienie o współpracy przy projektach 
kogeneracji energii elektrycznej i  cieplnej z  urządzeń wykorzystują-
cych odnawialne źródła energii. Współpraca ma obejmować realiza-
cję projektów pilotażowych kogeneracji energii z takich urządzeń jak 
pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne, które używają energii elek-
trycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Partnerzy idą o krok dalej, 
inwestując również w projekty edukacyjne, wykłady, warsztaty, a tak-
że wzajemne użyczanie swoich laboratoriów na rzecz rozwoju badań 
nad pozyskiwaniem energii odnawialnej. Innym ważnym aspektem 
porozumienia będzie doradztwo techniczne, a także projekty eduka-
cyjne odnoszące się do ochrony środowiska i budownictwa pasywne-
go, którego celem jest maksymalizacja zysków w pozyskiwaniu ciepła 
i  minimalizacja strat związanych z  jego utratą. Dla MPEC nie jest to 
nowa inicjatywa, ponieważ od lat prowadzi działalność na rzecz ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń w Krakowie, wykorzystując w tym ce-
lu osiągnięcia technologiczne z dziedziny szeroko rozumianej ekologii.
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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 4,2858

chf 3,7589

pln 3,61%

i kw. 2019 7620 zł

i kw. 2019 16  312

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln  2,2% (kwiecień 2019)

eur 1,5% (luty 2019)

wibor * 1,7200

euribor ** –0,3150

libor chf –0,7138

libor eur *** –0,3461

preferencyjny zus standardowy zus

najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 675,00 zł 
(30% minimalnego 
wynagrodzenia – w roku 
2019 – 2250 zł)

najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 2859,00 zł 
(60% przeciętnego 
wynagrodzenia –  
w roku 2019 – 4765 zł)

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 213,57 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 342,32 zł

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 904,60 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 342,32 zł

•  Fundusz Pracy 70,05 zł

suma: 555,89 zł suma: 1316,97 zł

wyliczona w nBp cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                         157,67

tabela nr 087/A/NBP/2019 z dnia 07.05.2019

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

(dane na dzień 29.03.2019 [Euribor],  
30.04.2019 [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 23.04.2019)

(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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Zeskanuj QR kod
w obiekcie noclegowym
i odblokuj dostęp 
do kuponów

Wybierz interesujący 
Cię rabat

Zeskanuj kod QR
w wybranej atrakcji.
Rabat zostanie 
uwzględniony

Po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji
Karta Tatrzańska, Użytkownik zyskuje:

Dostęp do kuponów rabatowych 
w Atrakcjach uczestniczących w Programie 

Wyjątkowe oferty dnia dostępne tylko 
dla Użytkowników aplikacji

Darmowe kompendium wiedzy o regionie

Lokalizator atrakcji i nawigację 
prosto do celu

Dostęp do kalendarza wydarzeń 
organizowanych na terenie Podhala

Dostęp do aktualności Karty Tatrzańskiej

3 KROKI 
jak skorzystać 
z rabatów 

Nowe
gorące rabaty!

LATO
2019
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Muzea i galerie Zakopanego

Muzeum Stylu Zakopiańskiego
W Willi Koliba, przy ul. Kościeliskiej — najstarszej ulicy Zakopa-
nego, znajduje się siedziba Muzeum Stylu Zakopiańskiego. Miej-
sce to nie jest przypadkowe — budynek zaprojektowany przez 
Stanisława Witkiewicza był pierwszym wybudowanym zgod-
nie z założeniami stylu, który jest prezentowany w muzeum. Styl 
zakopiański powstał jako odpowiedź na pojawiające się w okoli-
cy przykłady architektury szwajcarskiej i  tyrolskiej, popularnej 
w XIX-wiecznych ośrodkach uzdrowiskowych. Miał stanowić pol-
ski styl narodowy. Jego twórcy wzorowali się na budownictwie 
i zdobieniach charakterystycznych dla górali podhalańskich. 

Muzeum Kornela Makuszyńskiego
Miłośników literatury z pewnością zainteresuje Muzeum Kornela 
Makuszyńskiego. Znajduje się ono w willi „Opolanka”, gdzie pisarz 
i jego żona często spędzali czas zimą i latem, a po II wojnie świa-
towej zamieszkali na stałe. Znajdziemy tam m.in. rękopisy pisarza 
i  przykłady korespondencji, jaką otrzymywał od znanych posta-
ci ze świata artystycznego, naukowego i politycznego. Ponieważ 
Makuszyński kolekcjonował dzieła sztuki, jego dom wypełnia-
ją również rzeźby i obrazy, a także zabytkowe meble i elementy 
sztuki użytkowej. Do eksponatów wystawionych w muzeum nale-
żą także ilustracje do książek i fotografie.

Muzeum Karola Szymanowskiego
Biograficzny charakter ma również Muzeum Karola Szymanow-
skiego, stanowiące oddział Muzeum Narodowego w  Krakowie. 
Jedyne na świecie muzeum poświęcone temu kompozytorowi 
mieści się w willi Atma, w której kiedyś mieszkał. Dzisiaj można 
zapoznać się tam z  informacjami dotyczącymi jego życia i  twór-
czości oraz obejrzeć przedmioty, z których korzystał. Ciekawym 
miejscem jest zrekonstruowany gabinet Szymanowskiego. Poza 
tym, że willa jest udostępniana turystom do zwiedzania, organi-
zowane są tam także koncerty kameralne, w czasie których moż-
na posłuchać muzyki zarówno dawnego gospodarza tego miejsca, 
jak i innych artystów. 

Chata Sabały (Sabałówka)
Wybudowana na przełomie XVIII i XIX w. chata znana jest jako naj-
starszy dom w Zakopanem, a jednocześnie miejsce, gdzie urodził 
się Jan Krzeptowski Sabała — znany muzykant i gawędziarz. Jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu obiekt pełnił funkcję obiektu mieszkal-
nego, natomiast obecnie odgrywa rolę muzeum, prowadzonego 
przez Marię Krzeptowską, ostatnią osobę urodzoną w tym miej-
scu. W Sabałówce odbywają się lekcje muzealne, w czasie których 
można obejrzeć zgromadzone w  chacie eksponaty, w  tym daw-
ne fotografie i  przedmioty codziennego użytku, a  także poznać 

MAłopolskA nA weekend

Tatry to nie jedyna atrakcja Zakopanego. Jeśli nie lubimy pieszych 
wędrówek albo pogoda nie dopisuje i wycieczka w góry jest niemożliwa, 
będąc w tym mieście, nie musimy być skazani na nudę. Jednym z 
alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu może być zwiedzanie 
muzeów i galerii sztuki, których w Zakopanem nie brakuje.

Muzeum Tatrzańskie
Chyba najlepiej znanym jest Muzeum Tatrzańskie, będące właści-
wie siecią muzeów i galerii sztuki, zlokalizowanych w samym Za-
kopanem i jego okolicach. W głównym gmachu możemy obejrzeć 
trzy stałe wystawy: historyczną, etnograficzną i  przyrodniczą. 
Pierwsza z  nich wprowadza zwiedzających w  historię Podhala, 
zaczynając od czasów prehistorycznych. Wystawa etnograficzna 
z kolei obrazuje, jak w połowie XIX w. wyglądało codzienne życie 
niezbyt zamożnej rodziny góralskiej. Pomagają w  tym zgroma-
dzone meble, narzędzia i  inne przedmioty codziennego użytku, 
jak również stroje i elementy sztuki. Dzięki wystawie przyrodni-
czej można natomiast poznać wyniki badań geologicznych pro-
wadzonych w  Tatrach, a  także zgromadzić informacje na temat 
tamtejszego świata roślin i  zwierząt. Interesujący jest również 
sam budynek muzeum, który powstał na podstawie projektów 
Stanisława Witkiewicza i Franciszka Mączyńskiego.

Głowny gmach Muzeum Tatrzanskiego, fot. na lic. Wikimedia Commons
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Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace”
O  czasach II wojny światowej w  Zakopanem przypomina budy-
nek „Palace”, który od 1939 r. pełnił funkcję siedziby Gestapo 
i  więzienia nazywanego „Katownią Podhala”. Większości osób, 
które do niej trafiły, już nigdy nie udało się jej opuścić. Część 
więźniów trafiła jednak do innych więzień albo obozów koncen-
tracyjnych. Przebywali tam m.in. ks. Piotr Dańkowski, Franciszek 
Gajowniczek czy Kurierzy Tatrzańscy. W 1994 r. w podziemiach 
budynku „Palace” utworzono muzeum, za którego prowadzenie 
odpowiadało Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa „Pa-
lace”. W 2017 r. obiekt został wykupiony przez Miasto Zakopane.

Dom do góry nogami
Zakopane należy do miast, które mają swój dom do góry noga-
mi. Budynek wygląda jak tradycyjny dom jednorodzinny, tyle że 
stojący na dachu. Dodatkowo jego ściany nie tworzą z podłożem 
kąta prostego, ale obiekt jest ustawiony ukośnie względem zie-
mi. Odwiedzający poruszają się po suficie, za to wszystkie sprzę-
ty są zawieszone na podłodze. Zwiedzanie zaczyna się od piętra, 
następnie po schodach można przejść na parter. Co ciekawe, ze 
względu na nietypowe położenie domu, poruszający się po nim 
turyści mogą mieć problem z zachowaniem równowagi.

Centrum Edukacji Przyrodniczej
Osoby zainteresowane elementami przyrody występującymi w Ta-
trzańskim Parku Narodowym mogą odwiedzić Centrum Edukacji 
Przyrodniczej. W  ramach modernizacji wprowadzono nowocze-
sne, interaktywne rozwiązania. Do atrakcji oferowanych w  cen-
trum należą m.in. projekcje filmów przyrodniczych w  technologii 

4D, jaskinia wzorowana na tych występujących w naturze, stoliki 
interaktywne z  zagadkami, stanowiska stereoskopowe z  trójwy-
miarowymi zdjęciami przyrody czy sala odkryć dla dzieci, w której 
można nauczyć się rozpoznawać odgłosy zwierząt albo poćwiczyć 
spostrzegawczość. Przygotowano także krótkie filmy, odpowiada-
jące na konkretne pytania, np. dlaczego w parku nie ma koszy na 
śmieci czy dlaczego nie wolno dokarmiać zwierząt.

Galerie Sztuki
Zakopane to również miasto sztuki. Świadczą o tym liczne galerie, 
prezentujące zarówno dzieła dawnych, jak i współczesnych arty-
stów. Jedną z najstarszych w Polsce jest Miejska Galeria Sztuki im. 
Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem. W ramach Muzeum 
Tatrzańskiego działają Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza i Ga-
leria Władysława Hasiora, zlokalizowana w dawnej leżakowni sa-
natorium „Warszawianka” przy ul. Jagiellońskiej. W  Zakopanem 
nie brakuje także autorskich galerii sztuki, których przykłady to 
Galeria Anny i  Eugeniusza Boguckich, Galeria Mariana Groma-
dy czy Orski Gallery. Dzieła artystów podążających za aktual-
nymi trendami można obejrzeć albo kupić m.in. w Galerii Sztuki 
Współczesnej „Yam”. Nieco odmienny charakter od pozostałych 
ma Galeria ARTPARK, która przedstawia prace nie tylko profe-
sjonalistów, ale i amatorów, np. uczestników zajęć artystycznych. 
Interesująca jest także Galeria Biżuterii WW, prezentująca ory-
ginalne, ręcznie wykonane ozdoby zarówno z metali czy kamieni, 
jak i z mniej oczywistych materiałów. 

Dla każdego coś dobrego
Trudno opisać wszystkie muzea i  galerie, znajdujące się w  Za-
kopanem. Bogata oferta sprawia, że praktycznie każdy może tu 
znaleźć coś dla siebie. Odnajdą się tu zarówno miłośnicy histo-
rii i sztuki, jak i osoby, które chcą poznać bogactwo przyrodnicze 
okolicy. Ci, którzy zamiast oglądać, wolą poznawać świat poprzez 
doświadczenie, również będą mieli okazję, by dowiedzieć się cze-
goś nowego. Przed przyjazdem warto jednak zorientować się, ja-
kie są dni i godziny otwarcia interesujących nas instytucji, a także 
czy miejsce, które chcielibyśmy odwiedzić, jest aktualnie dostęp-
ne dla zwiedzających — ze względu na swój zabytkowy charak-
ter, część budynków muzealnych wymaga renowacji, a okres poza 
głównym sezonem turystycznym to najlepszy czas na remonty.

Anna Bruzda

elementy kultury Podhala, takie jak typowe dla tego regionu stro-
je, powiedzonka, muzyka czy słowa gwarowe.

Muzeum Oscypka
Innym, równie interesującym miejscem jest Muzeum Oscypka. 
Podczas organizowanych w  nim pokazów można przyjrzeć się, 
jak wygląda proces produkcji góralskiego przysmaku, jednocze-
śnie biorąc w nim czynny udział. Przy okazji turyści poznają trady-
cyjne sprzęty pasterskie. Dodatkową atrakcję stanowi degustacja 
góralskich serów. Odwiedzający mają również okazję, by spróbo-
wać swoich sił, samodzielnie robiąc ser.

Muzeum Stylu Zakopianskiego, fot. Zbigniew Pietrzykowski,  

na lic. Wikimedia Commons

Muzeum Kornela Makuszynskiego, fot. na lic. Wikimedia Commons
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Na wycieczkę w góry

MAłopolskA nA weekend

Dla mieszkańców Krakowa i okolic, zwłaszcza miłośników turystyki górskiej, Zakopane 
jest jedną z najbardziej oczywistych odpowiedzi, jeśli pytamy o plany na weekend.

o
dległość między miastami wynosi ok. 100 km, dojazd zaj-
muje od ok. 1,5 do 2,5 godzin w zależności od środka trans-
portu. Oczywiście, najszybciej dojedziemy samochodem, 

ale przy założeniu, że wyjazd zaplanujemy przed porą najwięk-
szego ruchu na zakopiance. Alternatywną trasą dojazdu jest dro-
ga przez Dobczyce, Mszanę Dolną i Rabkę Zdrój, wydłużona o ok. 
10 km. Do Zakopanego kursują także autobusy PKS, pociągi PKP 
i przewoźnicy prywatni. 

Zimowe atrakcje
Stolica polskich Tatr przyciąga turystów przez cały rok. Zimą na 
wyprawę w góry decydują się doświadczeni taternicy, dla pozosta-
łych bezpieczniejszą rozrywką w tym czasie są sporty zimowe lub 
np. szeroka oferta ośrodków spa i basenów termalnych. Dużą po-
pularnością cieszą się trasy dla narciarzy biegowych. Już w samym 
centrum Zakopanego, obok Krupówek, rozciąga się 5-kilometrowa 
trasa na Równi Krupowej, idealna na początek przygody z biegów-
kami. Trudniejszy, ale uznawany za najlepszy, jest 10-kilometrowy 
odcinek w Kościelisku — Kościelisko Chotarz. Do zalet tej trasy na-
leży malowniczy widok na Giewont. Dla narciarzy biegowych przy-
gotowano także odcinki m.in.: Biały Potok (początek i koniec przy 
ul. Piłsudskiego), wzdłuż ul. Bronka Czecha (trasa wytyczona przez 
Centralny Ośrodek Sportowy) oraz trasę na Białej Polanie. 

Zimą turyści mogą wziąć udział także w  organizowanych 
w  mieście kuligach, przejażdżkach psim zaprzęgiem czy skutera-
mi śnieżnymi. W  ostatnich latach popularne stały się tzw. skitu-
ry, czyli wycieczki tatrzańskimi szlakami na specjalnych nartach 
wysokogórskich, najlepiej w  towarzystwie wykwalifikowanego 
przewodnika. 

W  mieście można znaleźć również czynne lodowiska, w  tym 
znajdujące się w samym centrum — Tatra Ice oraz Domino. Jednak 
bez wątpienia najczęściej odwiedzanymi obiektami sportowymi 
są skocznie narciarskie, zwłaszcza w  sezonie zawodów Pucha-
ru Świata. Oprócz podziwiania wyczynów sportowych skoczków 

narciarskich, atrakcję dla turystów stanowi możliwość wjazdu wy-
ciągiem krzesełkowym na szczyt Wielkiej Krokwi. 

Droga na szczyt
W cieplejsze miesiące warto ominąć miejskie atrakcje i wybrać się 
prosto na górskie szlaki. Śledząc mapę tatrzańskich tras turystycz-
nych, bez problemu znajdziemy trasę dostosowaną do naszych wa-
runków fizycznych i czasu, jaki możemy przeznaczyć na wycieczkę. 
Należy zwrócić uwagę na oznaczenia szlaków. Jedna z  koncepcji 
(choć zdarza się wiele wyjątków od tej reguły) zakłada, że kolora-
mi czerwonym i niebieskim oznacza się ścieżki główne, zielonym — 
trasy łączące najciekawsze miejsca w regionie, żółte i czarne — to 
tzw. szlaki łącznikowe. Aby dotrzeć na Giewont należy wybrać je-
den z trzech szlaków z Zakopanego. Wybierając trasę Doliną Strą-
żyską i przez Przełęcz w Grzybowcu, można po drodze zobaczyć 
wodospad Siklawica. Przejście szlaku na szczyt Giewontu zajmu-
je ponad 3 godziny. Podobny czas trzeba poświęcić na trasę przez 
Dolinę Małej Łąki, która rozpoczyna się w  pobliżu ul. Krzeptów-
ki. Najkrótszy szlak na Giewont prowadzi przez Dolinę Kondra-
tową w  kierunku Kondrackiej Przełęczy. Taka wycieczka zajmie 
ok. 2 godz. 45 minut. 

Obowiązkowym punktem w  polskich Tatarach jest Kasprowy 
Wierch, na którego szczyt można wjechać kolejką górską, ale nie 
jest to jedyna możliwość. Szlak turystyczny na Kasprowy Wierch 
wiedzie Doliną Bystrej. Aby dostać się na szczyt trzeba przezna-
czyć ok. 4 godziny. Z góry widać panoramę Zakopanego i Tatry Wy-
sokie. Stąd można udać się także na inne szlaki, np. w stronę pasma 
Czerwonych Wierchów. 

A może rowerem?
Pięknych widoków nie zabraknie również w dolinach tatrzańskich, 
które są doskonałym punktem wypadowym na piesze i  rowero-
we wycieczki. Decydując się na przejazd rowerem, warto zwrócić 
uwagę na trudność trasy i rodzaj nawierzchni. Przykładowo, szlak 

rowerowy do schroniska górskie-
go w Dolinie Chochołowskiej roz-
poczyna się już na Krupówkach, 
prowadzi m.in. przez ulice Ko-
ścieliską, Skibówki, Krzeptówki, 
omija Dolinę Kościeliską i prowa-
dzi do Doliny Chochołowskiej. To 
w znacznej części asfaltowa trasa. 
Na przejechanie całego szlaku — 
25 km — potrzebujemy średnio 
ok. 2 godzin. W okolicach Zakopa-
nego wyznaczono 15 oficjalnych 
ścieżek rowerowych, ale z  dobrą 
znajomością mapy tatrzańskich 
szlaków, z  powodzeniem można 
zaplanować własną trasę. Możli-
wości jest wiele.

Joanna Kus
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 ZARABIAJ WYPOCZYWAJKUP 
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Wypoczywaj i zarabiaj na Podhalu

Kto decyduje się na zakup apartamentu wakacyjnego na 
Podhalu i jaki jest cel zakupu?

Klienci decydujący się na zakup apartamentów wakacyjnych, to 
zazwyczaj osoby, które same chcą skorzystać w wybranym przez 
siebie okresie z noclegu w swoim apartamencie, i w 90 proc. przy-
padków w pozostałych terminach udostępniać je turystom — z po-
mocą naszej firmy, czerpiąc z tego dochody. 

Czy jest to atrakcyjna forma lokaty kapitału?

Zdecydowanie tak. Po pierwsze jest to bezpieczna forma loka-
ty. Nasze apartamenty posiadają samodzielne księgi wieczyste, 
uczestniczące we wspólnocie mieszkańców. Nie potrzeba dużych 
nakładów finansowych na utrzymanie lokali. Zarządzanie wspól-
notą i  współpraca z  naszą firmą są bardzo transparentne i  bez-
pieczne dla inwestorów.

Na jakie przychody może liczyć inwestor? Przykładowo, 
w przypadku 2-pokojowego apartamentu.

Na rentowność wpływa wiele czynników: ustawność mieszkania, 
wykończenie, lokalizacja, atrakcyjność projektu. Średnio jest na 
poziomie 2–3 proc. wyższa, niż po zakupie mieszania np. w Krako-
wie, na wynajem długoterminowy. Oczywiście, przy założeniu, że 
właściciel będzie wykorzystywał apartament na własne potrzeby 

po sezonie. Jeśli postanowi przeznaczyć go dla siebie przez wiele 
dni w sezonie, to naturalnie, stopa zwrotu będzie niższa. 

Czy powierzenie Państwu apartamentu na wynajem, 
w jakikolwiek sposób ogranicza korzystanie z pobytów 
własnych? 

Nie, podejmując współpracę z naszą firmą, inwestorzy nie muszą 
obawiać się żadnego ograniczenia z  tej strony. Możliwość doko-
nywania tzw. właścicielskich rezerwacji, w żaden sposób nie jest 
przez nas limitowana. Jeśli właściciel ma życzenie przyjechać 
w  sylwestra, wystarczy, że zablokuje termin, zanim dany aparta-
ment zarezerwują goście.

Czy Państwa system wynajmu działa inaczej niż typowe 
condohotele i aparthotele? 

Tak, zdecydowanie. Jak już wspominałem, jest to bezpieczniej-
sza lokata kapitału. Właściciel ma dużo większy wpływ na to, co 
się dzieje z  jego nieruchomością. Zakup pokoju czy apartamen-
tu w systemie condo przypomina kupno części zorganizowanego 
przedsiębiorstwa, na które nie mamy żadnego wpływu. 

Jakie wskazałby Pan różnice między systemem condo 
a Państwa modelem?

Przede wszystkim w  systemie condo zazwyczaj deweloper zo-
stawia sobie części komercyjne w hotelu i w przypadku niepowo-
dzenia biznesu, nabywcy pokoi nie mają dostępu do tych części 
budynku. Obiekty tego typu kuszą nabywców wieloletnią gwaran-
towaną stopą zwrotu z wynajmu, a to w wielu przypadkach w Pol-
sce skończyło się fiaskiem. W naszym modelu mamy procentowy 
podział przychodów. Właściciel zawsze może zmienić operatora 
na inną tego typu firmę działająca na rynku. 

Na co zwracają uwagę turyści przy wyborze miejsca 
zakwaterowania na swój urlop? 

W dzisiejszych czasach 99 proc. rezerwacji odbywa się drogą in-
ternetową na podstawie zaprezentowanych zdjęć budynku, jak 
i  samego apartamentu. Czyli ludzie kupują „oczami”. Zwracają 
uwagę przede wszystkim na architekturę samego budynku, wnę-
trze mieszkania oraz lokalizację. O dziwo, w mniejszym stopniu na 

rozMowy

Podhale od lat niezmiennie przyciąga tysiące turystów rocznie. Polacy i nie 
tylko, kochają polskie Tatry oraz kulturę góralską, kuchnię,  tradycję. Turystów 
możemy zauważyć na ulicach Zakopanego przez cały rok, a szczególnie 
w sezonie zimowym i wakacyjnym. Bardzo wielu ludzi przyjeżdża też w okresie 
jesieni, kiedy Tatry są szczególnie piękne, a pogoda sprzyja długim wędrówkom 
po górach — bez takich tłumów jak w czasie letnich urlopów. Czy opłaca się 
inwestować w apartamenty wakacyjne na wynajem? O tym rozmawiamy 
z Bogusławem Żyłą, właścicielem firmy Primo Nieruchomości, która od 10 lat 
wynajmuje apartamenty wakacyjne na Podhalu, jak i prowadzi sprzedaż kilku 
projektów deweloperskich w formule „kup, wypoczywaj, zarabiaj”. 

Projekt: Arch-Projekt Zakopane
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widok z  okna. Chyba że dana inwestycja jest stricte promowana 
jako miejsce bardzo widokowe. 

Było o przychodach, porozmawiajmy teraz o kosztach. 
Z jakimi wydatkami musi się liczyć potencjalny inwestor, jeśli 
chodzi o zakup nieruchomości? 

Ceny lokali w naszych inwestycjach są dość zróżnicowane i oscy-
lują od ok. 11  000 do 20  000 zł netto za metr kwadratowy. Do 
tego należy doliczyć 23 proc. podatku VAT, który można w  100 
proc. odzyskać. 

To stosunkowo wysokie ceny za metr. Z czego wynika ta cena?

Tak, zgadzam się. Ceny nie są niskie. Wynika to z kilku czynników. 
Przede wszystkim Zakopane jest małe, ceny gruntów są bardzo 
wysokie, procedury formalne związane z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę też potrafią ciągnąć się kilka lat. Koszty budowy oka-
zują się również sporo wyższe niż np. w Krakowie. Do tego atrak-
cyjność miejsca i potencjał nabywców z całego kraju oraz wysokie 
obłożenie w skali roku powodują, że pomimo dość wysokich cen 
nieruchomości popyt nie słabnie i większość projektów sprzeda-
wana jest na etapie budowy. 

Jakie są koszty utrzymania nieruchomości i zarządzania nią?
Nasze obiekty nie konkurują z  hotelami, nie mają rozbudowanej 
infrastruktury, typu restauracje itp. W związku z tym koszty utrzy-
mania są tylko nieznacznie wyższe niż mieszkania w  Krakowie. 
Z  racji długiego okresu grzewczego, dużo ostrzejszej zimy, trze-
ba ponieść większe wydatki na ogrzewanie. Pozostałe elementy 
kosztów wynikające z utrzymania wspólnoty i mediów są zbliżone 
do tych np. w Krakowie. Jeśli chodzi o zarządzanie (w tym marke-
ting, pozyskanie klienta, obsługa gości itd.), w zależności od formy 
rozliczenia względem podatków i wielkości apartamentu, oscyluje 
to pomiędzy 20–25 proc. średnio od przychodu z rezerwacji. 

Czym kierować się przy zakupie nieruchomości 
inwestycyjnej na Podhalu? 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, by mieszkanie 
było ustawne. Przykładowo, można kupić 2-pokojowe lokale 
o metrażu 35–38 mkw. lub 45 mkw. Naturalne, że lepszą stopę 
zwrotu wygeneruje lokal o mniejszej powierzchni. Różnica w ce-
nie wynajmu będzie minimalna, jeśli ciągle mówimy o  3-pokojo-
wym mieszkaniu. Na pewno warto również skorzystać z  usług 
architekta wnętrz, tak by wystrój mieszkania był atrakcyjny 
oraz na odpowiednio wysokim poziomie. To, czy inwestor zakupi 
mieszkanie wyżej położone, z ładnym widokiem, a co za tym idzie 
dużo droższe do mkw. niż tańsze, ale bez widoku, też wpływa na 
rentowność. Paradoksalnie lepiej kupić tańszy lokal bez widoków, 
w mocnym projekcie i mocnej lokalizacji, choć nie ukrywam, że to 
właśnie te widokowe, najdroższe cieszą się największym powo-
dzeniem wśród nabywców. 

Jak wygląda harmonogram płatności, jeśli zdecydujemy się 
na zakup w trakcie budowy?

W każdym przypadku są to transze wypłacane wraz z postępem 
budowy. Ostatnia część, 20–40 proc. jest uiszczana na końcowej 
umowie przeniesienia własności. Wszystkie umowy przedwstęp-
ne zawieramy w formie aktu notarialnego. Z racji tego, że mówi-
my o lokalach użytkowych do wynajmu, nie podlegają one ustawie 
deweloperskiej ani rachunkom powierniczym, nie można się też 
w nich zameldować, za to można na nich zarabiać i cieszyć się z wa-
kacji w swoich czterech kątach na Podhalu. Projekt: Arch-Projekt Zakopane
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rynek pierwotny | mapa inwestycji

Domy

Salon MAX-FLIZ

Mieszkania

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 42–45

XV 
Mistrzejowice

XVI Bieńczyce

XIV Czyżyny

XVIII Nowa Huta

Niepołomice

Wieliczka

XVII Wzgórza Krzesławickie

XII Bieżanów-Prokocim

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

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

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

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 .

6 Al . 29 Listopada/ul . Meiera bud . B – październik 2019 42–52 6620–7160 Dom-Bud M . Szaflarski 76

7 Apartamenty Turystyczna 30 czerwca 2020 32–67 7450–9350 Grupa Deweloperska Start 71

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

9 Imperial Stawowa Residence (ul . Stawowa) etapy I, II, III – zrealizowane,  
etap IV – w przygotowaniu 49–77 6899–7599 Imperial Capital 56

10 Osiedle Pasteura (ul . Pasteura 1) luty 2020 32–72 7000–8000 Tętnowski Development 74

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

12 Silva Park (ul . Witkowicka) II kw . 2020 68–69 6750–7300 M&J 66

13 Willa Słowicza (ul . Radzikowskiego 108) zrealizowana 37–71 6668–7508 WAKO 77

14 Wisdomic ELIXIR I kw . 2020 46–93 b .d . Wisdomic ELIXIR 67

15 Wzgórza Witkowickie (ul . Witkowicka) I etap – II kw . 2019,  
II etap – I kw . 2020 53–93 od 6800 AWIM 8, 61

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

5 Chopina 9 (ul . Chopina) zrealizowana 52–94 od 10 900 Tętnowski Development 74

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 .

24 Głowackiego (ul . Głowackiego) bud . 1 – zrealizowany,  
bud . 2 – październik 2019 40–105 7900–9950 Dom-Bud M . Szaflarski I okładka, 

69, 76
25 Imperial Green Park Villa (ul . Truszkowskiego) IV kw .  2019 44–97 6399–7249 Imperial Capital

26 Mieszkaj w Mieście (ul . Katowicka)

Wizjonerów (D) – zrealizowany, 
Wizjonerów (E) – III kw . 2019, 
Kompozytorów (F) – II kw . 2020, 
Aktorów (H) – II kw . 2021

27–111 od 6550 Henniger Investment 3

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

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

prądnik czerwony   Średnia cena: 7713 zł/mkw . 

Bronowice   Średnia cena: 7660 zł/mkw . 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr . [mkw .] Cena br . [zł/mkw .] Firma Patrz str .
16 Cieślewskiego 7A (ul . Cieślewskiego) październik 2019 46–67 6500–7700 Firma JANEX 59
17 Czerwonego Prądnika 8, (ul . Czerwonego Prądnika 8) IV kw . 2019 23–86 6930–8000 ACATOM 53
18 ul . Dominikanów IV kw . 2021 30–103 7900–8900 HSD INWESTyCJE

19 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 76

20 ul . Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 49 6700 Krakoin 78
21 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul . Marchołta 3) zrealizowana 33–97 6900–7800 WAKO 77

22 Zaczarowany Młyn (ul . Kaczary/Lublańska) bud . 7 – wrzesień 2019,  
bud . 1 – czerwiec/ lipiec 2020 34–80 7200–9100 Dom-Bud M . Szaflarski 76

23 Żmujdzka (ul . Żmujdzka) IV kw . 2019 26–104 6513–7990 ACATOM 52

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – prokocim    Średnia cena: 5983 zł/mkw . 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw .] Cena brutto [zł/mkw .] Firma Patrz str .
31 Apartamenty Snycerska (ul . Snycerska) II kw . 2020 41–70 od 8100 WAN 50
32 Apartamenty Wielicka (ul . Górników 50–66) zrealizowana 42–130 od 4839 WAN 51
33 Willa Nokturn (ul . Mała Góra) b .d . 27–75 6600–7800 Nokturn Deweloper 9, 60
34 Mała Góra 8B i 8C (ul . Mała Góra) zrealizowana 64–70 5800 Proins 72
35 Mała Góra bud . C (ul . Mała Góra) IV kw . 2019 51–69 6300–7000 Proins 72
36 Osiedle Podgaje (ul . Domagały 29) 2019 32–68 b .d . INSTAL Kraków 75
37 START CITy (ul . Republiki Korczakowskiej 3) II kw . 2021 28–84 6500–8300 Grupa Deweloperska Start 71

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

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw .] Cena brutto [zł/mkw .] Firma Patrz str .
28 Apartamenty Jesionova (ul . Jesionowa) IV kw . 2020 37–143 11 000–13 800 Fracthon Jesionowa 4–5, 70
29 River Lane (ul . Borowego) I kw . 2020 27–180 od 9396 Core Development 55
30 Starowolska Residence (ul . Starowolska) zrealizowana 178 7303 JARMEX 79
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw .] Cena brutto [zł/mkw .] Firma Patrz str .

49 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 .
55 Apartamenty Klimaty (ul . ks . W . Karabuły) zrealizowana 82–149 9500 –14 000 Apartamenty Klimaty 57

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 .
53 Apartamenty przy Wiśle (ul . Kącik 10) IV kw . 2019 186–259 10332 HSD Inwestycje
54 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 .
50 Bonarka (ul . Strumienna) II etap – IV kw . 2021 29–126 7200–10 332 HSD Arrow 68
51 Enklawa Rodzinna (ul . Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 71
52 ul . Turniejowa „B3” grudzień 2019 71 od 6300 Krakoin 78

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

39 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 73

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

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

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

166 od 4848 Paweł Mleko PM-DEVELOPMENT 64

43 Kobierzyńska 59    IV kw . 2019 34–76 8450–8700 MWM Development 65
44 Lubostroń Park (ul . Lubostroń 15) grudzień 2019 34–66 od 7190 EXCON 54

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

62–90,  
29–70

5700–6000,  
5900–6500 Proins 72

46 Nove Skotniki (ul . Dobrowolskiego) I/ II kw . 2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud Developer 48
47 Panorama Kliny (ul . Spacerowa) I/ II kw . 2020 33–77 6600–7500 Inter-Bud Developer 49
48 Pszczelna (ul . Pszczelna) III kw . 2019 39–56 7200–8200 Grupa Deweloperska Start 71
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw .] Cena brutto [zł/mkw .] Firma Patrz str .

56 Osiedle Symbioza (ul . Soltysowska) III kw . 2019 34–67 5900–7977 Sołtysowska 1 Rogala Development 9, 10–11

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 .

59 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 .

57 Piasta Towers (ul . Piasta Kołodzieja)

bud . 4 (przedsprzedaż)  
– IV kw . 2020/ I kw . 2021,  
bud . 5 (przedsprzedaż)  
– III kw . 2020

27–103,  
25–66

7100–9300,  
6400–7500 Inter-Bud Developer 46

58 Osiedle Kameralne (ul . Jancarza / Kurzei) I kw . 2019 52–59 6900–7250 Grupa Deweloperska Start 71

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 .

60 Cumulus Park Węgrzce grudzień 2019 260 i 275 4200 Cumulus Park 63

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

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

63 Osiedle Klonowe 15  
(Wieliczka, ul . Topolowa/ Kraków, ul . Bogucicka) IV kw . 2019 55 4563–4900 Savan Investments 58

64 Osiedle pod Pomnikiem (Wieliczka) II kw . 2019 129–139 od 4087 Quercus 78

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 VI	 	 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	6400	do	9300	zł

termin oddania bud. 4 – IV kw. 2020 r./I  kw.  2021 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)

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/	m2 

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.

46 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 09/2019

https://www.krn.pl/inwestycja/piasta-towers-budynek-3,2689
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Wiślane Tarasy 2.0

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 VIII	 	 32,31	 403	875	zł

	 2	 	 II	 	 52,38	 		548	990	zł

	 3	 	parter	 	 61,05	 610	500	zł

	 4	 	 IX	 	 79,00	 1	027	000	zł

nazwa inwestycji	 Wiślane	Tarasy	2.0		bud.	D

adres ul.	Grzegórzecka		69	c

miasto Kraków

cena za mkw. od	9800	do	17	000	zł

termin oddania IV kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 11

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 65	000	zł

komórka lokatorska (cena) 4000	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

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

47Krakowski Rynek NieruchomościnNr 09/2019

https://www.krn.pl/inwestycja/wislane-tarasy-2-0,2637
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Nove Skotniki

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 221,64	 997	380	zł

	 5	 	 —	 	 221,64	 1	163	610	zł

nazwa inwestycji Nove Skotniki

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	4500	do	5250	zł

termin oddania	 I/II	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 2+strych

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

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

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

48 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 09/2019

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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Panorama Kliny

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji	 Panorama	Kliny

adres ul.	Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

49Krakowski Rynek NieruchomościnNr 09/2019
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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

50 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 09/2019

https://www.krn.pl/inwestycja/apartamenty-snycerska%2C2771
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Apartamenty Wielicka 

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

nazwa inwestycji Apartamenty Wielicka 

adres ul. Górników 50-66

miasto Kraków

cena za mkw. od 4 839 zł

metraż 42-130 m2

termin oddania inwestycja zrealizowana

liczba kondygnacji 3-5

balkon tak, 4-25 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 45 000 zł

komórka lokatorska (cena) 2 900 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  II  42,00 info.  w biurze

 2  I  46,70 info.  w biurze

 2  II  50,00 info.  w biurze

 3  III  66,30 info.  w biurze

 5  IV  121,40 info.  w biurze
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Żmujdzka

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

nazwa inwestycji	 Żmujdzka

adres ul.	Żmujdzka	23	

miasto	 Kraków

cena za mkw. 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. 6930–8	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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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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Stawowa Residence

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

nazwa inwestycji Imperial Stawowa Residence

adres ul. Stawowa 152

miasto Kraków

cena za mkw. 6899-7599 zł

termin oddania I, II, III etap - zrealizowane                                                                                                                                     
                                                                                           IV etap -  w przygotowaniu           

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

komórka lokatorska (cena) 3000	zł/	m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

	 2/3	 parter	 54,16	 406	146	zł

 3 I 63,54 463	778	zł

 3 I 60,06 444	348	zł

 3 II 59,97 449	715	zł

 2 III 49,67 377	442	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. 6500–7700	zł

termin oddania	 październik		2019	r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena)	 34	500–36	750	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 parter	 48,00	 323	208	zł

	 2	 I	 49,00	 358	632	zł

	 2	 II	 55,00	 393	553	zł

	 2/3	 III	 59,00	 446	100	zł

	 3	 III	 67,00	 504	750	zł
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Willa Nokturn

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

nazwa inwestycji Willa Nokturn

adres ul. Mała Góra 8D

miasto Kraków

cena za mkw. 6600 –7800 zł

termin oddania 2021 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe 30 000 zł

komórka lokatorska 2 500 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 I  28,5 210 900 zł

 2 parter  43,9 294 197 zł

 3 III  52,5 383 542 zł

 4 II  65,8 460 740 zł

 4 I  64,1 461 592 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:	przeszklo-
nym	salonem	wysokim	 	aż	po	sam	dach,	wielkim	stołem	w	 ja-
dalni	i	miejscem	do	pracy.	Garażem	na	dwa	samochody.	Sauną.	
Pokojem	 do	 oglądania	 filmów	 lub	 treningu.	 Wspólnymi	 po-
siłkami	 na	 tarasie.	Wysokimi	 drzewami	 za	 plecami.	 Światłem	
dziennym	wpadającym	wszędzie	 i	 z	 każdej	 strony.	Wykonane	 
z	bardzo	wysokiej	jakości	materiałów	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	

POZOSTAŁ OSTATNI WOLNY DOM
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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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Kobierzyńska 59

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3  I  57,02 481 819 zł

 3  II  57,02 481 819 zł

 3  III  57,02 484 670 zł

nazwa inwestycji Kobierzyńska 59

adres ul. Kobierzyńska 59

miasto Kraków

cena za mkw. od 8450 do 8700 zł

termin oddania koniec 2019 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras dla wszystkich mieszkańców ok. 100 m2

ogródek nie

miejsce parkingowe 32 000 zł

komórka lokatorska 12 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

nazwa inwestycji Silva Park 

adres, miasto ul. Witkowicka, Kraków

cena za mkw. 6750–7300 zł 

termin oddania II kw. 2020

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena) 25 000 zł

komórka lokatorska (cena) 7000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

 4 parter 68,06 496 838 zł

 4 parter 68,06 460 085 zł

 4 I 69,24 505 452 zł

 4 I 69,24 468 062 zł
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Wisdomic ELIXIR

nazwa inwestycji Wisdomic ELIXIR

adres ul. Macieja Słomczyńskiego

miasto Kraków

cena za mkw. informacja w biurze

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe od 25 000 zł

komórka lokatorska od 3500 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania - oferta standard

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 II  46,52 382 500

 4 II  57,25 472 200

WISDOMIC ELIXIR SP. Z O.O. SP. K.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Słomczyńskiego 12 lok. 2, Kraków 
tel. 518 294 653 | sprzedaz@wisdomic.pl | www.wisdomic.pl/wisdomic-elixir/

Opis inwestycji

WISDOMIC ELIXIR to wysokiej klasy pięciopiętrowy aparta-
mentowiec, składający się jedynie z 16 starannie zaplanowanych 
lokali mieszkalnych. Aby stworzyć mieszkańcom przyjazny, ka-
meralny klimat, na każdej kondygnacji znajdują się maksymalnie 
3 mieszkania – zaprojektowane tak, by stanowiły kuszącą ofertę 
także dla osób poszukujących inwestycji kapitału.

Chcesz dokonać zmian aranżacyjnych czy może interesuje  
Cię wykończenie pod klucz? Nic prostszego! Stworzyliśmy spe-
cjalną okazyjną ofertę dla naszych Klientów.

WISDOMIC ELIXIR to budynek przeznaczony dla każdego,  
kto pragnie spokojnego miejsca do odpoczynku, a jednocześnie 
łatwego dostępu do centrum miasta. Rozbudowana sieć komuni-
kacyjna – szybki tramwaj, liczne linie autobusowe oraz sąsiedztwo 
ścieżki rowerowej daje możliwość szybkiego przemieszczania  
się po mieście niezależnie od preferencji mieszkańców.

Przykładowe mieszkania - oferta premium

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 4 od II do V  59,32 492 297

 5 od II do V  92,97 771 558
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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Bonarka — ul. Strumienna II etap

adres ul. Strumienna

miasto Kraków

cena za mkw. 7200–10 332 zł

termin oddania IV kwartał 2021 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 35 000 zł

komórka lokatorska 3000 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Osiedle Bonarka — ul. Strumienna II etap

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  0  29,09 221 084

 2  1  38,52 292 752

 3  1  47,21 363 517

 3  1  51,18 386 409

 3  0  54,97 406 778

Opis inwestycji

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

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

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

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

development
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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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

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 3

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 Ruda-
wy. Prestiżowa okolica z widokiem na malownicze wzgórza 
Bielańsko-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 Wi-
sła, Cracovia), centrum tenisowe na Woli.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 I 59,99     690 000 zł

 3 I 74,44     910 000 zł

 4 I 90,91   1 180 000 zł

 4 parter 129,58 1 570 000 zł

 4 II 142,99 1 900 000 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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Nowa 
Inwestycja
Gotowe mieszkania z miejscem 
postojowym w garażu podziemnym 
w cenie!
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k
rakowski biurowiec CP Business Center został skomercja-
lizowany w 50 proc. Na początku roku firma Philip Morris 
International podpisała umowę ze Spółką Control Process 

S.A., zarządzającą obiektem na najem powierzchni biurowej oraz 
magazynowej. Wybór CP Business Center przez wielką, między-
narodową firmę podkreśla prestiż inwestycji. Nowe miejsce pra-
cy zyskają tam pracownicy Działu Handlowego PMI. Na terenie 
budynku znajduje się również siedziba spółki Control Process 
S.A. — znanego przedsiębiorstwa z branży budownictwa specja-
listycznego, zajmującego się realizacją obiektów w systemie „pod 
klucz”. W czasie swojej działalności, firma zdobyła wiele nagród 
i wyróżnień branżowych.

Dogodna lokalizacja
Budynek CP Business Center znajduje się w  Krakowie, przy 
ul. Obrońców Modlina. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa — 
dzielnica Podgórze to miejsce kojarzące się z przemysłem i bizne-
sem. Dzięki rozwiniętej sieci komunikacji miejskiej, najemcy mogą 

W krakowskiej dzielnicy Podgórze trwa proces komercjalizacji nowoczesnego, 
wielofunkcyjnego budynku biurowego CP Business Center. Jednym z pierwszych 
najemców jest międzynarodowa firma  Philip Morris International.

CP Business Center przyciąga najemców

biurowce

sprawnie przemieszczać się do pozostałych części Krakowa. Wy-
starczy przejść 100 m, by dostać się na przystanek autobusowy, 
a ok. 1500 m dzieli obiekt od pętli tramwajowej. Dobre połącze-
nie z  innymi miastami zapewnia położenie niedaleko obwodni-
cy, z dogodnym wyjazdem na drogę A4 w kierunku Katowic lub 
Rzeszowa.

Funkcjonalność i nowoczesność
Składający się z  5 kondygnacji obiekt oferuje 3959 mkw. po-
wierzchni użytkowej. Składa się na nią m.in. przestrzeń biurowa 
i  magazynowa (200 mkw.). Budynek wyróżniają funkcjonalność 
i nowoczesność — w ten sposób nawiązano do strategii działania 
firmy Control Process S.A., która stawia przede wszystkim na in-
nowacyjność i wysoką jakość usług. Projekt budynku przygoto-
wała firma F11, natomiast funkcję głównego wykonawcy fit-outu 
pełniła firma Control Process.

Komfort dla najemców
Prestiż inwestycji podkreślają zarówno nowoczesna elewacja 
z nocnym oświetleniem LED, jak i dodatkowe udogodnienia we-
wnątrz budynku. O komfort najemców zadbano, zapewniając re-
cepcję czynną przez całą dobę, windę osiągającą prędkość 1 m/s, 
klimatyzację czy systemy BMS i IT. Inwestor wprowadził rozwią-
zania sprzyjające ochronie środowiska i służące zdrowiu pracow-
ników. Przejawia się to m.in. w zastosowaniu energooszczędnego 
oświetlenia LED, wentylacji i filtrów oczyszczających powietrze, 
a  także zaprojektowaniu miejsc postojowych dla rowerów na 
parkingu wewnętrznym. Dzięki rezerwowemu zasilaniu sieci IT 
nieprzewidziane sytuacje nie zakłócą pracy najemców. Dodat-
kowym udogodnieniem jest to, że nie trzeba wynajmować ca-
łych pięter — poszczególne kondygnacje można podzielić na dwa 
oddzielne skrzydła. Istnieje również możliwość urządzenia biura 
jako open space. Bezpieczeństwo zapewnią kontrola dostępu oraz 
czujniki dymu i ciepła. Z myślą o pracownikach, na parterze zapla-
nowano restaurację.

Dbamy o środowisko
Budynek wyposażony jest w  instalację fotowoltaiczną o  mocy 
40 kW, obecnie trwają prace montażowe kolejnych paneli o wy-
dajności 50 kW. System fotowoltaiczny o docelowej mocy 90 kW 
usytuowany będzie na dachu.

Obiekt oddany do użytkowania
Prace budowlane związane z  powstawaniem budynku rozpo-
częły się już w maju 2016 r. Tym samym CP Business Center był 
pierwszym nowoczesnym, wielofunkcyjnym obiektem biurowym 
w dzielnicy Podgórze-Rybitwy. Na początku 2019 r. został odda-
ny do użytkowania, a aktualnie najemcy mogą już wprowadzać się 
do nowych biur.

Anna Bruzda
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Grzegórzki Park bud. 5 ul. Płk. Francesco Nullo

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

WYNAJEM

metraż 81 m2

cena 60 zł netto + opłaty eksploatacyjne

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, kancelarie, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety medyczne

największy atut bliskość uczelni wyższych, sądu,      
                                                             prokuratury

inne dostępne lokale 95 m2 , 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

WYNAJEM

metraż 119 m2

cena 56 zł netto + opłaty eksploatacyjne

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety , kancelarie

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
                                                             rozwijająca się dzielnica

inne dostępne lokale 33 m2



87Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 09/2019

oferty komercyjne

Piasta Towers Os. Bohaterów Września 84B

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

WYNAJEM

metraż 70 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 50 m2

Powierzchnie biurowe ul. Bociana 22 i 22A

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

WYNAJEM

metraż 40 m2

cena 40 zł netto 

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) 100 zł/ miejsce 

preferowane branże brak preferencji

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

inne dostępne lokale 16 m2, 30 m2, 40 m2,                                                                                                                                              
                                                             73 m2, 169 m2
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Zaczarowany Młyn ul. Jana kaczary 5

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

SPRZEDAż   

metraż 72,84 m2

cena 575 436 zł brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

miejsca parkingowe ogólnodostępne 

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

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

inne dostępne lokale —

Budynki 29 listopada 191 i 193 ul. 29 listopada

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

SPRZEDAŻ / WYNAJEM

metraż 17,69 m2

cena 7186 zł/m2 / 127 114 zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

min. okres najmu informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne 

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

największy atut lokale gotowe do odbioru

inne dostępne lokale bud. 191: od 17 do 147 m2  
 bud. 193: od 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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www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

z możliwością połączenia 
— cała kondygnacja 850 m2

II — pow. 455 m2

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65

CP Business Center ul. Obrońców Modlina 16

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

WYNAJEM

metraż 549,68 m2  (open space)

cena 12 EUR/m2 

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2

min. okres najmu 3/ 5 lat

miejsca park. (cena) od 100 zł

preferowane branże biuro

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

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

https://www.e-biurowce.pl/pl/biura/Krak%C3%B3w/258/cp-business-center
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        +48 666 055 054
biuro@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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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ LOKALU

W YNA JEM

Izba Notarialna w Krakowie zaprasza do składania ofert na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  
samodzielny lokal o pow. od ok. 100 m2 do ok. 200 m2, położony na terenie Krakowa.

Zapotrzebowanie Izby Notarialnej w Krakowie dotyczy lokalu użytkowego.  
Lokal powinien znajdować się na parterze lub pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego  
w okolicach dzielnicy Śródmieście.

Oferty prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.  
drogą mailową na adres kin@kin.pl lub w formie pisemnej na adres:

Izba Notarialna w Krakowie, 31-008 Kraków, Rynek Główny nr 23.

O ewentualnym przyjęciu oferty, Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, względnie drogą 
poczty elektronicznej.

Izba Notarialna w Krakowie informuje jednocześnie, że złożenie oferty nie rodzi po stronie  
składającego ofertę jakichkolwiek roszczeń o zawarcie umowy, ani też nie gwarantuje jej zawarcia.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 661 §1 kodeksu cywilnego.

W YNA JEM

Izba Notarialna w Krakowie zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości, położonych  
na drugim piętrze budynku oficyny przy Rynku Głównym nr 23 w Krakowie, składających  
się z dwóch samodzielnych lokali niemieszkalnych, o łącznej powierzchni ok. 170 m2, znajdujących  
się w stanie „deweloperskim”, na chwilę obecną nie posiadających pozwolenia na użytkowanie,  
za cenę nie niższą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.  
drogą mailową na adres kin@kin.pl lub w formie pisemnej na adres:

Izba Notarialna w Krakowie, 31-008 Kraków, Rynek Główny nr 23  
(w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na zakup nieruchomości”).

O ewentualnym wyborze oferty, Oferent którego oferta zostanie przyjęta poinformowany będzie  

telefonicznie, względnie drogą poczty elektronicznej.

Izba Notarialna w Krakowie informuje jednocześnie, że złożenie oferty nie rodzi po stronie  
składającego ofertę jakichkolwiek roszczeń o zawarcie umowy, ani też nie gwarantuje jej zawarcia.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 661 §1 kodeksu cywilnego.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP LOKALI
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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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Home staging to termin zapożyczony z języka angielskiego, oznacza odpowiednie 
przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub też do wynajmu. Proste, prawda? 
A jednak najwięcej problemów sprawia słowo „odpowiednie”. Poniżej znajduje się 
kilka kluczowych kroków, które powinniśmy podjąć, aby nasza nieruchomość zrobiła 
jak najlepsze wrażenie podczas zdjęć i prezentacji. Pamiętajmy, że większość klientów 
kupuje wzrokiem, a pierwsze wrażenie ma ogromne znaczenie.

sprawdzi się biały lub biel złamana odcieniami szarości, beżów. 
Koszt farby nie jest wysoki, a wnętrze zrobi się jaśniejsze i czyst-
sze. Zwróćmy uwagę na podłogi, czy wymagają naszej interwencji 
— jeżeli mamy parkiet, warto go odświeżyć. Sprawdźmy stan na-
szej łazienki, może warto pomyśleć o odmalowaniu fug lub cho-
ciażby użyciu renowatora? Nie ma nic gorszego niż czarne zacieki 
przy wannie.

Pokażmy układ nieruchomości. Nie wystarczy tutaj tylko wy-
drukowany rzut. Duża liczba mebli, kwiatów i naszych osobistych 
rzeczy nagromadzonych przez lata może przytłoczyć obce oso-
by. Zamiast zwrócić uwagę na to, jak przestronny jest nasz salon, 
zainteresowany zobaczy ciężkie fotele i  amazoński las deszczo-
wy. Pozbądźmy się starych mebli — zostawmy tylko te, które 
są i  będą nam niezbędne. Zmieńmy kolorowe zasłony na jasne 
i zwiewne. Dzięki temu mieszkanie wyda się większe, przestron-
niejsze i jaśniejsze.

Kolejnym ważnym krokiem jest sprzątanie. Dokładne. Kurz 
pod szafką, pajęczyny ze ścian i  odciski palców na meblach ku-
chennych muszą zniknąć. Umyjmy okna — im więcej światła 

P
ierwszym i  podstawowym pytaniem, jakie powinniśmy so-
bie zadać, jest to, czy nieruchomość wymaga odświeżenia. 
Kiedy ostatnio przeprowadzaliśmy remont? Ściany z  cza-

sem blakną i pojawiają się na nich zabrudzenia. Przed sprzedażą 
odmalujmy nieruchomość na jasne, neutralne barwy — najlepiej 

Materiały własne sprzedających — przed odświeżeniem

Materiały promocyjne Plan A — nieruchomości, fot.: Jakub Siudut

 n

Home staging, czyli zrób to sam
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TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

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

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.

wpuścimy do wnętrza, tym lepiej. Łatwo jest, jeżeli w nierucho-
mości nikt nie mieszka, a co w przypadku nieruchomości zamiesz-
kałej? Warto postarać się, aby na widoku zostało jak najmniej 
rzeczy. Pochowajmy wszystkie pamiątki z  wakacji, poukładajmy 
książki i wybierzmy tylko kilka zabawek dziecięcych, które powin-
ny zostać. Przyjrzyjmy się tapicerce i dywanom, żeby ocenić, czy 
nie wymagają prania. Dokładnie umyjmy podłogi, używając środ-
ka nabłyszczającego. Zaścielmy łóżko — przykryjmy je narzutą 
i  ułóżmy kilka poduszek. Jeżeli w  mieszkaniu palono papierosy, 
zadbajmy o neutralny odświeżacz powietrza. Im czystsze miesz-
kanie, tym szybciej się sprzeda, nawet jeżeli meble nie zostają. 

Kiedy już odmalujemy i  dokładnie wysprzątamy naszą nieru-
chomość, pozostaje nam ją już tylko wystylizować. Zakupmy kil-
ka nowych poduszek i świeczek do salonu i sypialni — to niewielki 
koszt, a sprawi, że nasza nieruchomość stanie się przytulniejsza. 
Na stoliku w jadalni połóżmy wazon z kwiatami, najlepiej świeży-
mi i w niezbyt intensywnym kolorze — zapach także ma znaczenie. 
I koniecznie skorzystajmy z pomocy profesjonalnego fotografa.

Na polskim rynku home staging pojawił się dość niedawno, dla-
tego nie powstały jeszcze żadne statystyki na jego temat. Opie-
rając się na zagranicznych statystykach, pochodzących z  The 
International Association of Home Staging Professionals, można 
stwierdzić, że domy, których właściciele nie zdecydowali się sko-
rzystać z home stagingu, pozostawały na rynku średnio 80 dni, na-
tomiast domy wystylizowane sprzedawały się średnio w ciągu 10 
dni, z czego aż 37 proc. zostało sprzedane powyżej ceny rynkowej.

przykład z naszych doświadczeń: mieszkanie w  dzielnicy 
Prądnik Biały, które zostało odpowiednio przygotowane, znala-
zło nabywcę w  ciągu niespełna trzech tygodni od wystawienia. 
Jednak same przygotowania do sprzedaży były zaplanowane 
z  wyprzedzeniem i  obejmowały malowanie, wymianę silikonów, 
drzwi wewnętrznych oraz rearanżację ustawienia mebli. Szcze-
gólnie na etapie planowania polecamy skorzystanie z  porady 
fachowców w  obrocie nieruchomościami. Najlepiej ocenią, co 
warto zrobić, a z czym można się wstrzymać.

Dla chętnych do samodzielnego działania, do zapamiętania są 
3 złote zasady: czystość, jasność, przestronność. Jeżeli będziemy 
trzymać się tych reguł i odpowiednio wystylizujemy naszą nieru-
chomość, to z całą pewnością szybciej znajdziemy nabywcę, a do-
datkowo cena naszej nieruchomości zapewni zwrot poniesionych 
nakładów z nawiązką.

Joanna Baster
Doradca ds. nieruchomości 

w Plan A nieruchomości — 
realizuje projekty home staging 

przy ofertach na wyłączność

r e k l a m a
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Polowanie na Bieszczady
Podczas rozmowy ze znajomym mieszkającym w Bieszczadach usłyszałem o skarżących 
się mieszkańcach tego regionu, zadręczanych pytaniami przez przyjezdnych, 
dotyczącymi sprzedaży swoich nieruchomości, czyli o zjawisku nazywanym przez 
mieszkańców swoistym „polowaniem” na działki, stare domy i zacisza.

— Zalew Soliński — zamieniono na wypady na szlaki górskie i po-
dziwianie Połonin Wetlińskiej i Caryńskiej.

Widać to zarówno po frekwencji (ponad 52 proc. to turyści 
wędrujący po górskich szlakach), jak i po miesiącach, w których 
dochodzi do kumulacji ruchu turystycznego. Aktualnie zjawisko 
to dotyczy maja i października oraz długich weekendów.

Niestety, taka sytuacja nie jest korzystna dla przyrody Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego, a zadeptywanie nie tylko samych 
szlaków, ale i okolic, jest przyjmowane z dezaprobatą przez miesz-
kańców tego regionu. Również z  pewną nerwowością przyjmo-
wane są zapytania o sprzedaż nieruchomości.

Skąd ten wzrost?
Dawniej, jeszcze kilkanaście lat temu, dojazd w  Bieszczady był 
trudny, brakowało bazy turystycznej, agroturystyka nie istniała, 
a same Bieszczady nie były aż tak popularne w Polsce. 

Zmiana zamożności polskiego społeczeństwa, a  przez to 
i  wzrost naszej mobilności, coraz lepsze drogi, w  tym autostra-
dy, które bardzo dobrze skomunikowały Podkarpacie (w  tym 
Bieszczady) z  odległymi miejscami w  Polsce, a  także poczucie 

Skąd to zainteresowanie Bieszczadami? 
Coraz więcej Polaków i ich rodzin, głównie z dużych miast, po ty-
tanicznym wysiłku zawodowym, szuka ucieczki od zgiełku, pędu 
życia i spalin. Po tym, jak to kolokwialnie określamy, „doczołganiu 
się” do soboty czy długich weekendów, chcąc wyłączyć się z co-
dzienności albo zaszywamy się w domu (mieszkaniu), albo wyjeż-
dżamy w plener, zwykle w ciche,  odludne miejsca — w góry bądź 
nad wodę, np. popływać żaglówką. Bieszczady to wszystko pro-
ponują w jednym miejscu, w zależności od upodobań. 

Turyści
Rok 2018 był rekordowy, bo szlaki bieszczadzkie odwiedziło pra-
wie 600 tys. turystów. Dla porównania, w latach ubiegłych ruch 
ten oscylował w okolicach 300 do 350 tys. rocznie. Nastąpił za-
tem 100-procentowy wzrost liczby odwiedzających ten region 
naszego kraju. Ta mocna tendencja wzrostowa rozpoczęła się od 
2016 r. i trwa nadal.

Dane z sezonu turystycznego od kwietnia do listopada 2018 r. 
wskazują także na zmianę upodobań osób odpoczywających 
w Bieszczadach. Wyjazdy nakierowane na odpoczynek nad wodą 
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dużo większego bezpieczeństwa w kraju niż poza nim — spowo-
dowały ekspansję w te regiony. Wielu z nas tu przyjeżdżających 
pamięta czasy wędrowania kilometrami z samym plecakiem, na-
miotem, chlebem i konserwą, czasy korzystania z wody w potoku, 
a nie z luksusowej łazienki. Teraz ze względów sentymentalnych 
wracamy tutaj ze swoimi dziećmi czy nawet wnukami. Inni przy-
jeżdżają w Bieszczady pierwszy raz i odkrywają miejsca, które ze 
względu na odległość kiedyś były dla nich nieosiągalne, a z tele-
wizji dodatkowo słyszą, że można tu spotkać niedźwiedzia, wilka 
czy rysia. 

Jak kupować lub inwestować w Bieszczadach ?
To przede wszystkim zależy od tego, jak zamierzamy spędzać czas 
i odpoczywać. Osoby zainteresowane zakupem dla siebie nieru-
chomości w  Bieszczadach, a  w  szczególności gruntów, powinny 
oprócz wyboru miejsca, pamiętać o  podstawowych warunkach 
zakupu takiej nieruchomości i  korzystania z  niej w  przyszłości, 
np. budowie domku rekreacyjnego.

Pierwszym krokiem, w  przypadku woli zakupu działki znaj-
dującej się gdzieś w głuszy lub w oddaleniu od zabudowań, jest 
sprawdzenie klasy gruntów, chronionych przepisami ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 Nr 16 poz. 78), 
w której czytamy: Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać 
przede wszystkim grunty oznaczone w  ewidencji gruntów jako nie-
użytki, a  w  razie ich braku — inne grunty o  najniższej przydatności 
produkcyjnej.

Warto również w pierwszej kolejności sprawdzić, czy działka 
leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (gmina), czy obszar nie jest objęty planem urzą-
dzania lasu lub czy nie podlega innej ochronie — informacje ta-
kie otrzymamy w starostwie powiatowym. Można też, nie będąc 
jeszcze właścicielem działki, przed zakupem wystąpić o warunki 
zabudowy, dające nam jakąś gwarancję bezpieczeństwa, jeśli ku-
pujemy nieruchomość  z zamiarem jej zabudowania.

Kolejną istotną informacją dotyczącą zakupu nieruchomości 
rolnych o powierzchni powyżej 3000 mkw. gruntu, w tym rów-
nież zabudowanych, jest konieczność uzyskania zgody na za-
kup takiej nieruchomości, wydawanej przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa. Kwestie te reguluje ustawa o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).

Mimo zaawansowanych prac nad nowelizacją wymienionej wy-
żej ustawy i podwyższenia w ramach nowelizacji limitu powierzch-
ni gruntu do 1 ha, po przekroczeniu którego dopiero potrzebna 
będzie zgoda na zakup nieruchomości, aktualne ograniczenia 

w obrocie ziemią rolną są dosyć szerokie. Chociaż z doświadcze-
nia wiemy, że dobrze udokumentowany wniosek o wyrażenie zgo-
dy jest zwykle pozytywnie rozpatrywany i można uzyskać zgodę.  
Powinniśmy też wiedzieć, że zakup gruntu rolnego powyżej 30 
arów łączy się z  pewnymi obowiązkami i  ograniczeniami w  dal-
szym obrocie ziemią, a mianowicie w okresie 10 lat (w treści no-
welizowanej ustawy 5 lat) nie wolno tego gruntu bez zgody sądu 
sprzedać lub wydzierżawić, a obowiązkiem właściciela jest rów-
nież osobiste prowadzenie „gospodarstwa rolnego”. 

Bardzo ważny aspekt transakcji stanowi także rozpoznanie 
dojazdu do nieruchomości i wiedza, czyją własnością jest droga 
dojazdowa — prywatną, gminną, Lasów Państwowych oraz ja-
kie są możliwości przejazdu tą drogą (począwszy od tego, czy nie 
prowadzi ona przez strefy chronione, np. lasy z  ograniczeniami 
przejazdu, skończywszy na ich stanie technicznym, w  szczegól-
ności w okresach dużych opadów deszczu lub śniegu).

Należy także sprawdzić, czy nasza działka nie znajduje się 
w granicach terenu chronionego innymi przepisami, w tym pro-
gramem „Natura 2000 Bieszczady”.

Inwestorom dodatkowo sugerujemy, aby przy podejmo-
waniu decyzji o zakupie dokładnie sprawdzili, w której części 
Bieszczad sezon trwa najdłużej oraz jakie są możliwości szyb-
kiego i sprawnego dojazdu zarówno do Zalewu Solińskiego, jak 
i do tras turystycznych w wysokich Bieszczadach (połonin) — 
to w lecie, oraz wyciągów narciarskich zimą. 

Jak widać, przy wyborze nieruchomości należy kierować się 
pragmatycznym podejściem do kwestii możliwości jej późniejsze-
go zagospodarowania i użytkowania.

Należy to zrobić z rozwagą i poświęcić temu zagadnieniu czas 
lub skorzystać z pomocy profesjonalistów, bowiem pułapek jest 
wiele, ale można je ominąć, a  atrakcyjność miejsca może wyna-
grodzić wszelkie trudy, które trzeba znieść przy prowadzeniu 
transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości w Bieszczadach. 

Tereny w tej części Polski są piękne, powietrze zdrowe, a dla 
zmęczonych codziennością jest to miejsce, w  którym mogą się 
wyciszyć, zapomnieć o  stresie i  odbudować chęć powrotu do 
aktywnego życia. Inwestorów i osoby prywatne zapraszamy na 
strony 108–109 i  do kontaktu, w  przypadku chęci nawiązania 
współpracy i uzyskania pomocy w sfinalizowaniu transakcji. 

Zbigniew Foryś

Nieruchomości A. Galiszkiewicz  

ul. Plac na Bramie 2, Przemyśl 

gik24.com
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BRONOWICE,
UL. SMĘTNA
Mieszkanie 3-pokojowe, dwa 
balkony, 54 m2, 2004 r.
Cena: 478.000 zł

KONTAKT:   Bożena Romuzga 
 518-706-538

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

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

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

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

KROWODRZA,
ŻABINIEC
Mieszkanie 1-pokojowe, 28 m2, 
komfortowe, 2018 r.
Cena: 324.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

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

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

BRACIA-SADURSCY.PL

RUDAWA
Osiedle domów wolnostojących, 
pow. 94 m2, stan deweloperski
Cena: 420.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

MOGILANY, LIBERTÓW
Osiedle domów w zab. bliźniaczej, 
pow. 89-100 m2, indywidualny 
projekt
Ceny: od 470.000 zł

KONTAKT:   Marek Popiela 
 688-880-195

WZGÓRZA 
KRZESŁAWICKIE
Osiedle domów w zab. szeregowej, 
pow. 132 m2, zielona okolica
Cena:  445.000 zł

KONTAKT:   Iwona Nagacz 
 688-880-184

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

KONTAKT:   Bożena Romuzga 
 518-706-538
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ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. RAKOWICKA
Mieszkanie 3-pokojowe  
o pow. 66 m2, wysoki standard
Cena:  1.035.000 zł

KONTAKT:   Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

RUCZAJ,
UL. GROTA ROWECKIEGO
Nowoczesne 1-pokojowe 
mieszkanie, z dużym balkonem
Cena: 289.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

GM. MYŚLENICE,
KRZYSZKOWICE
Dom wolnostojący o pow. 190 m2, 
funkcjonalny
Cena: 755.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

ZWIERZYNIEC,
UL. WIOSENNA
Apartament 2-pokojowy  
o pow. 64 m2, luksusowy
Cena: 840.000 zł

MISTRZEJOWICE,
OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA
Mieszkanie 2-pokojowe,  
p.u. 50,2 m2, komfortowe
Cena: 370.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

BODZANÓW
Domy wolnostojące i w zab. 
bliźniaczej, pow. 97-239 m2,  
osiedle zamknięte
Ceny: od 399.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła                     
                      688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

KANTOROWICE
Mieszkania 1, 2, 3-pokojowe,  
pow. 31-60 m2, gotowe do odbioru
Ceny:  od 205.010 zł

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

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
                            796-541-485

GM. WIELKA WIEŚ,
TOMASZOWICE
Mieszkanie 4-pokojowe  
o pow. 82 m2, atrakcyjne
Cena: 489.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

STARE MIASTO,
UL. KROWODERSKA
2-poziom. apartament o pow. 98 m2, 
w ścisłym centrum, wysoki standard
Cena: 940.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156

KONTAKT:  Katarzyna Słaby
  500-715-217
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PRĄDNIK BIAŁY,
UL. ŁOKIETKA
Mieszkanie 3-pokojowe  
o pow. 57 m2, komfortowe
Cena:  560.000 zł

KONTAKT:   Dima Hrycyszyn 
 796-483-018

GM. ŚWIĄTNIKI GÓRNE,
OCHOJNO
Dom wolnostojący o pow. 236 m2, 
p.u 200 m2, wyjątkowy
Cena: 1.117.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski
                   511-272-188

KROWODRZA,
UL. KROWODERSKICH ZUCHÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2,  
do wejścia, II p.
Cena: 579.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

KURDWANÓW,
UL. KORDIANA
Mieszkanie 1-pokojowe, 38 m2,  
pod inwestycje
Cena: 285.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

GM. ŚWIĄTNIKI GÓRNE, 
RZESZOTARY
Dom wolnostojący, 225 m2,  
p.u 184 m2, w spokojnej okolicy
Cena: 840.000 zł 

KONTAKT:  Stanisław Irzyk
                    509-907-533

WĘGRZCE WIELKIE
Osiedle domów w zab. bliźniaczej, 
pow. 106 m2, dogodna  
komunikacja
Cena:  390.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI, BIBICE 
Dom wolnostojący, p.u. 214 m2, 
nowocześnie urządzony,  
działka 822 m2

Cena: 1.388.000 zł

BRONOWICE,
OS. ZŁOTA PODKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe  
o pow. 57 m2, kameralne osiedle
Cena: 519.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

KROWODRZA,
UL. KONWISARZY
Mieszkanie 3-pokojowe  
o pow. 76 m2, przestronne
Cena: 684.000 zł

KONTAKT:  Dima Hrycyszyn 
 796-483-018

GM. KOCMYRZÓW-LUBORZYCA,
MARSZOWICE
Dom wolnostojący o pow. 247 m2, 
p.u 187 m2, elegancki
Cena: 880.000 zł

KONTAKT:   Stanisław Irzyk 
 509-907-533

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209
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RUCZAJ,
UL. TORFOWA
Mieszkanie 3-pok, 51,6 m2, I p., 
loggia
Cena: 520.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

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

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

WIELICZKA,
KOKOTÓW
Dom wolnostojący, 5-pok, 2012 r., 
dz. 11 ar
Cena: 1.330.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

ŁAGIEWNIKI,
UL. FREDRY
Mieszkanie 3-pok, 55 m2,  
wys. standard, 2014 r.
Cena: 520.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

KURDWANÓW,
UL. WYSŁOUCHÓW
Mieszkanie 2-pokojowe, 35 m2, 
parter
Cena: 285.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

BIEŻANÓW,
UL. TELIGI
Mieszkanie 3-pokojowe,  
pow. 59 m2, MPEC, zadbane
Cena: 379.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

PRĄDNIK BIAŁY
Trzykondygnacyjne segmenty z 
podziemnymi garażami,  
pow. 190 m2, atrakcyjna okolica
Cena:  961.200 zł

DĘBNIKI,
UL. RACIBORSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 57 m2,  
do wejścia
Cena: 497.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska
                    505-083-150

KAZIMIERZ,
UL. BOŻEGO CIAŁA
Mieszkanie 2-pok, 51 m2,  
pod inwestycję
Cena: 620.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

KROWODRZA,
UL. FIELDORFA NILA
Mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2,  
do wejścia
Cena: 499.900 zł

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak                       
   518-706-518

KONTAKT:  Magdalena Barbacka                                    
 883-060-730
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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. 

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.

2-pokojowe – 37 m2 
Stare Podgórze
W skład nieruchomości wchodzą 2 pokoje, osobna 
kuchnia, łazienka z WC, hall. Istnieje możliwość 
zmiany układu mieszkania na salon z otwartą 
kuchnią i osobną sypialnią. Do mieszkania przyna-
leży piwnica. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, 
woda ogrzewana piecem gazowym.
 

1-pokojowe – 36,5 m2 
Olsza, ul. Włodkowica
Przedpokój, pokój, kuchnia, łazienka, balkon, 
piwnica. Budynek z 1960 roku wybudowany 
z cegły. Ogrzewanie i ciepła woda  
z sieci miejskiej. Możliwość przerobienia  
na sypialnię + salon z aneksem kuchennym 
i garderobą. Blisko przystanku tramwajowego. 
 

Cena 280.000 zł
Tel. 12 412 00 72

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 – 105 m2 
Kazimierz, ul. Dietla
Nieruchomość składa się z trzech pokoi  
 – dwóch sypialni i pokoju dziennego, kuchni, 
łazienki z WC, przedpokoju. Możliwość 
podziału na mniejsze lokale. Dwa oddzielne 
wejścia do mieszkania .  
 

Cena 970.000 zł 
Tel. 512 110 804

2-pokojowe – 39 m2 
Łobzów, Al. Grottgera 
2 osobne pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica. 
Mieszkanie usytuowane przy cichej i zielonej 
Młynówce Królewskiej. Dobre połączenie ko-
munikacyjne z całym Krakowem. Mieszkanie 
do odświeżenia.
 

Cena 410.000 zł
Tel. 512 110 802

3-pokojowe – 98 m2 
Kazimierz, ul. Brzozowa
Nieruchomość składa się z trzech pokoi - dwa 
z nich z balkonem, kuchni z tarasem, dwóch 
łazienek i jednego osobnego WC oraz 
przedpokoju. Wysokie sufity w połączeniu  
z południową ekspozycją , tworzą jasną przestrzeń. 
 

Cena 890.000 zł
Tel. 512 110 804 

3-pokojowe – 64 m2 
Łobzów, ul. Poznańska
2 niezależne pokoje, salon z aneksem ku-
chennym, łazienka, balkon, garaż. Kamienica 
z 2008 roku. Mieszkanie w stanie bardzo 
dobrym. Całodobowa recepcja w budynku.
 

Cena 599.000 zł
Tel. 512 110 802

Cena 379.000 zł
Tel. 504 051 600

 Cena 309.000 zł
Tel. 513 084 377

Cena 640.000 zł  
Tel. 604 163 263
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

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

Cena 240.000 zł 
Tel. 534 533 332

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 cztero-
piętrowym budynku. Wokół pełna infrastruktura.
 

Cena 320.000 zł do negocjacji
Tel. 531 992 777 

3–pokojowe – 67 m2 
Stare Miasto, ul. Rajska  
Przestronne i słoneczne mieszkanie  
na I p. budynku w sąsiedztwie Małopolskiego 
Ogrodu Sztuki. Nieruchomość składa się 
z trzech pokoi, oddzielnej kuchni z oknem, 
łazienki, osobnego WC, przedpokoju i pom. 
gospod.. Do mieszkania przynależą 2 balkony 
oraz piwnica. W oficynie prywatny parking 
dla mieszkańców. Ogrzewanie gazowe. Duże 
możliwości aranżacyjne.

Cena 749.000 zł
Tel. 600 638 099

3-pokojowe – 62,4 m2  
Wola Duchacka Wschód
3 pokoje, jasna kuchnia, łazienka, WC, 
przedpokój. Do mieszkania przynależy 
loggia i piwnica. Doskonała lokalizacja pod 
względem komunikacyjnym. 

Cena 389.000 zł 
Tel. 537 496 677

2-pokojowe – 47 m2 
Grzegórzki, ul. Szafera
Przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, łazienka  
z WC oraz przynależna piwnica. Mieszkanie 
po generalnym remoncie do własnej 
aranżacji, na parterze w czteropiętrowym 
budynku. Wokół pełna infrastruktura.
 

Cena 398.000 zł do negocjacji
Tel. 531 992 777 

3-pokojowe – 73 m2 
Nowa Huta, Plac Centralny
Stan nieruchomości: bardzo dobry, wszystkie 
instalacje są wymienione, okna plastikowe,  
w pokojach wycyklinowany parkiet. 
Mieszkanie znajduje się na 3 piętrze w bloku 
z windą.  

Cena 449.000 zł  
Tel. 12 359 39 25  

4-pokojowe – 100 m2 
Zwierzyniec,  
ul. Królowej Jadwigi/Przegon 
 
Mieszkanie dwupoziomowe o pow.100 m2  
w kameralnym dwupiętrowym apartamentowcu 
z 2008 roku, położone drugim piętrze w 
budynku z windą. Składa się z: przedpokoju, 
salonu z kuchnią, 3 sypialni oraz łazienki. 

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

Cena 960.000 zł
Tel. 509 781 181 

Działka budowlana – 167,22 a 
Wieliczka
Działka inwestycyjna z analizą urbanistyczną 
(projekt koncepcyjny osiedla mieszkaniowego 

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

Cena 1.700.000 zł 
Tel. 600 176 207

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

Cena 1.040.000 zł
Tel. 534 534 605

Cena 399.900 zł 
Tel. 793 717 771
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2-pokojowe -71 m2 
Śródmieście, ul. Beliny 
Prażmowskiego
Przedpokój, 2 duże pokoje, kuchnia, łazien-
ka z WC, balkon. Mieszkanie znajduje się  
w kamienicy. Mieszkanie do odświeżenia. Jasne  
i przestronne pokoje. Doskonałe połączenie 
MPK z każdą częścią Krakowa. 

Cena 539.000 zł
Tel. 5604 683 680

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

Cena 328.000 zł 
Tel. 792 707 776

3-pokojowe – 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 opła-
tą miejsce parkingowe w garażu podziemnym.

Cena 650.000 zł
Tel. 531 990 786

2–pokojowe – 36,2 m2 
Złocień, ul. Agatowa
Ustawne mieszkanie składające się  
z przedpokoju, oddzielnej jasnej kuchni, 
schowka, 2 niezależnych pokoi, łazienki  
z WC. Gotowe do wejścia, usytuowane na 
pierwszym piętrze. Spokojna okolica, niska 
zabudowa. Blisko do pętli autobusowej. 

Cena 236.000 zł
Tel. 537 680 002

2-pokojowe - 41 m2 
Bieńczyce, os. Na Lotnisku
 
Dwa niezależne pokoje, oddzielna jasna 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, balkon. 
Mieszkanie do odświeżenia, w bloku z windą. 
Bardzo dobra infrastruktura w okolicy.

3- pokojowe – 90,96 m2 
Azory, ul. Radzikowskiego

Atrakcyjne 2-poziom. mieszkanie w którego 
skład wchodzą 2 osobne pokoje, garderoba, 
osobna jasna kuchnia, przestronny salon  
z wyjściem na balkon, łazienka z wanną oraz 
WC. Położone na 3 i 4 p. bloku z 1999 r. 

Cena 546.000 zł
Tel. 666 605 183 

2-pokojowe – 38 m2 
Ruczaj, ul. Piltza
Agencja nieruchomości Tecnocasa 
proponuje Państwu dwupokojowe mieszkanie 
z ogródkiem w bloku z 2015 roku  
przy ul. Piltza. Mieszkanie składa się z salonu  
z aneksem kuchennym, sypialni, przedpokoju 
oraz łazienki z WC i prysznicem.
 

Cena 319.000 zł  
Tel. 692 505 666

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

Cena 395.000 zł
Tel. 535 221 232 

2-pok., na wynajem - 46,25 m2 
os. Oświecenia 

Mieszkanie położone w nowym bloku z 2007 r. 
Składa się z oddzielnej sypialni, salonu  
z aneksem kuchennym, łazienki, przedpokoju 
oraz loggii. Mieszkanie jest umeblowane. Miejsce 
postojowe. Opłaty administracyjne - ok. 300 zł 
(zawarte zaliczki za ogrzewanie, ciepłą wodę, 
utrzymanie części wspólnych + prąd i gaz wg 
zużycia. 

Cena 1.400 zł
Tel. 536 367 990 

3-pokojowe - 71 m2 
Nowa Huta, os. Młodości 
Mieszkanie składające się z dwóch sypialni, 
salonu, kuchni, łazienki oraz przedpokoju.  
Mieszkanie w dobrym stanie w cichej części 
osiedla. Ciepła woda z sieci MPEC.  

Cena 407.000 zł 
Tel. 693 569 107 

Cena 279.000 zł 
Tel. 504 138 977
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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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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.

80 m2, 3 pokoje - możliwość zmiany 
układu, biurowo-handlowy,  
zaplecze, 2 miejsca postojowe

2 pokoje, oddzielna kuchnia 66 m2,  
1 piętro, balkon.

53 m2, 3 pokoje, oddzielna kuchnia, 
balkon.

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, 2,24 a działka. 

Dom na sprzedaż

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

4300 m2, prostokątna, WZiZT  
na 5 domów wolnostojących

173/120 m2 , 5 pokoi, działka 5,1 a.
Stan deweloperski, termin oddania  
– IV kwartał 2019

Nowa Huta,  
os. Bohaterów Września 
Lokal na sprzedaż 

Stare Miasto, 
ul. Żuławskiego
Mieszkanie na sprzedaż

Krowodrza, 
ul. Czyżewskiego 
Mieszkanie na wynajem

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

Olszowice
Dom na sprzedaż 

Cena: 336 000 zł Cena: 649 000 zł  
 

Cena: 2450 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: 465 000 zł 

731-188-788

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

B E Z  P R O W I Z J I

O K A Z J A
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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: 250 000 zł

BIEŻANÓW Pow. 40,09 m2

tel. 792-361-706

Na sprzedaż 3-pokojowy apartament  
w inwestycji Tarasy Verona.  

Składa się z: przedpokoju, salonu,  
2 sypialni, kuchni półotwartej na salon, 

łazienki, 2 tarasów. Mieszkanie  
jest w bardzo dobrym stanie.  

W pełni wyposażone i umeblowane.

cena: 650 000 zł

BRONOWICE

tel. 792-361-706

Pow. 65,25 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.

Komfortowe mieszkanie  
przy ul. Szafrana. Składa się z: przed-

pokoju, kuchni, garderoby, łazienki, WC, 
sypialni, przestronnego salonu  

oraz balkonu. Istnieje możliwość aranża-
cji na układ: 3 pokoje + kuchnia.  

Na sprzedaż z całym wyposażeniem  
i umeblowaniem.

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: 580 000 zł

cena: 459 000 złcena: 515 000 zł

WOLA JUSTOWSKA

KLINY

STARE MIASTO

DĘBNIKI

CZYŻYNYBRONOWICE

Pow. 43,36 m2 

Pow. 85,2 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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Przepiękne mieszkanie z ogródkiem z początku 2019 r. W miesz-
kaniu: salon z wyposażonym aneksem (meble w zabudowie 
kuchennej na zamówienie), sypialnia, luksusowa łazienka z pryszni-
cem, hol z dużą szafą, pomieszczenie gospodarcze. W cenę 
wliczona jest komórka lokatorska i duży ogródek.

Umów się na spotkanie: Agnieszka Klein
+48 577 617 123

a.klein@nowodworskiestates.pl

Cena: 2400 PLN Powierzchnia: 40 m2

os. Dywizjonu 303 Wynajem

Kraków

Eleganckie mieszkanie z ogrodem, na parterze. Skład: • korytarz 
z zabudową, • wyposażona łazienka z prysznicem, • sypialnia 
z dużą szafą, • wyposażony jasny salon z efektownym przeszkle-
niem, • kuchnia w zabudowie. Do mieszkania przynależy ogród 
z tarasem oraz miejsce parkingowe w garażu podziemnym.

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

 a.sztaudynger@nowodworskiestates.pl

Cena: 1800 PLN Powierzchnia: 43 m2

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej Wynajem

Kraków

Odnowione mieszkanie z tarasem 25 m2 niedaleko Zakopianki, na 
1 piętrze bliźniaka. W skład wchodzą: obszerny salon połączony 
z otwartą kuchnią, sypialnia, dwa dodatkowe pokoje, łazienka, 
garderoba oraz pom. przeznaczone na główną łazienkę (instalacje 
wod-kan), aktualnie pom. gospodarcze/schowek.

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

 w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 599 000 PLN Powierzchnia: 115 m2

ul. Piusa Welońskiego Sprzedaż

Kraków, Podgórze / Łagiewniki-Borek Fałęcki

Umów się na spotkanie:Umów się na spotkanie:

Cena: 770 000 PLNCena: 638 000 PLN Powierzchnia. 92 m2Powierzchnia. 84 m2

ul. Kordianaul. Konecznego SprzedażSprzedaż

Kraków, Podgórze / KurdwanówKraków, Krowodrza / Żabiniec

Piękny stylowy apartament zaprojektowany przez architekta 
w stanie idealnym na Woli Duchackiej z antresolą, na 2 piętrze.  
Do mieszkania przynależy boks garażowy w garażu podziemnym. 
Budynek jest położony przy cichej ulicy. Doskonała lokalizacja dla 
osób ceniących jednocześnie spokój i atuty dobrej infrastruktury.

Mieszkanie na 4 piętrze bloku. Składa się z 2 poziomów: I: hol, 
salon, sypialnia, oddzielna jasna kuchnia, WC; II: hol, dwie sypialnie, 
garderoba, łazienka. Do mieszkania przynależą 2 balkony. W pełni 
umeblowane i wyposażone. Mieszkanie dwustronne o ekspozycji 
północno-południowej. Istnieje możliwość zakupu garażu: 50.000 zł

Anna Uznańska
+48 577 394 123 

a.uznanska@nowodwroskiestates.pl

Radosław Góral
 +48 791 571 835

r.goral@nowodworskiestates.pl

Sprzedaż      Wynajem      Zarządzanie      Home Staging      Finansowanie

www.nowodworskiestates.pl

2-pokojowe w centrum Krakowa, na 3 piętrze apartamentowca 
z 2012 roku z recepcją. Do mieszkania przynależy oszklona loggia 
20 m² z ekspozycją wschodnią z wyjściem z sypialni oraz z pokoju 
dziennego. Do dyspozycji komórka lokatorska w garażu podziemnym 
oraz miejsce postojowe za dodatkową opłatą.

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

 w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 2700 PLN Powierzchnia: 44 m2

ul. Rakowicka Wynajem

Kraków, Śródmieście / Stare Miasto
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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.

NA SPRZEDA Ż LOK AL UŻ Y TKOWY PRZ Y UL.DŁUGIE J                                                                      

CENA 275.000 zł

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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Cena: 830.000 zł

. 228 m2   . 5 pokoi   . 10 arów działki 

Działka przemysłowo-usługowa - Wieliczka

Cena: 6.000.000 zł
Cena: 830.000 zł

. 228 m2   . 5 pokoi   . 10 arów działki 

Dom 3 km od Wieliczki

. 2 hale i bud. biurowy   .  95 arów   .  wjazd  dla  Tirów

Cena: 830.000 zł 

. 228 m2      .  5 pokoi     .  działka 10 arów

A.P. Nieruchomości Agnieszka Perczak

tel. 512 078 775

tel.  883 910 075
www.myplace-home.pl

STARE MIASTO, UL. GROTTGERA - DOM NA SPRZEDAŻ

Willa  z okresu międzywojennego,  
która znajduje się w rejonie willowo 
- ogrodowym, blisko Starego Miasta. 
Budynek w bardzo dobrym stanie, składa  
się z piwnicy, parteru, piętra i poddasza  
o łącznej pow. 696 m2. Willa o reprezen-
tacyjnym charakterze może być wyko-
rzystana zarówno na cele mieszkalne 
jak również na cele usługowe takie jak 
kancelaria, hostel oraz siedzibę firmy.

UL. SOŁTYSOWSKA 12 - MIESZKANIE NA WYNAJEM

Jan Rympel  tel.  883 910 075 biuro@myplace-home.pl

Mieszkanie o powierzchni 67 m2  
w nowoczesnej inwestycji Fajny Dom. 
W pełni umeblowane i wyposażone, 
składa się z : dwóch sypialni, salonu, 
otwartej kuchni, łazienki, osobnej toalety, 
przedpokoju, przestronnego balkonu, 
dodatkowo komórka lokatorska.

             Czynsz najmu 2000PLN
Miejsce garażowe 250 PLN
Czynsz administracacyjny  

399 PLN+ prąd Cena 5 000 000 zł 
Jan Rympel  tel.  883 910 075 biuro@myplace-home.pl

      biuro@myplace-home.pl

My Place Home  POSZUKUJE DO WYNAJĘCIA   
mieszkań 2-4 pokojowych o metrażu od 60 m2  w lokalizacji Centrum,  z możliwością podnajmu.

Z gwarancją czynszu:  
. regularne i pewne płatności     . długi okres najmu 

tel. 883 910 075               support@myplace-home.pl

. dbanie o stan lokalu                 . weryfikacja najemców



116 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 09/2019

rynek wtórny | prezentacja ofert

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

(dodatkowo płatne) oraz zagospodarowane 2 tarasy zewnętrzne. 

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

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

C E N A  4 2 8  0 0 0  Z Ł

Budynki o łącznej pow. 470 m² położone są na działce o pow. 700 m².  
Dwie hale o wysokości 5 m, wyposażone są w osprzęt. W pierwszej znajduje  

się wciągarka suwnicowa o dźwigu 5 t, pracująca na długości 24 m.  
Druga hala wyposażona jest w obrabiarki do metali.  

Istnieje również zaplecze biurowe.  
Możliwość niezwłocznego wykorzystania i jej rozbudowy.

DO SPRZEDANIA NIERUCHOMOŚĆ ZLOKALIZOWANA 
NA UL. TOROWEJ 3P W KRAKOWIE, W POBLIŻU OBWODNICY.

                  Cena do uzgodnienia                                         Tel. 601 158 741

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

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

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

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

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

Do mieszkania przynależy również piwnica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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






