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Oddaj głos w plebiscycie

na www.plebiscyt.krn.pl
2019

organizator partner

Szczszegóły na str. 5–9

...i wyjedź  
na wczasy

    

Drogi Czytelniku

W najnowszym dwutygodniku przypominamy, 

jak bezpiecznie odebrać i kupić mieszkanie. 

Jakie umowy podpisuje klient, jakie są 

warunki i terminy technicznego odbioru 

mieszkania? Czy możliwe jest, aby deweloper 

odstąpił od umowy, kiedy klient nie stawi 

się na umówionym odbiorze lokalu? Jakie 

niedozwolone klauzule można znaleźć 

w umowie deweloperskiej? Na te i wiele innych 

pytań odpowiada radca prawny Krzysztof 

Przybyłowicz w drugiej już części wywiadu, 

który przeprowadziła Magdalena Hojniak.

Rozpoczyna się nabór projektów do Miejskiego 

Programu Rewitalizacji Krakowa. O pożyczkę 

w wysokości do 15 mln zł będą mogły się 

ubiegać m.in. spółdzielnie mieszkaniowe 

i Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 

Kto jeszcze i na jakich warunkach może 

starać się o pieniądze z Funduszu rewitalizacji 

i odnowy Małopolski, którym dysponuje 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego? 

Na co mogą zostać wykorzystane pieniądze 

z pożyczki? Zapraszam do lektury 

tekstu przygotowanego przez Wydział 

ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK.

Przyjemnej lektury 

Krzysztof Maksiński
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12. Komentarz w sprawie     Rusza Miejski Program Rewitalizacji, 
 UMK Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji
14. z KraKowa    Deweloperzy inwestują w miasto, Joanna Kus
15. z KraKowa     Nowe inwestycje sportowe w Krakowie, Dominik Wielgus
16. relacje     Mieszkania dla klientów, nagrody dla młodych architektów, 
 Joanna Kus
17. relacje     Akademik, jakiego nie było, Magdalena Hojniak
18. rozmowy     Zapisy umowne, które szkodzą nabywcom mieszkań, cz. II, 
 z Krzysztofem Przybyłowiczem rozmawia Magdalena Hojniak
20. zaproszono nas     Osiedle Podgaje – miejsce z perspektywami  
 na przyszłość, Joanna Kus
22. zaproszono nas     Białe Piaski – apartamenty z ogrodem, Anna Bruzda
23. warto wiedzieć     Czy warto organizować dni otwarte inwestycji? 
 Joanna Syrek
24. aranżacje wnętrz     Remont – jak poradzić sobie z takim wyzwaniem, 
 Remo-Max

26. Z kraju
27. Z Krakowa
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  44.  oFerty deweloperÓw
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rynek pierwotny

Gotowe mieszkania 
z miejscem postojowym 
w garażu podziemnym 
w cenie!

67.62 m2

Powierzchnia:
Przedpokój:
Łazienka:

WC:
Pokój + aneks kuch.:

Pokój:
PPokój 2:
Balkon:

Balkon 2:

67.62 m2

8.88 m2

4.77 m2

1.68 m2

30.63 m2

13.27 m2

88.39 m2

3.14 m2

3.14 m2
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rynek pierwotny

46,16 m2

Powierzchnia:
Przedpokój:
Łazienka:
Kuchnia:

Pokój:
Pokój:

BalBalkon:

46.16 m2

5.48 m2

4.47 m2

6.96 m2

17.26 m2

11.99 m2

117.72 m2

33.56 m2

Powierzchnia:
Przedpokój:
Łazienka:

Pokój + aneks kuch.:
Balkon 1:

33.56 m2

5.08 m2

4.51 m2

23.97 m2

3.14 m2

Wizualizacje mieszkań prezentują przykładowe aranżacje. Wizualizacje mieszkań prezentują przykładowe aranżacje. 
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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

Zielona Rząska

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

Zielona Rząska
Adres:  
Rząska, profesora A. Rożańskiego

Deweloper:   
Kr Grupa deweloperska  
Sp. z o.o. Sp.k. 
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Regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie www.plebiscyt.krn.pl/regulamin

Głosować można:
• za pośrednictwem strony internetowej  

www.plebiscyt.krn.pl
• na kuponach drukowanych  

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

• na specjalnych kuponach rozdawanych 
podczas targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

 n	

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

DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ nr 12

www.zielonarzaska.plhttps://www.facebook.com/zielonarzaska

Rzeczywiste powierzchnie i wymiary mogą różnić się od podanych na rzucie lokalu. Rzut nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

PODDASZE
1  Hol                    5,20 m2 
2  Pokój            14,04 m2 
3  Pokój             8,82 m2 
4  Pokój              8,44 m2

5  Pokój              13,19 m2

66  Łazienka           6,11 m2

RAZEM                 55,80 m2 

Etap I
Etap II
Etap III

1

2

3
4

5

6

DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ nr 12

www.zielonarzaska.plhttps://www.facebook.com/zielonarzaska

Rzeczywiste powierzchnie i wymiary mogą różnić się od podanych na rzucie lokalu. Rzut nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

PARTER
1  Wiatrołap                4,00 m2 
2  Kuchnia           6,50 m2 
3  Pokój dzienny        28,58 m2 
4  Łazienka            3,38 m2

5  Pom. gospodarcze       3,54 m2

66  Garaż            19,24 m2

RAZEM                 65,24 m2 

Etap I
Etap II
Etap III

1 2

34

5

6

k
oncepcją inwestycji jest budowa osiedla domów 
jednorodzinnych wolnostojących (o metrażach 
ok. 135 m2) oraz w zabudowie bliźniaczej (ok. 121 m2) 

z garażami, miejscami postojowymi przed budynkiem 
oraz własnymi działkami (o powierzchniach od ok. 4 do 
12a). „Zielona Rząska” to połączenie funkcjonalności 

1. wiatrołap   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,00 m2

2. kuchnia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 m2

3. pokój dzienny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28,58 m2

4. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,38 m2

5. pom. gospodarcze   .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,54 m2

6. garaż   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19,24 m2

1. hol   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,20 m2

2. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14,04 m2

3. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,82 m2

4. pokój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,44 m2

5. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13,19 m2

6. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6,11 m2

oraz nowoczesnych trendów w budownictwie z otaczającą 
teren zielenią. Całość inwestycji składać się będzie 
z 78 domów, w tym z 22 budynków wolnostojących oraz 
28 bliźniaków (tj. 56 domów). Inwestycja realizowana będzie 
w III etapach. Planowany termin przeniesienia prawa własności 
na nabywców (dla I etapu) to IV kw. 2020 r.

Dom w zabudowie bliźniaczej  

parter 64,24 m2 poddasze 55,80 m2

5

56

6

3

3

4

4

2

2

1

1
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Rusza Miejski 
Program 
Rewitalizacji 

W Krakowie rozpoczyna 
się kolejny nabór projektów 
do Miejskiego Programu 
Rewitalizacji Krakowa.

komentarz 
w sprawie

12

W
  naborze projektów i  przedsięwzięć rewitalizacyj-
nych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa 
(MPRK), planowanym na okres od początku czerwca 

do końca lipca 2019 r., Urząd Miasta Krakowa zaprosi do zgłasza-
nia inicjatyw i projektów realizujących cele rewitalizacji zapisane 
w Programie, tj. wspierające procesy odnowy społecznej, gospo-
darczej, przestrzennej obszaru rewitalizacji. 

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa jest podstawowym, 
strategicznym dokumentem w  zakresie działań ukierunko-
wanych na rewitalizację obszarów zdegradowanych, czyli ta-
kich, na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk 
społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych 
i przestrzenno-funkcjonalnych.

Nabór ma na celu uzupełnienie MPRK o  projekty, których 
projektodawcy planują skorzystać ze środków europejskich po-
zostałych w osi rewitalizacyjnej Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO 
WM 2014–2020), Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji i odno-
wy Małopolski (tzw. pożyczka na rewitalizację). 

Aktualizacja dotyczyć będzie istotnej części MPRK, tj. listy pla-
nowanych, podstawowych projektów i  przedsięwzięć rewitaliza-
cyjnych oraz ewentualnych projektów uzupełniających, gdyż tylko 
przedsięwzięcia wynikające z MPRK mogą starać się o środki unij-
ne przeznaczone na rewitalizację. Wpis projektu do programu 
nie jest czynnością automatyczną. Projektodawcy będą musie-
li wykazać wpływ zgłoszonych projektów na rozwiązywanie zdia-
gnozowanych problemów społecznych w  obszarze rewitalizacji, 
w szczególności tych, które zlokalizowane są poza obszarem. Po-
zytywnie zweryfikowane projekty staną się częścią Miejskiego 
Programu Rewitalizacji Krakowa po zaakceptowaniu dokumen-
tu przez Radę Miasta Krakowa, co jest warunkiem koniecznym do 
ubiegania się o  środki europejskie z  RPO WM 2014–2020. Do-
datkowym warunkiem jest uzgodnienie Programu z Instytucją Za-
rządzającą RPO WM, a  tym samym umieszczenie go w  wykazie 
gminnych programów rewitalizacji województwa małopolskiego.

Informacja o otwarciu naboru do MPRK będzie dostępna na 
stronach: www.bip.krakow.pl www.rewitalizacja.krakow.pl 

Wsparcie w formie pożyczki
Fundusz rewitalizacji i  odnowy Małopolski to środki finanso-
we Banku Gospodarstwa Krajowego, którymi dysponuje opera-
tor — Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR), 

udzielając wsparcia w  postaci pożyczki. Pożyczka w  kwocie od 
300 tys. do 15 mln zł przyznawana jest na maksymalny okres 
spłaty do 20 lat. Za jej udzielenie i obsługę nie jest pobierana żad-
na opłata ani prowizja.

Pożyczka ma na celu wsparcie projektów z  zakresu rewita-
lizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Woje-
wództwa Małopolskiego. Oferta pożyczkowa jest kierowana do 
szerokiej grupy odbiorców. Pożyczkobiorcami mogą być:
• jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowa-

rzyszenia,
• jednostki organizacyjne JST z osobowością prawną, 
• instytucje kultury (w ramach pożyczki projekty z obszaru kul-

tury mogą uzyskać maksymalnie 8 mln zł),
• osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły i placówki,
• partnerzy społeczni i  gospodarczy (w  tym organizacje poza-

rządowe),
• kościoły i związki wyznaniowe, 
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
• Towarzystwa Budownictwa Społecznego, 
• parki narodowe i krajobrazowe,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 
• szkoły wyższe,
• przedsiębiorcy,
• administracja rządowa,
• inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające oso-

bowość prawną.
W ramach instrumentu finansowego wsparte zostaną działa-

nia inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych pro-
blemów społecznych, w tym w szczególności takie jak:
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• przebudowa, rozbudowa, modernizacja i  adaptacja obiek-
tów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, 
obejmujące: placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzie-
ci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowa-
nia przedszkolnego, szkoły, świetlice, w  tym środowiskowe); 
obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska); 
obiekty infrastruktury kultury; obiekty, w których świadczone 
są usługi służące aktywizacji społecznej i  zawodowej miesz-
kańców; obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne 
funkcje społeczne;

• budowa obiektów infrastrukturalnych z  przeznaczeniem na 
cele społeczne — w zakresie wskazanym powyżej;

• działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewita-
lizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na 
cele gospodarcze);

• zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja 
i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. pla-
ce, skwery, parki, drogi rowerowe);

• modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicz-
nej poprawiające ich estetykę zewnętrzną. Przedsięwzięcia 
w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują moder-
nizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie 
w audycie energetycznym;

• modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów struktu-
ralnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki 
schodowe i  korytarze, windy), w  tym modernizacja energe-
tyczna budynków w  zakresie wynikającym z  audytu energe-
tycznego.
W  ramach wskazanych powyżej typów projektów (wyłącz-

nie jako element projektu) możliwa będzie budowa, przebudowa, 
rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunal-
nej (np. sieci i  urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazo-
wych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na 
obszarze objętym projektem, w  celu zapewnienia dostępu rewi-
talizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komu-
nalnych. Wymienione przedsięwzięcia umożliwią również budowę, 
przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej 
poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i  tere-
nów (z  zastrzeżeniem zasad i  warunków kwalifikowalności kosz-
tów określonych w pkt. 5 Poddziałania 11.3 Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014–2020). Istnieje możliwość 
finansowania zakupu gruntów zabudowanych i niezabudowanych 
w ramach finansowanej inwestycji (do wysokości 20 proc. pożycz-
ki). Poszczególne typy projektów mogą być łączone w tzw. projekty 
kompleksowe.

Zasady realizacji projektów
Przy realizacji projektów konieczne jest zapewnienie zgodności 
z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w Wy-
tycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z  niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans ko-
biet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020.

Przy realizacji projektów przewidujących modernizację energe-
tyczną wymagane jest dostarczenie przez ostatecznego odbiorcę 
audytu energetycznego ex ante, mającego na celu zdobycie odpo-
wiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego bu-
dynku lub zespołu budynków oraz określenie i skwantyfikowanie 

możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycz-
nych i  możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych 
i  organizacyjnych. Zakres rzeczowy oraz poziom poprawy efek-
tywności energetycznej każdej inwestycji (budynku/budynków) 
powinny być zgodne i wynikać z wyliczeń przedstawionych w au-
dytach energetycznych ex-ante. Po zakończeniu ich realizacji, do 
potwierdzenia kwalifikowalności jednostkowej pożyczki, potrzeb-
ne jest potwierdzenie przez ostatecznego odbiorcę, poprzez zło-
żenie audytu energetycznego ex-post, że zrealizowany został cel 
w  zakresie rzeczowym, który determinował osiągnięcie poprawy 
efektywności energetycznej w  wysokości określonej w  audycie 
energetycznym ex-ante.

Pożyczka na rewitalizację nie może być przeznaczona na:
• inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia,
• refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwe-

stycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w  pełni wdrożone 
(istnieje możliwość zmiany struktury finansowania danej inwe-
stycji w  odniesieniu do infrastruktury stanowiącej część no-
wej inwestycji, w maksymalnej wysokości 20 proc. całkowitej 
kwoty jednostkowej pożyczki, zgodnie z Wytycznymi Ministra 
Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 
na lata 2014–2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.),

• finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z  ww. 
celem inwestycji,

• finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków 
EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów 
Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub za-
granicznej, z ww. zastrzeżeniem,

• refinansowanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów, z  ww. 
zastrzeżeniem,

• spłaty zobowiązań publiczno-prawnych ostatecznego od-
biorcy,

• finansowanie zakupu udziałów lub akcji innego przedsiębior-
stwa,

• wspieranie inwestycji opisanych w  dyspozycji art. 3 ust. 3 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) NR 
1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” 
oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, 
czyli likwidacji i budowy elektrowni jądrowych, inwestycji na 
rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wytwarzania, prze-
twórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tyto-
niowych oraz inwestycji w  infrastrukturę portów lotniczych 
(chyba że związane są z ochroną środowiska).
Szczegółowe informacje dotyczące pożyczki na rewitalizację 

w Małopolsce dostępne są na stronie MARR, www.marr.pl.
Urząd Miasta Krakowa

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji
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z własnych funduszy finansują remonty infrastruktury drogowej 
w pobliżu inwestycji, wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, bu-
dowę lub przebudowę sieci c.o. Firmy, które wzięły udział w ba-
daniu na potrzeby opracowania raportu, deklarują, że na budowę 
dróg w okresie 2013–2018 wydały łącznie 52,55 mln zł, na re-
monty dróg publicznych — 6,52 mln zł, na opłaty za zajęcie pasa 
drogowego — 0,86 mln zł. Eksperci szacują, że w skali całego lo-
kalnego rynku firmy deweloperskie przeznaczyły na wymienio-
ne wyżej cele ponad 124,85 mln zł, średnio 20,81 mln zł w ciągu 
roku. W latach 2013-2018 budowa i przebudowa sieci wodno-
-kanalizacyjnej kosztowała deweloperów 30,39 mln zł, ich wkład 
w realizację sieci c.o. wyniósł w tym okresie 8,14 mln zł.

Autorzy raportu wskazują także na podatek dochodowy, któ-
ry wpływa do budżetu miasta od części lokalnych firm dewelo-
perskich. Środki pozyskiwane z  tego źródła miałyby sięgać ok. 
22,53 mln zł rocznie. Wpływy z podatku PCC w ciągu roku wy-
noszą 5,9 mln zł.

Wraz z  liczbą nowych mieszkań rosną także fundusze z  po-
datku od nieruchomości. Ponadto deweloperzy mają obowiązek 
zapewnić stanowiska parkingowe (obecnie średnio 1,2 miejsca 
parkingowego przypadającego na lokal mieszkalny), od których 
odprowadzany jest dodatkowy, wyższy podatek. Wpływy z  po-
datku od nieruchomości za powierzchnię użytkową mieszkań i  po-
wierzchnię użytkową garaży wybudowanych przez deweloperów od 
1995 r., wynosiły w  latach 2013–2018 szacunkowo od 10,94 mln 
zł do 19,41 mln zł. Łącznie przez okres analizowanych 6 lat była to 
kwota 90,14 mln zł — wynika z publikacji „Znaczenie dewelope-
rów mieszkaniowych dla gospodarki Krakowa”.

Zasilanie branży budowlanej
Działalność deweloperska jest ściśle związana z  pracą wyko-
nawców i  podwykonawców. Zgodnie z  danymi GUS i  Instytutu 
Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, przychody branży bu-
dowlanej od deweloperów wyniosły w latach 2013–2018 prze-
szło 10 mld zł, co daje średnio 1,673 mld zł rocznie. 

Korzyści pozafinansowe
Raport uwzględnia również szereg pozafinansowych korzyści 
działalności deweloperskiej. Wśród nich najistotniejsze jest ge-
nerowanie miejsc pracy oraz zasilanie branży pośrednictwa i in-
nych usług związanych z rynkiem nieruchomości.

W swoich wnioskach Stowarzyszenie Budowniczych Domów 
i  Mieszkań oraz Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości 
idą jeszcze dalej: Ograniczenie budowy nowych mieszkań skutkuje 
dla rynku, na którym istnieje silny strukturalny popyt, wzrostami cen, 
a niedobór w zakresie podaży powoduje obniżenie jakości oferty, co 
z kolei niekorzystnie wpływa na ocenę atrakcyjności miasta i w efek-
cie na obniżenie salda migracji.

Joanna Kus

Deweloperzy inwestują w miasto

W
edług obliczeń Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieru-
chomości (opracowanych na podstawie danych GUS, 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Budowniczych 

Domówi i  Mieszkań), tak duża aktywność firm deweloperskich 
przyczyniła się do poprawy wskaźnika komfortu życia.

W raporcie „Znaczenie deweloperów mieszkaniowych dla go-
spodarki Krakowa”, opublikowanym w kwietniu br., czytamy: O ile 
jeszcze w latach 90. na jedno mieszkanie przypadało średnio ponad 
trzech mieszkańców, a przy tym ponad dwie osoby dorosłe, co świad-
czyło o  ich ewidentnym przeludnieniu, o  tyle obecnie wskaźnik ten 
spadł do dwóch osób na mieszkanie i mniej niż 1,5 osoby dorosłej na 
jedno mieszkanie.

Ten monopol ma swoje skutki uboczne. Winą za ewentualne 
błędy w zagospodarowaniu przestrzennym mieszkańcy obarcza-
ją głównie deweloperów, nie dostrzegając złożoności procesu in-
westycyjnego. Ważna jest równowaga. Zbyt gęsta zabudowa czy 
deficyt terenów zielonych, z pewnością odwróciłyby pozytywny 
trend związany z użytkowaniem przestrzeni miejskiej, ale szkodli-
we dla miasta byłoby także wykluczenie deweloperów z krakow-
skiego rynku. 

Korzyści finansowe dla miasta
Branża budowlana jest jedną z  najistotniejszych gałęzi lokalnej 
gospodarki. Bezpośrednio do budżetu Krakowa trafiają wpły-
wy z podatku PCC od transakcji nabycia gruntów pod budowę 
mieszkań (m.in. jeśli sprzedającymi są osoby fizyczne, które nie 
prowadzą sprzedaży z  częstotliwością wskazującą na działal-
ność zarobkową). Miejską kasę zasilają także środki pozyska-
ne z  opłat związanych z  przygotowaniem działki i  budową, np. 
zmianą celu użytkowania wieczystego gruntu, zajęciem pasa 
drogowego oraz kosztami administracyjnymi. Deweloperzy 

W latach 2013-2018 krakowscy deweloperzy oddali do użytkowania łącznie 47 410 mieszkań, 
co daje ok. 7900 rocznie. Przez ostatnie 6 lat inwestycje deweloperskie stanowiły aż 93 proc. 
wszystkich lokali mieszkalnych wybudowanych w tym czasie w Krakowie. Lokalny rynek 
mieszkaniowy tworzą zatem niemal wyłącznie inwestorzy prywatni. Co z tego wynika?

z krakowa
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hali ok. 1500 mkw. wraz z wyposażeniem, zapleczem sanitarnym, 
socjalnym, szatniowym, zagospodarowaniem terenu i infrastruk-
turą techniczną ma zostać ukończona w 2020 r.

Kluby Sportowe 
Zarząd Infrastruktury Sportowej nie zapomina także o  klubach 
sportowych na terenie miasta. Siedziby KS Wróblowianka, WLKS 
Kraków, KS Kolejarz Prokocim, KS Zwierzyniecki, KS Prądniczan-
ka mają zostać lub już zostały zmodernizowane, zrewitalizowane 
albo przebudowane. W głównej mierze prace te polegają na wy-
budowaniu zaplecza sportowego, budowie boisk ze sztuczną na-
wierzchnią lub rozbudowie stadionu.

Kolejnymi działaniami ZIS są inwestycje związane z  realiza-
cją hal i boisk sportowych. Inwestycje te powstają w takich miej-
scach jak: ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 (przebudowa obiektów 
sportowych), ul. Nad Fosą (budowa Osiedlowego Centrum Spor-
tu i Rekreacji „Rajsko”), rejon ulic Lubostroń/Kolista (budowa bo-
iska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem), Szkoła 
Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 (budowa hali sportowej), ul. 
Weissa (modernizacja boisk), Branice (budowa hali sportowej). 
Termin zakończenia większości prac to 2020 i 2021 r.

Jedną z ciekawszych inwestycji, które powstają na terenie Kra-
kowa, jest budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie. Nowy 
kompleks sportowy, którego budowa rozpoczęła się 11 paździer-
nika 2018 r., ma składać się z trzech kondygnacji. Pod ziemią będą 
znajdowały się szatnie, łazienki oraz pomieszczenia techniczne 
i magazyny. Na parterze powstaną biura, recepcja, siłownia, sala 
fitness, gabinety lekarskie i toalety. Na piętrze ulokowane zosta-
ną dwie sale do ćwiczeń dla zapaśników. Na tej kondygnacji zapla-
nowano również łazienki, toalety i  pomieszczenia gospodarcze. 
Teren wokół centrum ma zostać zagospodarowany poprzez bu-
dowę parkingu. Władze miasta planują otwarcie na 2020 r.

Ścieżki rowerowe
Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych jest prawdopodobnie 
najmniej kosztowną i pracochłonną inwestycją, jednak nie ozna-
cza to, że mniej ważną. Nowe ścieżki rowerowe, które powstaną 
m.in. przy ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz 
Jasnogórskiej, wzdłuż al. Solidarności, ul. Wioślarskiej do ul. Jo-
dłowej czy w ciągu wałów Wisły pozwolą na to, aby mieszkańcy 
aktywnie korzystali z łatwego dostępu do sportu i rekreacji.

Kraków jest nie tylko historyczną stolicą Polski, ale również sporto-
wą — powiedział Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. 
Duży wpływ na to ma duża liczba wydarzeń sportowych na tere-
nie Krakowa oraz inwestycje infrastrukturalne realizowane na te-
renie miasta. Budując infrastrukturę sportową, dajemy mieszkańcom 
wędkę, wystarczy chcieć, by te „sportowe ryby” łowić — podsumowu-
je Krzysztof Kowal. 

Dominik Wielgus

Nowe inwestycje sportowe w Krakowie 

J
acek Majchrowski podczas swojej ostatniej kampanii wybor-
czej ogłosił, że w kolejnej kadencji zamierza położyć większy 
nacisk na budowę pływalni dla mieszkańców, dlatego base-

ny to inwestycje sportowe, na które największą uwagę zwracają 
władze Zarządu Infrastruktury Sportowej (ZIS). Mówiliśmy kiedyś, 
że rozbiegamy Kraków, a  teraz, że rozpływamy Kraków. Chcemy, by 
każde dziecko umiało pływać — mówi dyrektor ZIS Krzysztof Ko-
wal. Kraków posiada już kilka nowoczesnych pływalni, ale nie za-
mierza na tym poprzestawać. Planowane lub w trakcie realizacji 
są już kolejne tego typu obiekty.

Jednym z nich jest basen przy ul. Eisenberga na Osiedlu Oficer-
skim. Budowa rozpoczęła się 31 października 2018 r. Inwestycja 
zakłada budowę hali basenowej i budynku fitness wraz z miejsca-
mi do parkowania i  niezbędną infrastrukturą techniczną. Plano-
wany jest także II etap inwestycji, w ramach którego powstanie 
zewnętrzny basen rekreacyjny. Projekt obejmuje również zago-
spodarowanie 2-hektarowego terenu na Osiedlu Oficerskim. Za-
kończenie prac planowane jest na 2022 r.

Na Kozłówce ma powstać Dzielnicowe Centrum Sportu i Re-
kreacji. Budowa krytego basenu z  ruchomym dnem wraz z  za-
pleczem sanitarno-rehabilitacyjnym i  pierwszym wyposażeniem 
powinna zostać ukończona w  2020 r. Ponadto oprócz pływalni, 
w budynku będzie także część rekreacyjna z siłownią, salami fit-
ness czy basenem z hydromasażem.

Basen przy Szkole Podstawowej z  Oddziałami Sportowymi 
nr 5 przy al. Kijowskiej został zaprojektowany jako uzupełnienie 
istniejącej infrastruktury sportowej. To uczniowie mają być jego 
głównymi użytkownikami, ale zaprojektowano również dodatko-
we wejście dla osób, które będą korzystać z basenu po zajęciach 
szkolnych. W budynku powstaną: kawiarnia, sala konferencyjna, 
trybuna wewnętrzna, siłownia, szatnie i strefa SPA. Koniec prac 
przewidziany jest na 2021 r.

Czyżyny to kolejna lokalizacja w Krakowie, gdzie powstanie pły-
walnia. Przy Szkole Podstawowej nr 155, na osiedlu 2 Pułku Lot-
niczego 21 ma zostać zbudowana nowoczesna hala basenowa 
z zapleczem technologicznym oraz sanitarnym specjalnie przysto-
sowanym dla osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie wypo-
sażony w  technologie energooszczędne, m.in. takie jak kolektory 
słoneczne służące ogrzaniu wody użytkowej czy system rekupe-
racji ciepła z powietrza wywiewanego. Zostanie również wykorzy-
stana technologia uzdatniania wody basenowej, która zapewnia 
niższe koszty utrzymania i dodatkowo nie wpływa negatywnie na 
środowisko. Termin zakończenia prac planowany jest na 2021 r.

Ostatnim z  projektów związanych z  przekonaniem miesz-
kańców Krakowa do pływania jest budowa basenu krytego przy 
Szkole Podstawowej z  Oddziałami Integracyjnymi nr 158, przy 
ul. Strąkowej 3a w Dębnikach. Budynek pływalni powstanie jako 
rozbudowa istniejącego budynku szkoły od strony południowej. 
Budowa krytego basenu z  zapleczem o  powierzchni zabudowy 

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ma w planie kolejne 
inwestycje służące mieszkańcom w zakresie sportu i rekreacji. 
W 2019 r. ma pojawić się wiele nowych przedsięwzięć związanych 
z budową i rewitalizacją basenów, hal i boisk.

z krakowa
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Mieszkania dla klientów, nagrody 
dla młodych architektów

współpracy z Zakładem Architektury Elementarnej Instytu-
tu Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej 
im. Tadeusza Kościuszki. Skierowany do studentów konkurs do-
tyczył opracowania projektu wielofunkcyjnego, tymczasowego 
pawilonu w  parku Pałacu Królewskiego w  Łobzowie. Wśród 43 
zgłoszonych prac, zwyciężyła koncepcja zespołu projektantów 
w składzie: Maria Zimnoch, Mateusz Ryjak i Filip Sierak. Laureaci 
otrzymali 4000 zł. Konkurs ma charakter realizacyjny, co ozna-
cza, że nagrodą są nie tylko pieniądze, ale także wykonanie na-
grodzonego projektu. Firma Wawel Service zrealizuje pawilon, 
będzie także wykorzystywać jego założenia w  przestrzeniach 
wspólnych swoich inwestycji.

Nagroda dla najlepszej studentki Wydziału 
Architektury PK
Podczas targów rozstrzygnięto doroczny konkurs organizowa-
ny przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i  Mieszkań. 
W  tym przypadku o  zwycięstwie decydują wybitne osiągnięcia 
w  nauce. Do tej pory krakowscy deweloperzy uhonorowali na-
grodami pieniężnymi 15 studentów architektury. W  tym roku 
do grona najlepszych młodych architektów dołączyła Aleksan-
dra Brach, która osiągnęła średnią ze wszystkich przedmiotów 
4,79, a  z  przedmiotów projektowych 5,0 (przez 9 semestrów). 
Laureatka otrzymała nagrodę pieniężną w  wysokości 5000 zł. 
Aleksandra Brach działa w Kole Naukowym Historii Architektu-
ry Polskiej, do którego przystąpiła za namową prof. Zbigniewa 
Białkiewicza. Obroniła pracę inżynierską pt. „Ośrodek kultury 
Portugalii w Krakowie”, pod kierunkiem prof. Tomasza Kapeckie-
go. Brała udział w  wielu konkursach architektonicznych, w  tym 
w przedsięwzięciu „Miejskie Ogrody” w Stalowej Woli, gdzie za-
jęła III miejsce. Inspirację stanowią dla niej prace takich biur pro-
jektowych jak m.in. Norman Foster, BIG i Herzog & de Meuron. 

Joanna Kus

Ostatnia przed wakacjami Giełda Domów i Mieszkań, 25 i 26 maja br. przyciągnęła do hali 
Centrum Targowego Chemobudowa przy ul. Klimeckiego 14, wszystkich zainteresowanych 
ofertą nieruchomości w Krakowie i okolicach. Stowarzyszenie Budowniczych Domów  
i Mieszkań zorganizowało targi po raz 134. 

z
wiedzający mogli liczyć na specjalne rabaty i  promocje 
na stoiskach wystawców. Klienci poszukujący okazji ce-
nowych, często z  pozytywnym skutkiem negocjowali 

z przedstawicielami biur sprzedaży. Dla uczestników targów prze-
widziano także możliwość spotkania z doradcami kredytowymi, 
architektami i specjalistami od wykończenia wnętrz. Podczas tar-
gów odbyło się także uroczyste wręczenie nagrody dla najlepszej 
studentki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Wykłady ekspertów
Dla klientów przygotowano wykłady, podczas których eksper-
ci „krok po kroku” przeprowadzali słuchaczy przez proces zaku-
pu mieszkania. Podczas prelekcji można było zapoznać się także 
z aktualną sytuacją w branży nieruchomości i na rynku kredytów 
hipotecznych. Nie zabrakło również porad dla osób, które do-
piero zaczynają swoją przygodę z  inwestowaniem w  nierucho-
mości. Na takich zagadnieniach koncentrowały się szczególnie 
sobotnie wykłady: „Tego żałują nabywcy mieszkań” (Magdalena 
Hojniak z „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”), „Prospekt de-
weloperski, czyli jak sprawdzić wiarygodność dewelopera” (Ja-
rosław Knap z Krakowskiej Grupy Medialnej) oraz „Zaostrzenie 
polityki kredytowej w  kredytach hipotecznych” (Albert Opoka 
z Phinance). W niedzielę można było wziąć udział w prelekcji Ka-
roliny Michałkiewicz z firmy Blok Architekci — „Jak stworzyć kli-
mat nowego mieszkania”. Ostatnia prezentacja dotyczyła tego, 
czym należy kierować się przy wyborze banku i kredytu. Kwestie 
te wyjaśnił Mirosław Pieróg z Edukacji Kredytowej. 

EFEMERYDA 2019
Targom towarzyszyła wystawa zwycięskich projektów wyło-
nionych w  konkursie architektonicznym EFEMERYDA 2019. 
Inicjatywa firmy deweloperskiej Wawel Service jest wynikiem 



 n	 17Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 10/2019

relacje

Akademik, jakiego nie było

Londynie. Co ważne, miejsca zapewniane przez uczelnie w więk-
szości przypadków są usytuowane w budynkach wymagających 
remontu i nie spełniają oczekiwań lokatorów. 

Co zatem wyróżnia LivinnX? Kompleksowe podejście do po-
trzeb studentów. Ich preferencje zbadano zarówno w badaniach 
ilościowych, jak i jakościowych. W oparciu o zebrane informacje, 
w  obiekcie na 2000 mkw. przygotowywana jest nie tylko prze-
strzeń do nauki oraz rozrywki, ale także dostępna przez całą 
dobę siłownia wraz z sauną, pokój do jogi, a nawet ścianka wspi-
naczkowa. Wygospodarowana zostanie również pracownia arty-
styczna, a na dachu pojawi się taras z jacuzzi. 

Komfort w wysokiej cenie
Za taki standard trzeba będzie jednak zapłacić. Stawki rozpo-
czynają się od 1350 zł, a  kończą na 2000 zł od osoby. Jednak 
w  opłacie zawierają się już wszystkie koszty łącznie z  mediami. 
Dodatkową opłatę w wysokości 100 zł przewidziano za utrzyma-
nie części wspólnych. Z racji tego, że ceny za wygodę nie należą 
do najniższych, dodatkową stroną w umowie ze studentami będą 
rodzice, występujący w roli poręczycieli finansowych. 

Jak wiadomo, studenci stanowią jedną z najliczniejszych grup 
korzystających z ofert wynajmu mieszkań. 710 osób, które wy-
biorą LivinnX zamiast prywatnych lokali, stanowi sporą grupę na-
jemców na krakowskim rynku nieruchomości. Czy oferta LivinnX 
jest konkurencją dla wynajmujących mieszkania?

Można powiedzieć, że jest to oferta zupełnie inna. Proszę zwrócić 
uwagę na to, że student nie będzie mieszkał w  budynku zamieszka-
nia zbiorowego, gdzie mamy rodzinę z dziećmi, osoby, które prowadzą 
zupełnie inne życie. U nas studenci będą mieszkać tylko i wyłącznie 
w swojej społeczności, będą ją tworzyć i wspólnie organizować sobie 
czas. Jest to zupełnie inny rynek. Czy to konkurencja? Myślę, że w mo-
mencie, kiedy studenci zaczną tu mieszkać, nie będą chcieli mieszkać 
w mieszkaniach — twierdzą inwestorzy.

Golub GetHouse oraz CA Ventures International swoje aka-
demiki posiadają już w  Warszawie i  Łodzi. W  planach inwe-
stycyjnych rozważają również Katowice, Poznań czy Lublin. 
W Krakowie inwestycja powstaje w ramach modernizacji budyn-
ku należącego niegdyś do zakładów Telpod.

Magdalena Hojniak 
ilustracje: mat. prasowe

b
udujemy akademik, jakiego nie było. Billboard z takim hasłem 
możemy spotkać przy ulicy Romanowicza w Krakowie. Za-
błocie jest obecnie jednym z najprężniej rozwijających się 

rejonów stolicy Małopolski, który oprócz inwestycji mieszkanio-
wych posiada również ośrodek akademicki. Już od października 
br. studenci będą mogli zamieszkać w  powstającym naprzeciw-
ko Krakowskiej Akademii akademiku LivinnX. Prezentacja poka-
zowych jednostek mieszkalnych w ramach tej inwestycji odbyła 
się 20 maja. 

Realizowany przez 2 zagranicznych inwestorów — Golub 
GetHouse oraz CA Ventures International, będzie jedynym 
obiektem w Krakowie, charakteryzującym się tak wysokim stan-
dardem, przeznaczonym dla studiujących. 

Nasze amerykańskie doświadczenie, tę naszą wizję standardu, 
jakim powinni cieszyć się studenci, chcielibyśmy przenieść również 
w inne miejsca na świecie: w Ameryce Łacińskiej, Europie. I tak jak tu-
taj, w  Krakowie zaoferować go lokalnym studentom — mówili pod-
czas prezentacji pokazowych jednostek mieszkalnych w LivinnX 
przedstawiciele inwestorów. 

Czego szuka współczesny student?
LivinnX zapewni miejsce do zamieszkania 710 studentom w 290 
jednostkach mieszkalnych z 1, 2, 3 lub 4 miejscami. Studenci, któ-
rzy zdecydują się na akademik, zastaną w pełni umeblowane po-
koje z  wydzielonymi strefami: dzienną z  aneksem kuchennym, 
sypialną i łazienką. 

Podczas wydarzenia zaznaczono, że oferta akademików w Pol-
sce jest niewielka w porównaniu z możliwościami, jakie proponu-
je się studentom w  Stanach Zjednoczonych czy Niemczech lub 
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powiązane jest bowiem stwierdzenie przez dewelopera, że wyko-
nana przez niego budowa jest zgodna z umową i niewadliwa).
Jakie mogą być konsekwencje dla klienta, jeżeli spotka się z sytu-
acją, że deweloper zastrzega sobie jednostronny odbiór po nie-
stawieniu się klienta?

Jak już wyżej wspomniałem, konsekwencją może być samo-
dzielne stwierdzenie przez dewelopera, że wykonany przez nie-
go budynek i  lokal nie posiadają wad. Inną konsekwencją może 
być postawienie klienta przed koniecznością dokonania końco-
wej płatności i  przystąpienia do umowy przenoszącej własność 
w sytuacji, gdy klient nie zapoznał się z wykonanym mieszkaniem, 
które nabywa. Często kwestia płatności jest tak powiązana z od-
biorem, że w jakimś terminie od odbioru płaci się pozostałą do za-
płaty część ceny. 

Ustawa deweloperska mówi nam, że na ustosunkowanie się 
do wad deweloper ma 14 dni. Ale jest też 5-letni okres na 
reklamację. Które wady podlegają zgłoszeniu przy odbiorze 
technicznym, a które w ramach rękojmi?

Ustawa wskazuje jedynie, że w  terminie 14 dni deweloper ma 
obowiązek uznać wady bądź odmówić ich uznania, przy czym od-
mowa musi zostać przez dewelopera uzasadniona. Nie rozróżnia 
się wad, które wymagają zgłoszenia przy odbiorze i  tych, które 
można zgłosić dopiero później. Przy odbiorze (właściwym odbio-
rze lokalu, bo to do niego odnoszą się zapisy ustawy deweloper-
skiej) nabywca zgłasza wszystkie dostrzeżone przez siebie wady. 
Jeśli deweloper je uzna, sprawa skończy się na ich usunięciu, je-
śli nie, nabywca może dochodzić swoich praw na drodze sądowej 
w ramach choćby uprawnień z tytułu rękojmi. 

Dokonanie odbioru bez wskazania wad również nie przekre-
śla szans na późniejsze ich usunięcie przez dewelopera. Protokół 
odbioru bez wad stwarza jedynie domniemanie, że lokal/budy-
nek wad nie posiada. Domniemanie to można obalić (nawet co do 
wad istniejących w momencie odbioru), wykazując istnienie wad 
w toku np. postępowania sądowego.

Czasami deweloperzy próbują „sprytnie” obejść postanowie-
nia ustawy, wskazując nabywcy, że musi zgłosić wszystkie wady 
do protokołu odbioru, gdyż późniejsze zgłoszenie wad jest nie-
skuteczne. To są niedozwolone postanowienia umowne, ponie-
waż nabywca nadal posiada uprawnienia np. z  rękojmi za wady 
deweloper nie może tych uprawnień wyłączyć lub ograniczyć, bo 
to byłoby tak naprawdę wyłączenie/ograniczenie rękojmi, na co 

Zapisy umowne, które 
szkodzą nabywcom 
mieszkań, cz. ii

W ustawie deweloperskiej jest powiedziane, że deweloper 
musi dostatecznie wcześnie poinformować klienta 
o odbiorze technicznym. Jak należy to rozumieć?
Na początku należy poczynić pewne założenie — otóż często 
w  umowach deweloperskich odbiór techniczny lokalu nie jest 
równoznaczny z odbiorem lokalu mieszkalnego. Mówiąc o odbio-
rze technicznym, zazwyczaj mamy na myśli pewnego rodzaju prze-
gląd techniczny mieszkania. Jego celem jest wstępne zapoznanie 
się z lokalem i wykrycie ewentualnych wad, które deweloper usu-
nie przed dokonaniem właściwego odbioru lokalu mieszkalnego. 
Właściwy odbiór lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ustawie 
deweloperskiej, może natomiast zostać dokonany jedynie po uzy-
skaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie. Standar-
dowym rozwiązaniem stosowanym w większości analizowanych 
przeze mnie umów deweloperskich jest postanowienie zastrze-
gające termin 14 dni. Przyjmuje się, że zawiadomienie z takim wy-
przedzeniem umożliwia nabywcy odpowiednie przygotowanie 
się i udział w odbiorze mieszkania. Należy pamiętać, że tak rozu-
miany odbiór techniczny nie zastępuje właściwego odbioru loka-
lu, jak też nie uniemożliwia nam późniejszego zgłaszania wad.

To z  tym właściwym odbiorem ustawa deweloperska wią-
że sankcję, że w przypadku niestawienia się do niego deweloper 
może od umowy odstąpić. Ważne jest jednak, że deweloper przed 
skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia, z uwagi na brak sta-
wiennictwa do odbioru musi nas dwukrotnie wezwać w  formie 
pisemnej z zachowaniem co najmniej 60-dniowego odstępu. Nie 
mamy tutaj ryzyka, że skoro nabywca jednokrotnie nie przyszedł, 
to deweloper kończy z nim współpracę, co mogłoby być dla de-
welopera nieraz korzystne, bo w międzyczasie wzrosły ceny i te-
raz mógłby mieszkanie sprzedać drożej. Myślę, że dla własnego 
bezpieczeństwa dobrze jest przygotować się do odbioru tech-
nicznego i skorzystać z pomocy fachowca, który sprawdzi jakość 
wykonania mieszkania.

Czy nie zdarza się tak, że deweloper pomija czas na 
ponowne zawiadomienie i np. samodzielnie dokonuje 
odbioru?

Zdarza się, że takie postanowienia znajdują się w umowie dewelo-
perskiej, choć są to zazwyczaj klauzule niedozwolone, gdyż przy-
znają deweloperowi bardzo daleko idące uprawnienia i  bardzo 
często zmierzają do pozbawienia nabywców prawa do dochodze-
nia roszczeń z tytułu wad mieszkań (z odbiorem jednostronnym 

O tym, na jakie pułapki mogą natknąć się osoby 
kupujące mieszkanie i jak się przed nimi ustrzec, 
z Krzysztofem Przybyłowiczem, radcą prawnym, 
partnerem kancelarii Drobot Popławski Radcowie 
Prawni Sp.P. rozmawia Magdalena Hojniak. 

rozmowy
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wprost nie pozwala kodeks cywilny. Wszystkie wady, czy się zgło-
si deweloperowi w protokole, czy też zauważy się później, podle-
gają pod uprawnienia związane z rękojmią, czyli oczekiwaniem od 
dewelopera, żeby rzecz, która została nam wydana, była dopro-
wadzona do stanu umówionego. Ma to być rzecz wolna od wad, 
a  jeśli takowe się pojawiają, deweloper zgodnie z  rękojmią, jest 
zobowiązany je usunąć.

Spotkałem się też z opiniami, że bieg terminu rękojmi rozpo-
czyna się od sprzedaży ostatniego mieszkania w inwestycji, czyli 
jeśli dzisiaj kupię mieszkanie, a  deweloper sprzeda ostatni lokal 
w tej inwestycji za 10 lat, to ja mogę zgłaszać roszczenia z rękojmi 
przez następnych 15 lat. To jest błędna interpretacja. Każdemu 
z nabywców lokali okres rękojmi biegnie niezależnie i rozpoczy-
na się z chwilą wydania mu przedmiotu umowy deweloperskiej. 
Warto o tym pamiętać.

Czy są sytuacje, w których deweloper może nie uznać 
zgłoszonych wad?

Takie sytuacje są oczywiście możliwe. Deweloper ma takie prawo, 
a wspomina o nim nawet ustawa deweloperska. Odmowa powin-
na zawierać uzasadnienie, ale nadal to będzie odmowa. W takiej 
sytuacji nabywcy zostaje dochodzenie swoich roszczeń na dro-
dze postępowania sądowego. Deweloper nie musi uznać tego, co 
zostanie wpisane w protokole. Ma 14 dni na swoją reakcję, może 
powiedzieć „tak” lub „nie”.

Czy są takie przykłady, kiedy on faktycznie może ich nie uznać?

Zapewne większość deweloperów — co zrozumiałe z ekonomicz-
nego punktu widzenia — będzie dążyła do uznania jak najmniej-
szej liczby wad. Często w praktyce zdarza się, że nabywcy, którzy 
faktycznie nie zapoznali się z projektem przed zawarciem umowy 
deweloperskiej, zgłaszają jako wady zastosowane rozwiązania 
projektowe, które się im nie podobają bądź wydają nieodpowied-
nie. W takiej sytuacji odmowa uznania wad przez dewelopera bę-
dzie uzasadniona, gdyż w rzeczywistości nie mamy do czynienia 
z wadami, lecz z prawidłowo zastosowanymi rozwiązaniami pro-
jektowymi. Dlatego tak ważne jest, by zapoznać się z projektem. 
Coś może nam się później nie spodobać, a  deweloper tego nie 
usunie, bo będzie to zgodne z projektem, z którym — jak oświad-
czamy w umowie deweloperskiej — się zapoznaliśmy. 

Jak jest z samym terminem wydania mieszkania, jeżeli nam 
się coś przesuwa? Czasami, wiadomo, deweloper może 
mieć opóźnienia z własnej winy, albo mogą to też być jakieś 
kwestie rynkowe, które sprawiły, że doszło do opóźnień. Jak 
takie kwestie są rozwiązywane?

Jeżeli deweloper nie przeniesie na nas prawa własności lokalu 
w terminie określonym w umowie deweloperskiej i nie zrobi tego 
pomimo wyznaczenia mu przez nas dodatkowych 120 dni, mamy 
uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej, przewi-
dziane w  ustawie deweloperskiej. W  sytuacji gdy dochodzi do 
opóźnienia w  wydaniu lokalu, a  jednocześnie jesteśmy jeszcze 
w terminie do zawarcia umowy przyrzeczonej, warto sięgnąć do 
umowy i sprawdzić, czy na taką sytuację nie zostały w niej przewi-
dziane jakieś świadczenia przysługujące nam od dewelopera, jak 
choćby kara umowna. Warto przy okazji wspomnieć, że jeśli de-
weloper zastrzega na swoją rzecz odsetki z tytułu nieterminowej 
płatności, to wysokość tych odsetek nie powinna przewyższać 
wysokości kar umownych zastrzeżonych na rzecz nabywców lo-
kali, co wynika wprost z ustawy deweloperskiej. 

Czy spotkał Pan jakieś przykłady, gdzie deweloper 
ograniczał swoją odpowiedzialność, czy to za wady, 
czy to za inne kwestie?
Oczywiście na takie próby niejednokrotnie napotykam się pod-
czas mojej pracy zawodowej. Podkreślam jednak ponownie, że 
w  relacjach z  konsumentami odpowiedzialność z  tytułu rękojmi 
za wady nie może podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu. Takie 
sytuacje nie powinny się zdarzać na gruncie obrotu nieruchomo-
ściami, w których po stronie nabywcy występuje konsument.

Jeśli chodzi o umowę przedwstępną — czy ona zawsze musi 
być w formie aktu notarialnego?

Odpowiadając na przedmiotowe pytanie, należy poczynić pew-
ne rozróżnienie — do osób fizycznych, nabywających lokal 
mieszkalny lub dom jednorodzinny zastosowanie znajdą przepi-
sy ustawy deweloperskiej, które wprowadzają wymóg zawarcia 
przez strony umowy deweloperskiej w formie aktu notarialne-
go. W  przypadku innych osób lub osób fizycznych nabywają-
cych inne typy lokali/domów, ustawa nie znajdzie zastosowania 
— w takiej sytuacji strony, które chcą zobowiązać się do zawarcia 
w  przyszłości umowy przenoszącej własność takiej nierucho-
mości, mogą zastosować opisany w Kodeksie cywilnym inny typ 
umowy — umowę przedwstępną. Dla takiej umowy nie ma wy-
mogu zachowania formy aktu notarialnego. W  takim przypad-
ku osoby fizyczne nabywające lokal mieszkalny mogą spotkać 
się po zakończeniu przez dewelopera przedsięwzięcia dewelo-
perskiego. W takiej sytuacji, gdy budynek i lokal mieszkalny już 
istnieją i zostały oddane do użytkowania, nie ma potrzeby usta-
nawiania na rzecz nabywcy dodatkowych zabezpieczeń opisa-
nych w ustawie deweloperskiej.

Czyli zwykły klient podpisuje tylko jedną umowę, umowę 
deweloperską?

Aby nabyć nieruchomość, taki klient musi podpisać dwie umowy. 
Najpierw jest to umowa deweloperska, a na koniec umowa prze-
nosząca własność. Różnica jest taka, że do tej deweloperskiej sto-
suje się ustawę deweloperską i wchodzą mechanizmy ochronne 
w niej przewidziane. 

W praktyce obrotu wykształciła się jeszcze tak zwana umowa 
rezerwacyjna, poprzedzająca często zawarcie umowy dewelo-
perskiej. Przedmiotem tej umowy jest zobowiązanie dewelopera, 
że nie zawrze z inną — niż nabywca — osobą umowy dotyczącej 
przedmiotowej nieruchomości i  że „zamrozi” cenę  danej nieru-
chomości na określony czas. Nabywca z kolei deklaruje wolę przy-
stąpienia w przyszłości do umowy deweloperskiej i często uiszcza 
na rzecz dewelopera jakąś kwotę tytułem tzw. opłaty rezerwacyj-
nej (różnie nazywanej). 

Umowa deweloperska to już stricte zobowiązanie do naby-
cia konkretnego lokalu i wpłacenia konkretnej kwoty, natomiast 
umowa rezerwacyjna takich zobowiązań nie powinna zawierać 
(w  przeciwnym razie doszłoby do obejścia przepisów ustawy 
deweloperskiej). 

Z  mojej praktyki wynika, że w  przypadku umów rezerwacyj-
nych baczną uwagę zwrócić należy na to, co stanie się z wpłaconą 
przez nas „opłatą rezerwacyjną”, gdy do zawarcia umowy dewe-
loperskiej nie dojdzie.

* Pierwsza część rozmowy z radcą prawnym Krzysztofem 

Przybyłowiczem ukazała się w wydaniu 08/2019
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Osiedle Podgaje — miejsce z perspektywami 
na przyszłość

m
agistrat właśnie poinformował o  rozpoczęciu prac nad 
sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Nowe Miasto (obejmujące-

go grunty w Płaszowie i Rybitwach: w rejonie trasy S7 oraz ulic 
Półłanki, Botewa i  Śliwiaka). Będzie to jeden z  najważniejszych 
dokumentów planistycznych dla rozwoju Krakowa. Obszar ob-
jęty planem — blisko 680 ha — przekształci się w dzielnicę o zu-
pełnie nowym charakterze, łączącym funkcje mieszkaniową, 
usługową i rekreacyjną.

Nowe Miasto ma być nowoczesną przestrzenią do życia, z nie-
zbędnymi usługami publicznymi, rozległymi terenami zielonymi 
i  zapleczem handlowo-usługowym. Zamiast powierzchni prze-
mysłowych, miejsca na magazyny i  zakłady produkcyjne, Urząd 
Miasta proponuje mieszkańcom zrównoważony rozwój i  roz-
wijanie potencjału tej strategicznej lokalizacji — jednej z  trzech 
uwzględnionych w strategii rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kra-
ków 2030”.

Kierunek dobrych zmian już zaczął wyznaczać jeden z  kra-
kowskich deweloperów — Instal Kraków S.A. Dostrzec potencjał 
miejsca, zanim zauważą go inni inwestorzy — od tego zaczyna się 
sukces projektów mieszkaniowych. Regułę tę potwierdza duże 
zainteresowanie najnowszą inwestycją firmy, czyli Osiedlem Pod-
gaje, które ulokowano przy ul. Domagały w Podgórzu.

Zakup mieszkania jest inwestycją w przyszłość. Kupując, wybieramy nie tylko 
mieszkanie o określonych parametrach, ale również najbliższe sąsiedztwo i szerzej 
— dzielnicę, w której spędzimy kolejne lata życia. Po ostatniej decyzji Urzędu 
Miasta Krakowa można przypuszczać, że osiedla realizowane na terenach Podgórza 
i Bieżanowa-Prokocimia okażą się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. 

Więcej niż mieszkania
Rozpoczyna się sprzedaż mieszkań w  ramach tego projek-
tu. Inwestor oferuje przyszłym mieszkańcom więcej, niż mie-
ści się w  standardowej ofercie. Wartością dodaną do inwestycji 
jest poprawa stanu gminnej infrastruktury, a  także rozwiąza-
nie problemów związanych z  parkowaniem czy zapewnieniem 
dzieciom opieki przedszkolnej. Instal Kraków S.A. współfinan-
suje m.in. budowę ul. Domagały, przy której znajduje się osiedle. 
Na terenie inwestycji zaplanowano miejsca parkingowe zarów-
no dla właścicieli mieszkań, jak i  ich potencjalnych gości. Stano-
wiska w  garażu podziemnym są wliczone w  cenę mieszkania, 
a  nabywcy otrzymują prawo do wyłącznego korzystania z  nich. 
W  planie zagospodarowania osiedla przewidziano również 
bezpłatny zewnętrzny parking. Komunikacja zostanie zorga-
nizowana tak, by kierowcy nie musieli konkurować ze sobą  
o miejsca parkingowe. Punktów, w których można zaparkować sa-
mochód, jest więcej niż samych mieszkań. Biorąc pod uwagę fakt, 
że krakowianie narzekają na niedobór miejsc parkingowych, takie 
rozwiązanie to luksus. 

Częścią osiedla będą również przedszkole oraz 2 place za-
baw dla dzieci. Inwestycja została zaprojektowana w atrakcyjnej 
formie architektonicznej. Niska zabudowa i  architektura ziele-
ni wprowadzają kameralny klimat i dają większe poczucie wolnej 

Osiedle Podgaje — zdjęcie z budowy, maj 2019
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przestrzeni. Budynki zostały wzniesione na wysokość 5  kondy-
gnacji. Niewielka liczba mieszkań w  poszczególnych obiektach 
zapewnia komfort użytkowania części wspólnych. W takich wa-
runkach łatwiej nawiązać dobre sąsiedzkie relacje, bez narusza-
nia swojej prywatności.

Elastyczna oferta sprzedaży
Plan inwestycji zakładał, że w I etapie powstanie 6 budynków. 
Wszystkie są już gotowe, aktualnie trwają prace nad uporząd-
kowaniem i  zagospodarowaniem działki. W  ofercie sprzeda-
ży znalazły się mieszkania o powierzchniach od 32 do 68 mkw. 
Oferta jest na tyle elastyczna, że klienci mogą zdecydować się 
na różne warianty rozkładu pomieszczeń, wybrać opcję z  za-
mkniętą kuchnią lub otwartą na salon. Nabywcy mają także 
możliwość łączenia lokali zgodnie ze swoimi potrzebami. Ela-
styczna oferta pozwoli dostosować mieszkania zarówno do 
oczekiwań klientów, którzy zamierzają przeznaczyć je na swo-
je potrzeby, jak i  inwestorów poszukujących nieruchomości  
w  celach inwestycyjnych. Myśląc o  przyszłych zyskach z  naj-
mu, warto wziąć pod uwagę perspektywy rozwojowe dzielnicy, 
w tym zapowiedziane działania Urzędu Miasta Krakowa.

Dla miłośników architektury zieleni
Ozdobą osiedla będą dziedzińce, stanowiące barw-
ną mieszankę różnych gatunków roślin. Do każdej 
części inwestycji dopasowano inny kolor. Akcenty 
kolorystyczne budzą skojarzenia ze zmiennością 
pór roku. Nie zabraknie odcieni żółtego, fioleto-
wego, zielonego czy kojącej zmysły bieli. Architek-
turę zieleni uzupełnia infrastruktura rekreacyjna: 
ścieżki spacerowe i  ławki. Deweloper reprezen-
tuje oryginalne podejście do projektowania ze-
wnętrznych części wspólnych, w  którym oprócz 
obowiązku zapewnienia mieszkańcom dostępu do 
zieleni, należy wziąć pod uwagę ich potrzeby este-
tyczne i poszukiwanie wrażeń zmysłowych. Rów-
nowagę udało się utrzymać dzięki nowoczesnej, 
eleganckiej architekturze budynków. Osiedle znaj-
duje się w cichej i spokojnej okolicy, przyjaznej ro-
dzinom z dziećmi, a także osobom, które po prostu 
potrzebują wytchnienia od zgiełku centrum mia-
sta. Okoliczna infrastruktura będzie się rozwijać. 
Już teraz widać, że powstaje coraz więcej punk-
tów handlowo-usługowych. 

Dobra komunikacja
Mieszkańcy Osiedla Podgaje mogą liczyć także na łatwy dostęp 
do komunikacji miejskiej. W  pobliżu inwestycji realizowany jest 
przystanek Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej „Kraków Złocień”, 
dzięki któremu czas podróży do Dworca Głównego skróci się do 
ok. 15 minut. Blisko stąd również do tras wylotowych z  miasta 
— do obwodnicy S7 i autostrady A4. Dojazd do węzła Bieżanów 
zajmuje nie więcej niż 5 minut. Tuż obok osiedla znajduje się przy-
stanek autobusowy MPK,z którego można dostać się do ścisłego 
centrum oraz innych części miasta. 

Deweloper z wieloletnim doświadczeniem
Spółka Instal Kraków S.A. to doświadczony deweloper, wielokrot-
nie nagradzany prestiżowymi nagrodami branżowymi, m.in. Ga-
zelą Biznesu. Firma realizuje projekty budowlane i inżynieryjne od 
1950 r. Była jedną z pierwszych przedsiębiorstw na rynku, które 
prowadziły sprzedaż gotowych mieszkań, uwalniając nabywców 
od konieczności decydowania o  zakupie na etapie tzw. dziury  
w  ziemi i  ponoszenia dodatkowych kosztów kredytu w  okresie 
trwania budowy. 

Do tej pory w ramach swoich projektów spółka wybudowała 
łącznie ponad 3000 mieszkań. 

Joanna Kus

Osiedle Podgaje — zdjęcie z budowy, maj 2019
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Białe Piaski — apartamenty z ogrodem

a
partamenty Białe Piaski to dobry wybór zwłaszcza dla 
osób, którym zależy na mieszkaniu w  wysokim standar-
dzie. Kameralny charakter osiedla, nowoczesna archi-

tektura budynków i  duże przeszklenia wpuszczające do wnętrz 
światło słoneczne, to tylko niektóre walory inwestycji. Składa się 
ona z  3 budynków. Wewnątrz każdego z  nich znajdują się po 4 
mieszkania o powierzchni od ponad 70 do prawie 150 mkw., li-
czące od 3 do 5 pokoi. Zarówno duży metraż czy zastosowanie 
trzyszybowej stolarki okiennej, jak i ogródki przynależne do każ-
dego lokalu pozwolą mieszkańcom poczuć się jak we własnym 
domu pod miastem.

Udogodnienia dla mieszkańców
Inwestor przewidział szereg udogodnień, które pozytywnie 
wpłyną na komfort użytkowania. Należą do nich m.in. instalacje 
klimatyzacji i odkurzacza centralnego. Poczucie bezpieczeństwa 
zapewnią instalacja alarmowa i  wideodo-
mofon. Energooszczędne i  inteligentne 
instalacje to nie tylko wygoda, ale i możli-
wość obniżenia rachunków oraz rozwiąza-
nie sprzyjające środowisku naturalnemu. 
Z  myślą o  kierowcach przewidziano miej-
sca postojowe dla samochodów, przyna-
leżne do każdego mieszkania.

Atrakcyjna lokalizacja
Lokalizacja inwestycji umożliwia wygodny 
dojazd do centrum oraz innych części Kra-
kowa, m.in. za pomocą komunikacji miej-
skiej — ok. 500 m dzieli Apartamenty Białe 
Piaski od przystanku autobusowego Pętla 
Chełmońskiego. Dla osób, które wolą ko-
rzystać z własnego samochodu, korzystna 
będzie bliskość Ronda Katynia — jednego 

z  najważniejszych węzłów komunikacyjnych w  sto-
licy Małopolski. W  wygodny sposób można dostać 
się z  niego m.in. na obwodnicę Krakowa i  autostra-
dę A4. W  okolicy znajduje się również rozbudowy-
wana infrastruktura rowerowa. Miłośnicy wyjazdów 
za miasto i odpoczywania na łonie natury docenią ła-
twy dojazd do terenów bogatych przyrodniczo, m.in. 
Ojcowskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazo-
wego „Dolinki Podkrakowskie” i Tenczyńskiego Parku 
Krajobrazowego.

Ważne miejsca na wyciągnięcie ręki
Walorem lokalizacji jest także dostęp do dużych punk-
tów handlowo-usługowych, takich jak Galeria Bro-
nowice, IKEA, OBI i Castorama. Blisko stąd również 
do szkół i  przedszkoli, szkół wyższych (Uniwersyte-

tu Pedagogicznego i kampusu AGH), punktów gastronomicznych 
i stacji paliw. Załatwienie ważnych spraw umożliwi zlokalizowany 
nieopodal Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

Inwestor i generalny wykonawca
Inwestorem jest firma Realimpex Inwestycje, która zajmuje się 
prowadzeniem projektu na każdym etapie, zaczynając od pozy-
skiwania i  przygotowania gruntów. Dba również o  zapewnienie 
finansowania realizowanych inwestycji. Generalnym wykonawcą 
jest natomiast Realimpex Sp. z  o. o. Firma ta, mająca swoją sie-
dzibę w  Krakowie, posiada ponad 20-letnie doświadczenie na 
rynku. Przekłada się to na wiarygodność oraz jakość wykonywa-
nych usług, o czym świadczą wielokrotnie zdobywane przez nią 
wyróżnienia Gazela Biznesu   przyznawane przez dziennik „Puls 
Biznesu”.

Anna Bruzda

W krakowskiej dzielnicy Bronowice powstaje kameralna inwestycja Apartamenty 
Białe Piaski. Wygodne apartamenty z przynależnymi ogródkami są realizowane 
w atrakcyjnej lokalizacji, z dobrym dostępem do centrum miasta.



 n	 23Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 10/2019

warto wiedzieć

Czy warto organizować dni otwarte 
inwestycji?

Mniej mieszkań w Małopolsce
Rynek nieruchomości rozwija się bardzo dynamicznie. Według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego w  Krakowie („Biu-
letyn statystyczny województwa małopolskiego — IV kwartał 
2018”) w minionym roku w Małopolsce do użytku oddano ponad 
18 tys. mieszkań. Nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż 
lub wynajem było ponad 10 tys. (mieszkania pochodzące od in-
westorów indywidualnych, jak i deweloperów). W porównaniu do 
okresu sprzed dwóch lat, w zeszłym roku liczba oddanych miesz-
kań jest mniejsza o ponad 1000. Mimo to cena za metr kwadrato-
wy wciąż jest wysoka. Jak zachęcić klienta do zakupu mieszkania 
pomimo wysokich kosztów nabycia nieruchomości?

Amerykański trik na sprzedaż
Dni otwarte (z  ang. open house) to praktyka, która w  Ameryce 
od dziesięcioleci wpływa na powodzenie w  sprzedaży inwesty-
cji. W Polsce ten trend pojawił się niedawno, stosowany przez de-
weloperów oraz inwestorów prywatnych, ułatwia poszukującym 
wybór mieszkania. Do niekwestionowanych zalet dni otwartych 
należy możliwość wejścia do powstającej nieruchomości, która 
zazwyczaj jest niedostępna dla klientów do momentu zakończe-
nia budowy. Dla odwiedzających korzyścią jest również możli-
wość otrzymania rabatu na mieszkanie, zakup w  promocyjnej 
cenie miejsca parkingowego czy komórki lokatorskiej.

Dni otwarte dla osób zainteresowanych kupnem inwestycji są 
okazją do zobaczenia nieruchomości w  trakcie jej powstawania, 
a organizowane co kilka miesięcy, są dla klientów szansą na śledze-
nie postępów budowy. W trakcie eventu można poznać przyszłych 
sąsiadów, a  także otoczenie, w  którym powstaje osiedle, czego nie 
doświadczymy, bazując na wizualizacjach — komentuje Grzegorz 
Woźniak ze spółki Quelle Locum, realizującej inwestycję Park 
Leśny Bronowice.

Deweloperzy starają się wychodzić naprzeciw oczekiwa-
niom klientów i  ułatwić im trudne zadanie związane z  zaku-
pem mieszkania. W  trakcie dni otwartych można porozmawiać 
z  przedstawicielami firmy deweloperskiej, a  coraz częściej tak-
że z  architektami i  doradcami kredytowymi, którzy są tam, aby 
udzielać porad i rozwiewać wszelkie wątpliwości związane z pro-
cesem zakupu mieszkania. 

Gdy zależy ci na szybkiej sprzedaży
Dobrze zorganizowany dzień otwarty może znacząco przyspie-
szyć proces sprzedaży, szczególnie gdy w  trakcie jego trwania 
oferowane są ostatnie mieszkania danego etapu. Dla osób zain-
teresowanych inwestycją jest to sygnał do podjęcia ostatecznej 

Sprzedaż inwestycji to proces, który wymaga nie tylko wiedzy i zaangażowania, 
ale i odpowiednich działań marketingowych. Foldery, billboardy, obecność 
w mediach branżowych i społecznościowych to obecnie standard. Gdy budowa 
inwestycji jest zaawansowana, warto rozważyć organizację dni otwartych, które 
niosą ze sobą wiele korzyści.

decyzji. Atrakcyjna oferta, funkcjonalny i satysfakcjonujący układ 
lokalu skutecznie przyspieszą transakcję. Potencjalni klienci bio-
rący udział w wydarzeniu, przychodzą na nie z konkretnym wy-
obrażeniem na temat inwestycji i jej sąsiedztwa, zbudowanym na 
podstawie wizualizacji i zdobytych informacji. Jeśli dotychczaso-
wy obraz nieruchomości jest zgodny ze stanem rzeczywistym, 
nie ma się czego obawiać. Trudno o lepsze uwiarygodnienie de-
welopera w oczach klientów. 

Atrakcje są ważne
Dni otwarte powinny być organizowane w  trakcie weekendu, 
czyli w czasie wolnym, w którym klienci będą mogli przyjść i zo-
baczyć inwestycję. Odpowiednie pory roku to wczesna wiosna 
i późne lato, przed lub po sezonie urlopowym. Mając tak określo-
ne ramy czasowe, warto zastanowić się nad formą, w  jakiej bę-
dzie odbywać się wydarzenie — może być to grill, piknik lub inny 
rodzaj atrakcji na świeżym powietrzu. Dni otwarte nie są sztyw-
nym, zobowiązującym spotkaniem, dlatego powinny mieć luźną 
formę, zachęcać do wspólnego spędzania czasu i do interakcji po-
między uczestnikami. 

Współpracując z  deweloperami podczas organizacji dni otwar-
tych inwestycji, mieliśmy okazję przekonać się, jak ważne jest to wy-
darzenie. Warto zadbać o odwiedzających w szczególny sposób. Do 
dobrych praktyk należy wręczenie drobnego upominku, zorganizo-
wanie strefy dla dzieci, w której będą pod opieką na czas zwiedzania, 
zapewnienie poczęstunku — kawa oraz drobna przekąska w wydzie-
lonym miejscu są możliwością odpoczynku i zainicjowania rozmowy 
między uczestnikami — komentuje Anna Gumowska, CEO w Pri-
me time pr. Jeśli tak zadbamy o naszych klientów, jest duża szan-
sa, że do nas wrócą, a  o  miłym wydarzeniu opowiedzą znajomym 
— dodaje. 

Dla wielu udział w dniach otwartych jest kluczowy w proce-
sie zakupu nowej inwestycji. Ocena miejsca po zobaczeniu go na 
własne oczy niesie znaczące korzyści zarówno dla kupującego, 
jak i sprzedającego nieruchomość. Dla dewelopera jest to wery-
fikacja liczby osób zainteresowanych lokalem w danej lokalizacji 
i wizerunku inwestycji — czy spełnia oczekiwania klientów, czy 
może coś należy poprawić. Zaplanowanie wydarzenia tak, aby 
goście czuli, że są mile widziani, że mamy dla nich czas — tyle, ile 
potrzebują — to również sposób na budowę zaufania i pozytyw-
nego wizerunku inwestora.

Joanna Syrek
prime time pr
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aranżacje wnętrz

Remont — jak poradzić sobie 
z takim wyzwaniem

W
zględy czasowe i  finansowe pomogą w  podjęciu de-
cyzji, czy prace remontowe obejmą całe mieszkanie, 
czy tylko jego część. Remont można rozłożyć nawet 

na kilka lat, zaczynając od pomieszczeń, które wymagają najwię-
cej uwagi, a  kończąc na wnętrzach potrzebujących tylko drob-
nych poprawek. Jeśli jednak zależy nam na szybszym i  bardziej 
spektakularnym efekcie (np. gdy przygotowujemy mieszkanie 
do sprzedaży lub wynajmu), warto rozważyć powierzenie całej 
nieruchomości doświadczonej firmie remontowo-wykończenio-
wej. Z  generalnym remontem wiąże się także konieczność wy-
prowadzki do mieszkania zastępczego. Koszty wynajmu innego 
lokalu i  przewiezienia wyposażenia musimy uwzględnić w  pla-
nowanych wydatkach. Ekipa remontowa powinna dostać klucze 
do opróżnionego mieszkania, w którym niepotrzebne sprzęty nie 
będą utrudniać swobodnego poruszania się i  spowalniać pracy. 
Warto zapytać, czy w ramach swoich usług dana firma pomoże 
nam w wyniesieniu mebli i najcięższych urządzeń. Takie rozwią-
zanie znacznie przyspieszy cały proces. 

Przed rozpoczęciem remontu i prac wykończeniowych w mieszkaniu lub domu, należy zadać 
sobie kilka kluczowych pytań, np. Jaki będzie zakres prac? Ile czasu potrzeba na ich wykonanie? 
Jaki budżet możemy przeznaczyć na ten cel? Innymi słowy, do takiej inwestycji trzeba się 
dobrze przygotować, biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw. 

Nieodłączną częścią planowania remontu są zakupy. Jakość 
nabywanych materiałów wykończeniowych i  sprzętów zależy 
od zasobności portfela właściciela i priorytetów, które ustali na 
początku. Tańsze płytki, ale droższe baterie łazienkowe? Trudno 
ścieralna, odporna na zabrudzenia podłoga i  energooszczędne 
oświetlenie zamiast nowej lodówki? Planowanie remontu czę-
sto okazuje się sztuką kompromisu. Firma remontowa dobierze 
materiały do oczekiwanego przez klienta standardu i  doradzi 
w  zakupach. Właściciele, którzy obawiają się, że nie wystarczy 
im czasu na przeglądanie oferty sklepów, mogą zlecić to zadanie 
profesjonalistom. Po wcześniejszych konsultacjach z  klientem, 
ekipa remontowa może dokonać zakupów w jego imieniu. Warto 
pamiętać, że materiały wykończeniowe i wyposażenie są dostęp-
ne w  różnych wariantach cenowych. Decyzje podejmowane na 
tym etapie znacznie wpłyną na ostateczny koszt remontu. Precy-
zyjne określenie swoich oczekiwań i możliwości w tym zakresie 
pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek. 

Zrób to sam?
Część prac można wykonać samodzielnie, a  tylko 
te najbardziej skomplikowane pozostawić ekipie 
remontowej. W  ten sposób ograniczymy wydat-
ki na usługi wykonawcze. Do drobnych popra-
wek, takich jak malowanie ścian czy odświeżanie 
mebli, nie zawsze potrzebujemy wsparcia specja-
listów. Gruntowny remont to jednak zadanie dla 
doświadczonej firmy. W  całkowitej metamorfozie 
mieszkania pomogą też architekci, którzy opra-
cują projekt aranżacji wnętrza. Może on stać się 
punktem wyjścia do podjęcia dalszych kroków. 
Im więcej szczegółów naszej wizji odnowionego 
mieszkania przedstawimy ekipie remontowej, tym 
większe szanse, że wynik prac będzie dokładnie 
taki, jakiego oczekujemy. Każde mieszkanie to od-
rębny przypadek. Warto wybrać ekipę remontową, 
którą wyróżnia indywidualne podejście do zleceń. 
Szczegółowy zakres usług i  harmonogram reali-

zacji zamówienia powinny zostać zawarte w umowie. Kluczowym 
elementem przemyślanej inwestycji jest także kosztorys. Działają-
ca na krakowskim rynku firma Remo-Max, po zapoznaniu się z za-
kresem prac, dokonuje bezpłatnej wyceny remontów i wykończeń 
wnętrz. Kosztorys pomoże w świadomym wyborze profesjonalnej 
firmy, która sprawnie i terminowo zrealizuje nasze zlecenie.

Remo-Max
Kompleksowe remonty i wykończenia wnętrz

www.remonty-krakow.pl

Jaka będzie skala remontu?
Mieszkanie po remoncie nie tylko wygląda lepiej i zapewnia więk-
szy komfort użytkowania, ale również jego wartość rynkowa 
może znacznie wzrosnąć. Argument ten przemawia za zwięk-
szeniem skali prac remontowych. Przedtem należy dokładnie 
przeanalizować obecne warunki techniczne i  standard lokalu. 
Sprawdźmy, w  jakim stanie są podłogi, okna i  stolarka okienna, 
czy wymiana płytek w kuchni i łazience będzie konieczna, czy nie 
obędzie się bez modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, czy 
chcemy zainwestować w nowoczesny system wentylacyjny. 
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Perły z sieci

Najstarsze w Polsce muzeum domów 

Najstarszy skansen w Polsce znajduje się we Wdzydzach. 
Został założony w 1906 r. przez miejscowego nauczyciela 
Izydora Gulgowskiego i jego żonę Teodorę. Skansen 
prezentuje przykłady budownictwa mieszkaniowego 
charakterystycznego dla całego regionu Kaszub. 
Pierwszym domem zakupionym na potrzeby muzeum 
była tzw. chata gburska, wzniesiona w XVIII w. 
W zabytkowych budynkach przechowywane są elementy 
historycznego wyposażenia wnętrz oraz zbiory dzieł 
sztuki ludowej, m.in. obrazy malowane na szkle, ceramika 
oraz kaszubskie hafty. Na terenie skansenu (22 ha 
powierzchni) znajduje się 59 domów mieszkalnych 
i obiektów gospodarczych. W skład majątku muzeum 
wchodzą także 2 wiatraki, 2 kościoły oraz dworki 
szlacheckie, szkoła, karczma, warsztat kołodzieja, kuźnia 
i tartak. Oprócz udostępnienia obiektów do zwiedzania, 
na terenie muzeum organizowane są różnego rodzaju 
pokazy, lekcje i warsztaty promujące kulturę ludową 
Kaszub i Kociewia.

Afrykarium

Prosty, czarny budynek Afrykarium znajduje się na 
terenie wrocławskiego ZOO, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Hali Stulecia. Obiekt, architektonicznie nawiązujący do 
Hali, zaprojektowali architekci z pracowni ArC2 Fabryka 
Projektowa: Mariusz Szlachcic oraz Dorota Szlachcic. 
Wzdłuż wejściowej elewacji znajduje się płytki zbiornik 
wodny, który odbija czarną i lekko sfalowaną fasadę 
północną. Ciemna barwa bryły to także nawiązanie 
do Czarnego Lądu. Architekci starali się w projekcie 
uwzględnić liczne detale, które mentalnie mają przenieść 
gości do świata Afryki. Nazwa „Afrykarium” pochodzi 
od połączenia słów „Afryka” i „akwarium”, nawiązując 
do celu obiektu, jakim jest prezentacja zwierząt i roślin 
związanych ze środowiskiem wodnym Afryki. Największą 
atrakcją Arfykarium jest 18-metrowy podwodny tunel ze 
szkła akrylowego, z którego można podziwiać m.in. rekiny 
i płaszczki.

Löyly — sauna miejska w Helsinkach 

Korzystanie z sauny jest głęboko zakorzenione w fińskiej kulturze 
i stanowi swego rodzaju rytuał. Wielu mieszkańców posiada swoje 
prywatne sauny w domach, jednak buduje się również publiczne 
sauny miejskie. Zespół saun Löyly znajduje się na terenach 
poprzemysłowych, zlokalizowanych 2 km od centrum Helsinek. 
Nazwa obiektu nawiązuje do tradycji i oznacza określenie pary 
wodnej, która powstaje przy polaniu wodą rozżarzonych kamieni 
w palenisku we wnętrzu sauny. Zewnętrzną konstrukcję stanowi 
wykonany z drewna wielościenny blok. Niewielki budynek 
pod względem wykonania łączy prostotę i nowoczesność. 
Z zewnątrz konstrukcja pozwala na dostęp do różnych poziomów: 
dachu, tarasu widokowego, a także zejście do morza. We 
wnętrzu znajdują się 3 sauny o różnej wielkości i temperaturze 
oraz restauracja. Wszystkie sauny opalane są drewnem, ich 
nagrzewanie rozpoczyna się o 7 rano i trwa 5 godzin. Obiekt 
zaprojektowany został przez pracownię Avanto Architects, jego 
budowa rozpoczęła się w 2012 r. i trwała 5 lat.

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Andrzej Otrębski, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Samorządy słabo chronią dane osobowe obywateli
Dane przechowywane w bazach i systemach komputerowych samorządów w Pol-
sce są źle strzeżone. Niski poziom bezpieczeństwa danych osobowych może skoń-
czyć się utratą ważnych informacji, co doprowadziłoby do dużego zamieszania i im-
pasu w polskich urzędach. Z wniosków z kontroli przeprowadzonej przez NIK wyni-
ka, że w porównaniu do poprzednich lat kwestia ta nie uległa poprawie, za to zwięk-
szyła się liczba osób decydujących się na załatwianie spraw urzędowych drogą 
elektroniczną.

Według organu kontroli państwowej niedociągnięcia związane z oceną zagroże-
nia są skutkiem m.in. tego, że urzędnicy nie byli przygotowani na rozpoznanie zagro-
żeń w zakresie ochrony informacji oraz wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń. Kon-
trola wykazała, że urzędy podjęły starania, aby zapoznać się z RODO, jednak kwe-
stie dotyczące zabezpieczenia danych w dalszym ciągu nie są przestrzegane. Według 
NIK zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych jest niemoż-
liwe bez właściwego zabezpieczenia informacji w systemach informatycznych.

Analiza przeprowadzona przez NIK trafiła do Ministra Cyfryzacji oraz Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski zostały przekazane wojewodom, 
prezydentom miast, burmistrzom i wójtom.

Jak Polacy postrzegają smog?
Według badań CBOS „Polacy o  smogu” ponad 2/5 Polaków uważa, że zanie-
czyszczone powietrze jest poważnym zagrożeniem w miejscu ich zamieszkania. 
Co trzeci Polak postrzega smog jako niewielkie zagrożenie, a co piąty nie dostrze-
ga go wcale. W porównaniu do badania z poprzedniego roku zmalała liczba osób, 
według których zanieczyszczone powietrze jest niebezpiecznym zjawiskiem.

Z odpowiedzi respondentów wiadomo, że województwa małopolskie, śląskie 
i podkarpackie mają największy problem ze smogiem. Najmniej na złą jakość po-
wietrza narzekają mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, zachodnio-
pomorskiego i Podlasia.

Jak się okazuje, najczęściej stan jakości powietrza sprawdzają osoby najbar-
dziej dotknięte oddziaływaniem spalin. Robią to, korzystając z informacji w inter-
necie, telewizji lub za pomocą aplikacji. Zamykanie okien w domu i niewychodze-
nie na zewnątrz to najpopularniejsze sposoby na walkę ze smogiem. Inne meto-
dy, np. posiadanie roślin pochłaniających zanieczyszczenia, domowe oczyszczacze 
powietrza i maski antysmogowe, nie są już tak powszechne.

Polityka rządu i władz lokalnych w zakresie walki ze smogiem jest według ba-
danych niewystarczająca.

Sprawdź, czy udźwigniesz ratę
Analizator Kredytowy BIK ma umożliwić osobom zainteresowanym 
zaciągnięciem kredytu obliczenie, czy kondycja ich budżetu jest od-
powiednia, by mogli uzyskać kredyt hipoteczny. W  obliczeniach 
uwzględniane są te same dane, na podstawie których instytucja kre-
dytująca wydaje decyzję kredytową. Kalkulator nie tylko pozwoli po-
znać zdolność kredytową, ale także ostrzeże przed ryzykiem zbyt-
niego zadłużenia. Działania podjęte przez BIK mają pomóc w podej-
mowaniu odpowiedzialnych decyzji przy zaciąganiu zobowiązań. Po-
przez zwiększenie świadomości na temat własnych możliwości finan-
sowych i związanych z jej brakiem zagrożeń konsumenci mogą lepiej 
przygotować się do tego typu wyborów. Osoby korzystające z usług 
BIK mogą dowiedzą się również, co należy zrobić, by szanse na uzy-
skanie kredytu były większe.

Analizator Kredytowy BIK jest dostępny online na stronie BIK. Po 
analizie historii kredytowej, korzystający z kalkulatora otrzyma analizę 
wyniku i ocenę zdolności. Jedną z uwzględnionych w informacji kwestii 
będą podpowiedzi dotyczące czynników wpływających na otrzymanie 
kredytu oraz najbezpieczniejszej dla danego klienta opcji kredytowej.
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Z Krakowa

Jacek Majchrowski reaguje na wstrzymanie prac w hucie
Prezydent Krakowa napisał list do premiera dotyczący zatrzymania prac 
w krakowskiej hucie, planowanego na 1 września 2019 r. Zwrócił uwagę, aby 
rząd udzielił pomocy Gminie Miejskiej Kraków, pracownikom zakładu i studen-
tom kierunków hutniczych. Wstrzymanie produkcji stali oprócz negatywnych 
skutków na rynku pracy w Krakowie będzie również oznaczać, że z racji nieod-
prowadzania podatku CIT do kasy samorządowej przez firmę AMP, zmniejszy 
się budżet miasta na realizację inwestycji ważnych dla mieszkańców.

Firma ArcelorMittal Poland razem ze spółkami zależnymi zatrudnia ok. 
14 tys. osób. Wstrzymanie prac pieca będzie skutkowało zawieszeniem w obo-
wiązkach 1200 pracowników w krakowskim oddziale huty. Ogólna liczba za-
trudnionych, którzy odczują skutki zatrzymania prac w  stalowni, może prze-
kroczyć 7 tys., gdyż według opinii ekspertów likwidacja 1 miejsca pracy w hut-
nictwie oznacza redukcję 6 miejsc pracy w zakładach współpracujących. Nie-
podjęcie zdecydowanych kroków wobec planów AMP odbije się bardzo szeroko, 
zarówno na branżach hutniczej, metalurgicznej, jak i na branżach do nich komple-
mentarnych. Tym samym cały sektor przemysłowy w Polsce może odczuć negatyw-
ne skutki wstrzymania pracy wielkiego pieca w Krakowie — napisał w apelu prezy-
dent Jacek Majchrowski.

Centrum społecznych i technologicznych innowacji na Zabłociu
Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na zaprojektowanie i  budowę klastra 
innowacji społeczno-gospodarczych Zabłocie 20.22. Inwestycja ma być gotowa do 
wiosny 2021 r. Koncepcja projektu zakłada stworzenie dogodnej przestrzeni do na-
uki, pracy czy spędzania wolnego czasu. Chodzi o  integrację różnych środowisk, które 
pod jednym dachem znajdą wspólną przestrzeń do działania: startupów i mikroprzedsię-
biorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych, każ-
dego, kto jest zainteresowany rozwijaniem swej aktywności — zaznacza Łukasz Szew-
czyk,  p.o. dyrektora ZIM w Krakowie.

Dodatkowo w  nowo powstałej przestrzeni siedziby będą miały miejskie instytu-
cje, a  klaster ma być podzielony na strefy. Do najważniejszych z  nich należą: Strefa 
Przedsiębiorczości (działająca w  obszarze inkubatorów przedsiębiorczości oraz in-
nych form), Strefa Kreatywna (poświęcona designowi i sztuce) oraz Strefa Innowacji 
Społecznych (odpowiedzialna za działalność organizacji pozarządowych i  charyta-
tywnych). Powstanie także specjalna strefa integracji, która będzie sprzyjać dialogo-
wi użytkowników. Projekt zostanie zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków 
unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na la-
ta 2014–2020.

Krakowskie gminy z obowiązkową rejestracją kotłów
Premier otrzyma petycję o wprowadzenie obowiązkowej rejestracji ko-
tłów. Dokument podpisały władze 15 gmin wchodzących w skład Metro-
polii Krakowskiej. 

Działania, które mają na celu zlikwidowanie kotłów na paliwa stałe 
w Krakowie, wymagają wiedzy na temat sposobu ogrzewania budynków 
przez mieszkańców miasta. Wszystkie gminy prowadzące inwentaryzację 
ubiegają się o odpowiednie narzędzia prawne, aby walka o poprawę jako-
ści powietrza przyniosła pożądany skutek. Warto zaznaczyć, że Kraków 
jest krajowym liderem w likwidowaniu pieców węglowych oraz kotłów.

Pamiętajmy, że od 1 września 2019 r. w Krakowie będzie obowiązywał cał-
kowity zakaz stosowania paliw stałych. Wiemy, jak bardzo potrzebna jest ak-
tualna informacja o liczbie i stanie technicznym urządzeń grzewczych, dlate-
go miasto Kraków wspiera gminy sąsiadujące w zabieganiu o zmiany prawne, 
dające możliwość pozyskania tych informacji — powiedział prezydent Jacek 
Majchrowski.

Włodarze gmin chcieliby, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 
września 2019 r.
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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 4,3098

chf 3,8209

pln 3,61%

i kw. 2019 7620 zł

i kw. 2019 16  312

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln  2,2% (kwiecień 2019)

eur 1,4% (marzec 2019)

wibor * 1,7200

euribor ** –0,3140

libor chf –0,7102

libor eur *** –0,3641

preferencyjny zus standardowy zus

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

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

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 213,57 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 342,32 zł

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 904,60 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 342,32 zł

•  Fundusz Pracy 70,05 zł

suma: 555,89 zł suma: 1316,97 zł

wyliczona w nBp cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                         158,15

tabela nr 098/A/NBP/2019 z dnia 22.05.2019

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

(dane na dzień 20.05.2019 [Euribor],  
15.05.2019 [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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Zakopane zaprasza na festiwale

Biegi z Sokołem
Dla osób, które lubią aktywny wypoczynek, ciekawą inicjatywę 
stanowi Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem. Impreza od-
bywa się co roku od 9 lat. Na przełomie maja i czerwca biegacze 
będą mogli wystartować na trzech trasach znajdujących się na 
terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, różniących się od sie-
bie dystansem i  stopniem trudności. Organizatorem Zakopiań-
skiego Weekendu Biegowego jest Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” Gniazdo w  Zakopanem, które od 11 lat propaguje biegi 
górskie jako widowiskową formę aktywności fizycznej. Warto 
dodać, że tym roku organizacja świętuje 125-lecie swojego ist-
nienia. Sportowcy mogą startować w trzech zawodach: Biegu So-
koła (ok. 15 km), Biegu im. hr. Władysława Zamoyskiego (10 km) 

Małopolska na weekend

Wyjazd do Zakopanego to dobry pomysł dla każdego turysty, który pragnie zdrowo 
zmęczyć się na górskim szlaku, podziwiać piękne krajobrazy, zwiedzać muzea czy 
skosztować regionalnej kuchni. Oferta turystyczna stolicy polskich Tatr jest jednak 
znacznie szersza. Coś dla siebie znajdą również bywalcy różnego rodzaju festiwali, 
podczas których można spotkać ulubionych sportowców, muzyków czy pisarzy, 
a także poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Warto prześledzić kalendarz 
zakopiańskich wydarzeń, by wybrać najlepszy dla siebie termin urlopu.

Zakopiański Festiwal Literacki
Zaczytane Zakopane — pod takim hasłem odbędzie się tego-
roczny Zakopiański Festiwal Literacki. Latem, od 9 do 11 sierp-
nia 2019 r., do miasta przyjadą miłośnicy literatury z całego kraju. 
Wydarzenie odbywa się cyklicznie od 4 lat. W tym roku w pro-
gramie zaplanowano spotkania autorskie dla dzieci i  dorosłych, 
warsztaty literackie oraz targi książki „Pod Tatry tylko z książką”, 
które zostaną zorganizowane na Placu Niepodległości. Wyjątko-
wą atrakcją dla uczestników będą zajęcia „Na tatrzańskim szlaku 
literatury”, które mają przypomnieć kulturalne tradycje miasta. 
Podczas festiwalu zostanie wręczona Nagroda Literacka Zako-
panego przeznaczona dla autora najlepszej książki promującej 
Zakopane i Tatry. 
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oraz Biegu Wysokogórskim im. dh. Franciszka Marduły na dy-
stansie 32 km (jednocześnie Mistrzostwa Polski w Skyrunningu). 
Zawodnicy, którzy pokonają wszystkie trasy, powalczą o Grand 
Prix Sokoła. 

Przegląd Filmów o Sztuce
Miasto Zakopane i  Zakopiańskie Centrum Kultury są organiza-
torem Przeglądu Filmów o Sztuce, który po 20-letniej przerwie, 
w ubiegłym roku ponownie stał się częścią kalendarza wydarzeń 
kulturalnych. Festiwal ma za sobą długa historię i  tradycję, do 
których należą m.in. Salony Marcowe, czyli wystawy niezależnej 
sztuki. Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku przylgnęło do nich okre-
ślenie autorstwa słynnego Piotra Skrzyneckiego: „najatrakcyj-
niejsza impreza plastyczna zimowego sezonu wystawienniczego”. 

Przegląd składa się z części warsztatowej i konkursowej. Za-
jęcia dotyczące tajników sztuki filmowej są skierowane przede 
wszystkim do młodzieży. W ramach konkursu można obejrzeć fil-
my o życiu i twórczości artystów. Propozycje konkursowe ocenia 
jury, któremu przewodniczy Kinga Dębska. W komisji konkurso-
wej zasiadają także: Zofia Gołubiew, Barbara Hollender, Beata 
Majcher, Lidia Rosińska — Podleśny, Jan Wierzejski oraz Jan Kan-
ty Pawluśkiewicz. Tegoroczna edycja festiwalu trwała od 10 do 
14 kwietnia. Grand Prix otrzymała Paulina Ibek za film „Ślady mo-
jego istnienia” poświęcony Annie Szałapak.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej
Miłośnicy muzyki klasycznej nie powinni ominąć Zakopanego 
w wakacje, kiedy odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej. Wydarzenie jest organizowane cyklicz-
nie od 2000 r. Jego inicjatorem był ks. Stanisław Olszówka, który 
nadzorował generalny remont organów w Kościele Najświętszej 
Rodziny na Krupówkach. Obecnie festiwal cieszy się między-
narodowym uznaniem, o  czym świadczy udział artystów z  za-
granicy. Od 2018 r. wśród festiwalowych koncertów przeważa 
muzyka kameralna, wzbogacona efektami wizualnymi. 

Wiosna Jazzowa Zakopane
Wiosną warto odwiedzić Zakopane ze względu na organizowa-
ny w tym czasie festiwal muzyki jazzowej. Pod koniec kwietnia br. 
w  mieście wystąpili tacy muzycy jak m.in. Daniel di  Bonaventu-
ra, Francesca Bertazzo Hart, Stanley Breckenridge, Józef Eliasz 
Funky Group, Wojciech Kamiński, Ewa Uryga, Ilona Damięc-
ka oraz Chico Freeman. Organizatorzy zapraszają nie tylko na 

koncerty, ale także doroczną, barwną Paradę Jazzową ulicami 
miasta. O wysokiej randze festiwalu świadczy długa lista patro-
nów, na której znalazły się: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Herbie Hancock Institute of Jazz, Polskie Stowa-
rzyszenie Jazzowe, Polski Komitet do spraw UNESCO, Inter-
national Jazz Day, Ambasada Republiki Czeskiej w  Warszawie, 
Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie oraz Konsulat Ge-
neralny Węgier w Krakowie. 

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich 
W  dniach 16-24 sierpnia w  Zakopanem odbędzie się 51. Mię-
dzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Program wy-
darzenia jest bogaty. Nie zabraknie koncertów muzyki folkowej 
i  wieczorów przy ognisku w  festiwalowej wiosce. Nieodłączną 
częścią festiwalu jest także Kiermasz Sztuki Ludowej. Główny 
punkt programu stanowi konkurs zespołów folklorystycznych. 
Grupy artystyczne z różnych części świata walczą o Złotą Ciupa-
gę. W 50-letniej historii konkursu w rywalizacji wzięło udział 800 
zespołów, w tym 600 zagranicznych. 

W  tegorocznej edycji festiwalu zaplanowano wiele atrakcji, 
w tym paradę dorożek ulicami Zakopanego, Mistrzostwa Podha-
la w Powożeniu, konkurs na Fiakra Roku oraz na Śpiew Pytacki, 
warsztaty sztuki i  rękodzieła podhalańskiego, tradycyjne wese-
le góralskie, Jarmark św. Cecylii oraz koncert finałowy „Górale 
świata”. 

Karolina Naramek
fot. na lic. Wikimedia Commons 
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Bogactwo przyrodnicze Tatr

Małopolska na weekend

Wycieczka do Zakopanego jest dobrą okazją, by poznać przyrodę występującą 
w Tatrach. Ten jedyny w Polsce obszar wysokogórski to wyjątkowe miejsce.

C
hoć mieszkanie w  dużym mieście ma wiele zalet, takich 
jak dostęp do rozwiniętej komunikacji publicznej, presti-
żowych miejsc pracy czy renomowanych placówek edu-

kacyjnych, wielu mieszkańców Krakowa zauważa, że na co dzień 
brakuje im kontaktu z przyrodą. Dobrym rozwiązaniem może być 
zatem weekendowy wyjazd do miejsc dających możliwość odpo-
czynku na łonie natury. Jednym z nich są polskie Tatry, które sta-
nowią naturalne środowisko do życia dla wielu gatunków roślin 
i zwierząt. Rozwijaniu się fauny i flory sprzyja m.in. fakt, że tereny 
wysokogórskie są trudno dostępne, dlatego przez wieki były wol-
ne od skutków działalności człowieka.

Trasy turystyczne i ścieżki edukacyjne
Piękno tatrzańskiej przyrody można podziwiać, odwiedzając Ta-
trzański Park Narodowy. Wyznaczono tu szlaki turystyczne, 
których łączna długość wynosi 275 km. Oprócz obszarów na-
turalnych, w  okolicach Zakopanego nie brakuje również miejsc, 
które powstały szczególnie z  myślą o  osobach, które chcą do-
wiedzieć się więcej na temat występujących tam roślin i zwierząt. 
Przykład stanowi ścieżka dydaktyczna Palenica Białczańska — 
Morskie Oko. Na tym najczęściej odwiedzanym przez turystów 
szlaku zostały umieszczone tablice edukacyjne, pozwalające po-
znać przyrodę Tatr. Swoje obserwacje z  wędrówki po górskich 

szlakach można skonfrontować również z  informacjami dostęp-
nymi w Centrum Edukacji Przyrodniczej. Miejsce to jest przyja-
zne również dla dzieci, m.in. dzięki zastosowaniu interaktywnych 
rozwiązań i wdrażaniu idei nauki poprzez zabawę.

Lapidarium Tatrzańskiego Parku Narodowego
Na przyrodę Tatr w  dużej mierze wpływają warunki geologicz-
ne. Turyści poznają je w Lapidarium Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego, znajdującym się w  Zakopanem przy ul. Karłowicza. To 
okazja do pogłębienia wiedzy o skałach i roślinach. Miejsce to ma 
międzynarodowy charakter — tablice edukacyjne są zrozumia-
łe dla osób posługujących się językami polskim, słowackim i an-
gielskim. Co ciekawe, lapidarium jest przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Niewidomi mogą przeczytać napisy na 
tablicach edukacyjnych w alfabecie Braille’a, a także zapoznać się 
z  plastyczną mapą Tatr. Osoby niepełnosprawne ruchowo sko-
rzystają natomiast ze ścieżki otaczającej lapidarium, dostosowa-
nej do jazdy na wózkach.

Ośrodek czynnej ochrony płazów i gadów
W  Tatrach występuje wiele gatunków płazów i  gadów, w  tym 
rzadkich i zagrożonych. Aby można było je obserwować, pozna-
wać ich zwyczaje i sprzyjać rozmnażaniu, przygotowano dla nich 
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specjalny ośrodek, który znajduje się u wylotu Doliny Olczyskiej. 
Miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo — dawniej były tam 
baseny termalne. Twórcom tego miejsca udało się zapewnić ga-
dom i  płazom warunki zbliżone do naturalnych, sprawiając, że 
zbiorniki wodne wyglądem przypominają naturalne bajora. Wy-
stępują tam m.in. salamandry, traszki, żaby oraz jaszczurki i węże. 
Zwiedzający mogą poszerzyć swoją wiedzę na ich temat dzięki 
tablicom edukacyjnym umieszczonym przy ścieżce przyrodniczej 

oraz przewodnikowi przygotowanemu przez Tatrzański Park 
Narodowy. 

Papugarnia 
Wyjazd do Zakopanego daje okazję nie tylko do poznania przy-
rody Polski, ale i  bogactwa natury innych krajów. Przykład sta-
nowi Papugarnia — miejsce, gdzie zarówno dzieci, jak i  dorośli 
mogą obejrzeć egzotyczne ptaki. Dodatkową atrakcję stanowi 
to, że specjalnie tresowane papugi nie przebywają w klatkach, ale 
latają swobodnie po terenie papugarni, dlatego można nawiązać 
z nimi bezpośredni kontakt — nakarmić, dotknąć, wziąć na rękę 
albo na ramię. Istnieje także możliwość wykonania pamiątkowe-
go zdjęcia. 

Gdzie po więcej informacji?
Bogactwo przyrodnicze Tatr sprawia, że miejsce to jest uznawane 
za jedno z najpiękniejszych w Polsce, a co za tym idzie — co roku 
odwiedza te strony ok. 3 mln osób. W poszukiwaniu weekendo-
wych inspiracji turystycznych warto zajrzeć na oficjalną stronę 
internetową Zakopanego, a  także zapoznać się z  komunikata-
mi udostępnianymi przez Tatrzański Park Narodowy. Aktualne 
informacje dotyczące miejsc atrakcyjnych pod względem tury-
stycznym, również obszarów cennych przyrodniczo i  instytucji 
edukacyjnych, można uzyskać także na miejscu, w Punkcje Infor-
macji Turystycznej przy Rondzie im. Jana Pawła II w Zakopanem.

Anna Bruzda

Salamandra
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Domy

Salon MAX-FLIZ

Mieszkania

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

XV 
Mistrzejowice

XVI Bieńczyce

XIV Czyżyny

XVIII Nowa Huta

Niepołomice

Wieliczka

XVII Wzgórza Krzesławickie

XII Bieżanów-Prokocim

Sandomierz

47

45

21

51

Bora-Komorowskiego

Gen. Andersa

Ptaszyckiego

Bieńczycka

Ko
cm

yrz
ow

sk
a 

Al. Solidarności

Igołomska

Domy

Mieszkania

22

20

50

44

Inwestycje biorące udział w plebiscycie
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom” 

23
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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 55

2 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) bud. 6  –  IV kw. 2020/I kw. 2021 37–81 8900–11 000 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 45

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

5 Al. 29 Listopada/ul. Meiera bud. B – październik 2019 42–52 6620–7160 Dom-Bud M. Szaflarski 57

6 Apartamenty Turystyczna 30 czerwca 2020 32–67 7450–9350 Grupa Deweloperska Start 60

7 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa)
etapy I,II,III – zrealizowane, 
etap IV – w przygotowaniu

49–77 6899–7599 Imperial Capital

8
Panorama Prądnik  
(ul . Kuźnicy Kołłątajowskiej)

I kw . 2020 34–70 5500–7400 Nokturn Deweloper 8, 53

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

10 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka)
I etap – II kw. 2019,  
II etap – I kw. 2020

53–93 od 6800 AWIM 8, 54

Krowodrza   Średnia cena: 8616 zł/mkw. 

Grzegórzki   Średnia cena: 8761 zł/mkw. 

prądnik Biały   Średnia cena: 7200 zł/mkw. 

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

4 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska) zrealizowana 27–95 od 8200 Centrum Nowoczesnych Technologii 9

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

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

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

17 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 – zrealizowany,  
bud. 2 – październik 2019 42–105 8100–9950 Dom-Bud M. Szaflarski 57

18 Imperial Green Park Villa (ul  Truszkowskiego) IV kw.  2019 44–97 6399–7249 Imperial Capital 49

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.

11 Cieślewskiego 7A (ul. Cieślewskiego) październik 2019 46–67 6500–7700 Firma JANEX 52

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

13 Reduta (ul. Reduta)
bud. L – październik 2019,  
bud. K – luty 2020,  
bud. J.I. i J.II – marzec 2020

34–72 6600–8300 Dom-Bud M. Szaflarski 57

14 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 49 6700 Krakoin 65

15 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 33–97 6900–7800 WAKO 64

16 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 7 – wrzesień 2019,  
bud. 1 – czerwiec/ lipiec 2020 34–80 7200–9100 Dom-Bud M. Szaflarski 57

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.

20 Willa Nokturn (ul. Mała Góra) b.d. 27 - 75 6600 - 7800 Nokturn Deweloper 9

21 Mała Góra 8B i 8C (ul. Mała Góra) zrealizowana 64 - 70 5800 Proins 61

22 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 51 – 69 6300 – 7000 Proins 61

23 Osiedle Podgaje (ul. Domagały 29) 2019 32 - 68 b.d. INSTAL Kraków 4-5

24 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28 - 84 6500 - 8300 Grupa Deweloperska Start 60

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

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

19 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27–180 od 9396 Core Development 48
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

35 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.
41 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82–149 10 000–14 000 Apartamenty Klimaty 50
42 Łagiewnickie Wzgórze (ul  Roi 6/Fredry)     lipiec 2020 34–64 6300–7500 Fronton 68
43 Os. Zdunów (ul. Zdunów) marzec 2020 46–58 7100–7200 KRAK-DEVELOPMENT 59

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.
39 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 186–259 10332 HSD Inwestycje II okładka
40 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.
36 Bonarka (ul. Strumienna) II etap – IV kw. 2021 29–126 7200–10 332 HSD Arrow II okładka
37 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 60
38 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 71 od 6300 Krakoin 65

Nazwa Inwestycji (lokalizacja)    Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.]    Firma Patrz str.
26 Bogucianka 158 i 160 (ul. Bogucianka) I kw. 2019 149–156 4550–4600 GENUS Grupa Deweloperska 9

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

28 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 34–66 od 7190 EXCON 58

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

62–90,  
29–70

5700–6000,  
5900–6500 Proins 61

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

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

etap Kopenhaga – zrealizowany 
etap Reykjavik – III kw. 2019 
etap Helsinki – b.d.

40–85  
(etap Helsinki) b.d. Novo Maar 65

32 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33–77 6600–7500 Inter-Bud Developer 47
33 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39–56 7200–8200 Grupa Deweloperska Start 60
34 Riva Verona (ul. Madalińskiego 11a) III kw. 2019 46–93 10 000–14 000 Riva Verona I okładka
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

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

Liczba ludności: 
	 •	Bibice	2981	•	Masłomiąca	715	•	Modlniczka	182	•	Niepołomice	10 904  

•	Więckowice	592	•	Wieliczka	20988	•	Zabierzów	ok.	6000	•	Zielonki	4423

Odległość od centrum Krakowa: 
	 •	Bibice	10	km	•	Masłomiąca	13,5	km	•	Modlniczka	11,2	km	•	Niepołomice	25,9 km  

•	Więckowice	17,7	km	•	Wieliczka	15 km	•	Zabierzów	13,8 km	•	Zielonki	7,6 km

Linie aglomeracyjne: 
	 •	Bibice	5	•	Masłomiąca	1 •	Modlniczka	4	•	Niepołomice	3  

•	Więckowice	1	•	Wieliczka	5	•	Zabierzów	6	•	Zielonki	4

czyżyny    Średnia cena: 6425 zł/mkw. 

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

Bieńczyce   Średnia cena: 6275 zł/mkw. 

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

47 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.

45 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja)
bud. 4 – IV kw. 2020/ I kw. 2021, 
bud. 5 (przedsprzedaż) –  
III/IV kw. 2020

27–103,  
25–66

7100–9300, 
6400–7500 Inter-Bud Developer 44

46 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 52–59 6900–7250 Grupa Deweloperska Start 60

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.

48 Cumulus Park Węgrzce grudzień 2019 260 i 275 4200 Cumulus Park 56

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

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

51 Osiedle Klonowe 15 (Wieliczka, ul. Topolowa/ 
Kraków, ul. Bogucicka) IV kw. 2019 55 4563–4900 Savan Investments 51

52 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.
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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	 	 IX	 	 32,31	 436	185	zł

	 2	 	 II	 	 52,38	 		549	990	zł

	 3	 	parter	 	 61,21	 612	100	zł

	 4	 	 IX	 	 79,00	 1	027	000	zł

nazwa inwestycji	 Wiślane	Tarasy	2.0		bud.	D

adres ul.	Grzegórzecka		69	c

miasto	 Kraków

cena za mkw. od	9800	do	17	000	zł

termin oddania IV	kw.	2020	r.

liczba kondygnacji 11

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) 65	000	zł

komórka lokatorska (cena) 4000	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 221,64	 997	380	zł

	 5	 	 —	 	 221,64	 1	163	610	zł

nazwa inwestycji Nove Skotniki

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	4500	do	5250	zł

termin oddania	 I/II	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 2+strych

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji	 Panorama	Kliny

adres ul.	Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

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

nazwa inwestycji River Lane

adres, miasto ul. Piotra Borowego, Kraków

cena za mkw. od 9396 zł 

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras -

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) od 39 000 zł

komórka lokatorska (cena) 20 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

Bazując na naszym doświadczeniu w segmencie premium  
oddajemy do użytku 80 apartamentów o powierzchniach  
od 27 do 180 m2. Przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać  
z zalet wyjątkowej lokalizacji - Rudawa i Błonia są na wyciągnię-
cie ręki, a położenie na końcu mało ruchliwej ulicy jest gwaran-
tem ciszy i spokoju.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 II 27,10 317 070 zł

 2 parter 45,40 439 472 zł

 3 II 73,24 842 260 zł

MARKA 
DEWELOPERSKA
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Green Park Villa

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

nazwa inwestycji Green Park Villa

adres ul. Truszkowskiego

miasto Kraków

cena za mkw. 6399 - 7249 zł

termin oddania IV kw. 2019                                                                                                                                    

liczba kondygnacji 3 + kondygnacja -1 (garaże)

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) info. w biurze sprzedaży

komórka lokatorska (cena) info. w biurze sprzedaży

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

 2 III 44,26 316 415 zł

 2 parter 50,39 365 277 zł

          3/4 dwupoziom. 67,79 460 904 zł

          3/4 dwupoziom. 71,25 477 304 zł

              4 dwupoziom.  85,71 548 458 zł 

 5 dwupoziom. 97,83 645 580 zł
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Apartamenty Klimaty

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

nazwa inwestycji Apartamenty Klimaty

adres ul. ks.  W.  Karabuły

miasto Kraków

cena za mkw. 10 000 - 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 la-
tem, gdy jest gorąco, potrafi ą 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 sufi tu)

.  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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Panorama Prądnik

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

nazwa inwestycji	 Panorama	Prądnik

adres ul.	Kuźnicy	Kołłątajowskiej

miasto	 Kraków

cena za mkw. 5500–7400	zł

termin oddania	 I	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 6

balkon	 tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe	 25	000–30	000	zł

komórka lokatorska 5000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 IV	 	 48,10	 351	130	zł

	 3	 I	 	 53,20	 372	400	zł

	 3	 II	 	 63,00	 434	700	zł

	 4	 III	 	 70,10	 462	660	zł
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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Wzgórze Witkowickie

adres ul. Witkowicka

miasto Kraków

cena za mkw. od 6800 zł brutto

termin oddania I etap: II kw. 2019 r.      

 II etap:  I kw. 2020 r. 

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż: od 40 000 zł

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  53,09 7500 zł/m2

 3 I + II  68,22 7300 zł/m2

 4 I + II  76,78 7500 zł/m2

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

 4 parter + I  82,87 6800 zł/m2

 5 parter + I  93,52 7100 zł/m2

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

Osiedle Wzgórze Witkowickie

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

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

nazwa inwestycji	 Dąbska	Street	III	etap

adres ul.	Dąbska/	Lema

miasto	 Kraków

cena za mkw. od 8800	zł	do	10	000	zł

metraż od 34	do	98	m2

termin oddania I	kw.	2021	r.

liczba kondygnacji 7

balkon	 tak

taras nie

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) tak

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

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

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

55Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

https://www.krn.pl/inwestycja/ul-dabska-lema-etap-iii%2C2791


 n56

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

33

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

Cumulus Park Węgrzce

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

nazwa inwestycji	 Cumulus	Park	Węgrzce

adres ul. C3

miasto	 Węgrzce,	gm.	Zielonki

cena za mkw. 4200	zł

termin oddania	 grudzień	2019	r.

liczba kondygnacji 3

balkon	 nie	(możliwość	wykonania	loggi)

taras tak

ogródek tak

garaż	 dwustanowiskowy,		w	cenie

piwnica w	cenie

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

Cumulus Park Węgrzce to	unikatowy	zespół	3	domów	jedno-
rodzinnych	położonych	na	ustronnym	i	zadrzewionym		pagórku	
przy	drodze	do	Bosutowa.	To	miejsce	idealne	dla	dynamicznej	 
i	 energetycznej	Rodziny.	Z	otwartą	 strefą	dzienną:	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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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. 8100–9400 zł

termin oddania Bud. 1 zrealizowany

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 38 m2 aż do 101 m2. 
Dla przyszłych klientów zaproponowano mieszkania z wyraźnym 
strefowaniem funkcji. Można również wypocząć na przestron-
nych balkonach, loggiach i  tarasach. Budynkowi nadano moder-
nistyczny wyraz architektoniczny z wyraźną artykulacją poziomą. 
W budynku zaprojektowano kondygnację podziemną z indywidu-
alnymi boksami garażowymi. Sprawny dojazd do centrum ułatwi 
pętla tramwajowa Bronowice, ponadto bezpośrednio przy ulicach 
Podchorążych i Bronowickiej znajdują się przystanki autobusowe 
i tramwajowe. Zaletą jest również bliskość sklepów, aptek, centrów 
medycznych, jak również szkół wyższych.
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Lubostroń Park

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena brutto

 1 parter 34,84 273 711 zł

 1 II 37,92 304 308 zł

 2 I 44,03 345 910 zł

 3 I 53,97 372 390 zł

 3 III 56,08 420 600 zł

 4 parter 66,00 508 200 zł

nazwa inwestycji Lubostroń Park

adres ul. Lubostroń 15 A

miasto Kraków

cena za mkw. od 7190 zł

termin oddania grudzień 2019 r.

liczba kondygnacji 4 nadziemne, 1 podziemna

balkon mieszkania na kond. 1, 2 i 3 

taras nie

ogródek mieszkania na kond. 0

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

komórka lokatorska 10 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

MARKA 
DEWELOPERSKA
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Osiedle Zdunów

nazwa inwestycji Osiedle Zdunów

adres ul. Zdunów

miasto Kraków

cena za mkw. od 7100 zł do 7200 zł

termin oddania marzec 2020

liczba kondygnacji 8

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska tak

Informacje o inwestycji

KraK Development Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży mieszkań:  os. Szkolne 18, 31-977 Kraków 
tel. 12 644 11 88, 502 310 023| biuro@krakdevelopment.pl | www.krakdevelopment.pl

Opis inwestycji

Realizacja Osiedla Zdunów składa się z kilku etapów. Po zreali-
zowaniu wcześniejszych etapów jesteśmy w trakcie realizacji eta-
pu IX, ośmiokondygnacyjnego budynku z garażem podziemnym, 
który będzie mieścił 29 mieszkań.

Inwestycja położona jest w atrakcyjnej okolicy, z dala od zgiełku 
głównych dróg, w otoczeniu Lasu Borkowskiego, filtra dla kra-
kowskiego smogu. Wokół rozciągają się tereny parkowe, zaple-
cze Stadionu Borkowskiego- wielki atut dla adeptów aktywnego 
wypoczynku, a także dogodne miejsce dla rozwoju naszych po-
ciech. W dalszym sąsiedztwie znajduje się Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Łagiewnikach.

Mimo oddalenia położenie gwarantuje doskonałe połączenie ko-
munikacyjne zarówno od ulicy Zakopiańskiej, jak i Kobierzyńskiej, 
dzięki czemu można szybko i swobodnie dotrzeć do centrum i 
poza miasto. Bliskość „Zakopianki” umożliwia szybkie wydostanie 
się w kierunku południowym oraz w stronę obwodnicy Krakowa. 

Przykładowe mieszkania

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 I 45,53 323 263 zł

 2 II 53,49 385 128 zł

 2 III 57,81 416 232 zł

 1 IV 46,27 333 144 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

� dostępne metraże mieszkań:
   od 51 m2 do 69 m2

� podziemne miejsca garażowe
   i komórki lokatorskie

� teren monitorowany

� dostępne metraże mieszkań:
   od 29 m2 do 70 m2

� podziemne miejsca garażowe
   i komórki lokatorskie

� teren monitorowany

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

� teren monitorowany

GOTOWE DO ODBIORU

IV KWARTAŁ 2019

II KWARTAŁ 2020

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

� podziemne miejsca garażowe
   i komórki lokatorskie

� teren monitorowany

GOTOWE DO ODBIORU
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n
a rynku nieruchomości komercyjnych przeważa kapitał 
niemiecki i brytyjski — w ciągu trzech pierwszych miesię-
cy 2019 r. firmy z Niemiec i Wielkiej Brytanii zapłaciły po 

27 proc. kwoty, na jaką składają się wszystkie transakcje zawarte 
w tym czasie. Ich łączną wartość szacuje się na 745 mln euro. Ak-
tualna sytuacja ekonomiczna w Polsce oceniana jest pozytywnie. 
Składają się na to: niski poziom bezrobocia, kształtujący się na 
poziomie 5,9 proc., bankowa stopa referencyjna wynosząca 1,5 
proc. i prognozowany 3,6-procentowy wzrost PKB. 

Kraków na czele miast regionalnych 
Co istotne, inwestorzy nie skupiają się wyłącznie na War-
szawie — coraz większe znaczenie zyskują miasta regional-
ne. Jak pokazuje raport CBRE, w I kw. tego roku ponad połowa 

90 proc. transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości komercyjnych, 
finansowanych jest za pomocą kapitału zagranicznego — takie dane przedstawia 
raport CBRE „Poland Market Outlook 2019”, podsumowujący I kw. bieżącego roku. 

Na rynku komercyjnym dominuje 
zagraniczny kapitał

biurowce

transakcji (ok. 55 proc.) zawartych na rynku nie-
ruchomości komercyjnych, dotyczyła obiektów 
zlokalizowanych poza stolicą Polski. Inwestorów 
interesują przede wszystkim Kraków, Wrocław, 
Trójmiasto i  Katowice, a  właściwie cała Gór-
nośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Do głów-
nych rynków regionalnych należą także Poznań, 
Łódź, Szczecin i  Lublin. Zainteresowanie po-
wierzchnią biurową znajduje odzwierciedlenie 
w  podaży. W  ostatnich miesiącach regionalny 
rynek biurowy wzbogacił się o  122 100 mkw. 
powierzchni, z czego aż po prawie 46 100 mkw. 
powstało w  Krakowie i  Poznaniu. Tym samym 
stolica Małopolski dalej prowadzi na rynku ko-
mercyjnym wśród miast regionalnych. Co cie-
kawe, na znaczeniu zyskują również mniejsze 

miasta, m.in. Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów, Toruń i Opole. Ko-
lejne ok. 800 000 mkw. powierzchni biurowej wciąż pozostaje 
w budowie.

Załamanie rynku? Nie w tym roku
Dane przedstawione w  raporcie pokazują, że w  I  kw. popyt na 
zakup i  najem nieruchomości komercyjnych w  Polsce był nie-
co niższy niż w ubiegłym roku. W Warszawie odnotowano spa-
dek na poziomie 29 proc. Jak przekonują analitycy, słabe kilka 
miesięcy nie determinują całego roku — za wcześnie zatem, aby 
mówić o załamaniu rynku. Prognozy na przyszłość są pomyślne 
— wkrótce zostaną odnowione umowy najmu z 2015 r. — rekor-
dowego pod względem popytu na powierzchnię biurową. Zapo-
wiada się także podpisanie kilku ważnych umów przednajmu. 

Miasta regionalne mają się dobrze
Na rynkach regionalnych za to popyt nadal rośnie. W styczniu, lu-
tym i marcu osiągnął on poziom 130 500 mkw. Liczba ta jest o 2,6 
proc. wyższa niż  w  analogicznym okresie poprzedniego roku. 
Rynek regionalny charakteryzuje stosunkowo wysoki udział umów 
przednajmu. Wśród największych najemców dominują firmy z sektora 
BPO/SSC. Dobry rezultat na początku 2019 r. napawa optymizmem 
na dalszą część roku — czytamy w  raporcie. Pozytywnie nastra-
ja rozbudowa istniejących kompleksów biurowych, jak i budowa 
zupełnie nowych obiektów. Rozwój centrów BPO/SSC i zainte-
resowanie nowych firm zapewni popyt na powierzchnię biuro-
wą. Poza tym przewiduje się, że Polska może zyskać, jeśli dojdzie 
do Brexitu — wówczas firmy mające siedziby na terenie Wielkiej 
Brytanii mogą poszukiwać nowej lokalizacji. Rynek komercyjny 
nie będzie jednak zupełnie wolny od problemów — coraz więk-
szym wyzwaniem staje się niewystarczająca liczba pracowników.

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
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Piasta Towers Os. Bohaterów Września 84B

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

WYNAJEM

metraż 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 139,21 m2

cena 6369 zł/m2 / 886 620 zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

min. okres najmu informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne 

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

największy atut lokale gotowe do odbioru

inne dostępne lokale bud. 191: od 17 do 147 m2  
 bud. 193: od 139 do 157 m2

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

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

WYNAJEM

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

cena 12 EUR/m2 

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2

min. okres najmu 3/ 5 lat

miejsca park. (cena) od 100 zł

preferowane branże biuro

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

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

powierzchnia: 3 ha  
cena: 14 000 000 zł

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

 Kraków, Zwierzyniec, ul. Bronisława Czecha
działka budowlana

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

Cena: 832 800zł

 NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI KOMERCYJNE  
NA TERENIE KRAKOWA

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

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

cena: 832 800 zł 
powierzchnia: 3 ha  

cena: 14 000 000 zł

PRĄDNIK BIAŁY
ul. Jasnogórska

 ZWIERZYNIEC
ul. Bronisława Czecha

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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RElACJE

Renata Piechutko
Wiceprezes Zarządu MSPON

Członek Zarządu PFRN

fot. SPON Pomorza i Kujaw

Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości to jedno 
z najważniejszych wydarzeń branży nieruchomości. 

Tegoroczny Kongres PFRN miał na celu propagowanie profe-
sjonalnej wiedzy, ochrony konsumenta, bezpieczeństwa trans-
akcji i  podkreślenie potrzeby ciągłego kształcenia i  rozwoju 
zawodów nieruchomościowych. 

Jubileusz SPON Pomorza i Kujaw
XXIII Kongres PFRN połączono z obchodami jubileuszu 25- lecia 
działalności Stowarzyszenia Pośredników w  Obrocie Nierucho-
mościami Pomorza i Kujaw. W pierwszym dniu, wieczorem odby-
ła się gala pod nazwą „Argentum Party”, podczas której zostały 
wręczone Złote Odznaki PFRN, nagrody i  wyróżnienia. W  tym 
roku do Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami trafiły wyróżnienia PFRN za wkład w rozwój 
profesji i  rynku nieruchomości dla Renaty Piechutko i Ryszarda 
Zdanowicza. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęto wspól-
ną zabawę, a gospodarz wydarzenia Leszek Hardek — były Prezy-
dent PFRN, prezes Elżbieta Trawińska i Zarząd SPON Pomorza 
i  Kujaw zadbali o  liczne atrakcje i  niespodzianki tego wieczoru. 
Kolegom z  Pomorza i  Kujaw serdecznie gratulujemy i  życzymy 
wielu sukcesów.

17 i 18 maja br. w Bydgoszczy w Hotelu City odbył się XXIII Kon-
gres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Współorganizato-
rem tegorocznego Kongresu było Stowarzyszenie Pośredników 
w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw. Doroczne kon-
gresy PFRN są najważniejszymi wydarzeniami w  branży, sta-
nowią okazję do spotkań środowiska pośredników, zarządców, 
rzeczoznawców, deweloperów, wymiany kontaktów i  pogłębie-
nia wiedzy niezbędnej do pracy na rynku nieruchomości. Pro-
gram wydarzenia rozpoczął się od słowa wstępnego Prezydenta 
Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości — Andrzeja Pióreckiego, 
który zarazem przedstawił po raz pierwszy logo przyszłoroczne-
go jubileuszu 25-lecia PFRN. 

Gościem specjalnym Kongresu był Radosław Sikorski — były 
minister obrony, spraw zagranicznych i marszałek Sejmu. Patro-
nat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Marszałek Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego i  Prezydent Bydgoszczy. Do 
patronów medialnych należał m.in. portal KRN.pl.

Formuła tegorocznego Kongresu
W tym roku podczas Kongresu obowiązywała formuła dwudnio-
wych paneli, które prowadzili pieczołowicie dobrani przez go-
spodarzy prelegenci, m.in.: Szymon Sędek, Witold Czapla, Piotr 
Dobrowolski, Jerzy Śliwa, Katarzyna Lebiedź, Małgorzata Szul-
czewska, Marek Wasielewski.

Poza tematyką, która często pojawia się na tego rodzaju wyda-
rzeniach, dotyczącą skutecznych i praktycznych negocjacji oraz 
mediacji na rynku nieruchomości, wyłączności ofert, zabezpie-
czenia stron transakcji, umów zawieranych z  klientami, ochro-
ny konkurencji, wraz ze zmieniającymi się czasami pojawiają się 
też nowsze tematy związane z RODO, wykorzystaniem nowych 
technologii i mediów społecznościowych. 

Nowe technologie i  social media stają się wszechobecne 
w  branży nieruchomości, należy je jednak traktować jako sku-
teczne narzędzia, pomagające zaoszczędzić czas i ułatwić pracę. 
Środki te są łatwo dostępne i szybko docierają do odbiorcy. Nie 
zapominajmy jednak, że równie łatwo mogą się one obrócić prze-
ciw nam, zatem powinniśmy zadbać o wiarygodność przekazu.

 n

XXIII Kongres PFRN już za nami
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oRzECznICtwo

Zajęcie gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością 
zapłaty podatku od nieruchomości. Co do zasady wysokość opłaty podatkowej określa się, 
uwzględniając w pierwszej kolejności klasyfikację gruntu w ewidencji gruntów i budynków, 
natomiast wyjątkiem jest sytuacja, kiedy teren został zajęty przez przedsiębiorstwo. 

Podstawa opodatkowania
Zgodnie z  opinią WSA, jednoznaczną podstawą opodatkowania 
gruntów podatkiem od nieruchomości będzie fakt ich zajęcia na 
działalność gospodarczą, czyli rzeczywiste wykonywanie na nich 
czynności składających się na prowadzenie przedsiębiorstwa, 
przy czym czynności te muszą być wykonywane w sposób trwa-
ły (nieincydentalnie). W opinii WSA nie można zgodzić się z twier-
dzeniami, że nieodzowną cechą owego zajęcia, warunkującą 
uznanie jego zaistnienia, jest stan, w którym wyłącza się w ogóle 
możliwość prowadzenia na tych gruntach innego rodzaju działal-
ności. Jednocześnie zdaniem WSA  spółki energetyczne, działa-
jąc w  zakresie przesyłu energii elektrycznej, wykorzystują grunt 
w sposób trwały i z pewnością nieincydentalny.

WSA rozstrzygnęło również kwestię, kto jest podatnikiem 
w niniejszej sprawie, tj. właściciel gruntu czy przedsiębiorca prze-
syłowy. Według sądu służebność polega na posiadaniu prawa 
a nie rzeczy, co ma znaczenie w kontekście tego, czy przedsiębior-
stwo może być w przedmiotowej sytuacji podatnikiem. Aby tak się 
stało, zdaniem sądu przedsiębiorstwo musiałoby posiadać przed-
miotowy grunt, chociażby jako posiadacz zależny, co jednakże nie 
ma w tej sytuacji miejsca. Zatem w ocenie sądu przedsiębiorstwo 
w wyżej wymienionym stanie faktycznym nie jest podatnikiem. Na 
podstawie powyższego sąd oddalił skargę.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie  
z 21 marca 2019 r., sygn. I SA/Sz 851/18.

Krzysztof Janowski
radca prawny, Kancelaria Janowski Markiewicz

z
a działalność gospodarczą, na potrzeby ustalenia podatku 
od nieruchomości, nie uważa się działalności rolniczej oraz 
leśnej. Co jednak, jeżeli podmiot uprawniony z  tytułu słu-

żebności zajmuje grunt w  celu wykonywania działalności gospo-
darczej? Kto wtedy jest podatnikiem i kiedy można uznać, że teren 
został zajęty w celu prowadzenia takiej działalności?

Na powyższe pytanie odpowiedział Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny wyrokiem z  21 marca 2019 r. Sprawa rozpoczęła się 
od decyzji burmistrza, określającej wysokość zobowiązania po-
datkowego od nieruchomości. Organ ustalił, że grunty są przed-
miotem umów służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa 
energetycznego, ponadto zdaniem organu zgromadzone dowo-
dy wskazują na to, że tereny pod liniami napowietrznymi w pasach 
technicznych służą przede wszystkim prowadzeniu działalności 
gospodarczej w  zakresie bezpiecznego i  bezawaryjnego przesy-
łu energii elektrycznej. Taki stan miał miejsce pomimo odmiennej 
klasyfikacji geodezyjnej (pastwiska, grunty rolne, nieużytki, grunty 
zadrzewione i zakrzewione, grunty położone na obszarze parków 
narodowych).

Na podstawie powyższego organ uznał, że grunty, na których 
prowadzona jest działalność gospodarcza, powinny być objęte 
najwyższą stawką podatkową dla działek związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, i wszczął w tym zakresie postępo-
wanie podatkowe.

Adresat decyzji odwołał się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego (SKO). SKO stwierdziło, że interpretacja urzędu 
skarbowego jest prawidłowa. Następnie strona zaskarżyła de-
cyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarżą-
cy opierał się na zarzucie, że ustanowienie służebności przesyłu 
nie stanowi w tym przypadku o zajęciu gruntu na działalność go-
spodarczą. Ponadto strona podniosła, że zadanie przedsiębiorcy 
przesyłowego ma charakter incydentalny, polegający wyłącznie 
na konserwacji urządzeń przesyłowych oraz czuwaniu nad tym, by 
nic nie zagrażało bezpieczeństwu przesyłu. Według niej grunty nie 
należą do operatora energetycznego, co oznacza, że nie mają one 
związku z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej.

Czym jest „zajęcie gruntów”?
Zdaniem WSA, w tej sytuacji kluczowe staje się wyjaśnienie poję-
cia „zajęcie gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej”, 
tym bardziej, że to sformułowanie jest sporne w  rozpoznawanej 
sprawie, a  nie zostało zdefiniowane normatywnie. Sąd akceptuje 
dotychczasowo stosowaną w orzecznictwie wykładnię pojęcia „za-
jęcie” i podziela stanowisko, iż jako zajęcie gruntów na prowadzenie 
działalności gospodarczej należy rozumieć faktyczne wykonywa-
nie konkretnych czynności, działań na danej działce, powodujących 
dokonanie zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezul-
tatu, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 n	

Podatek od zajęcia gruntu na działalność 
gospodarczą
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BRONOWICE,
UL. SOSNOWIECKA
Nowoczesny dom wolnostojący, p.u. 
364 m2, elegancko urządzony, 2017 r.
Cena: 2.495.000 zł

KONTAKT:   Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. STRZELCÓW
Mieszkanie 4-pokojowe, 47,5 m2, 
funkcjonalne 

Cena: 420.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. WILEŃSKA
Mieszkanie 3-pokojowe,  
p.u. 50,2 m2, urządzone, I p.
Cena: 449.000 zł 

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

WOLA JUSTOWSKA,
UL. HAMERNIA
Komfortowe 2-pokojowe  
mieszkanie, 58 m2, 2003 r.
Cena: 530.000 zł 

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

PODGÓRZE,
UL. PRZEMYSŁOWA
3-pokojowy apartament, p.u 67 m2, 
gustowny, klimatyzacja
Cena: 869.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

WOLA JUSTOWSKA
Dom w zabudowie bliźniaczej, 
p.u. 127 m2, wysoki standard 
wykończenia. OSTATNI DOM!
Cena: 1.350.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

DĘBNIKI,
RUCZAJ
Mieszkania 1, 2, 4-pokojowe,  
pow. 34-66 m2, dogodna lokalizacja
Ceny: od 273.711 zł

KONTAKT:   Joanna Makówka 
 688-880-156

WĘGRZCE WIELKIE
Mieszkania 3-pokojowe,  
pow. ok. 60 m2, osiedle zamknięte
Ceny:  od 325.000 zł

KONTAKT:   Piotr Kudła 
 688-880-133

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

KONTAKT:   Michał Dzięcioł 
 518-810-080
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PRĄDNIK BIAŁY,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, zamknięte  
i monitorowane osiedle, 77 m2

Cena:  650.000 zł

KONTAKT:   Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

ZABIERZÓW,
GM. ZABIERZÓW
Piękne mieszkanie, 3-pok, 77 m2, 
ogródek 65 m2, 2009 r.
Cena: 455.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

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

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

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

PODGÓRZE,
UL. HELTMANA
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie, 
65 m2, 2007 r.
Cena: 560.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

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

KONTAKT:  Dariusz Zieliński                  
                        688-880-209 

BRACIA-SADURSCY.PL

OSIEDLE ZŁOCIEŃ
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 25-61 m2, stan deweloperski
Ceny:  od 187.318 zł

KROWODRZA,
UL WROCŁAWSKA
Komfortowe 1-pokojowe 
mieszkanie, 2018 r.
Cena: 364.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski
                            510-087-993

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

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

ŻABINIEC,
UL. KONECZNEGO
Przestronne 2-pokojowe  
mieszkanie, 58 m2

Cena: 459.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

KONTAKT:  Małgorzata Brożek
  688-880-149

KONTAKT:  Karolina Raźna
  503-031-022
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DĘBNIKI,
UL. DOBROWOLSKIEGO
Dom w zabudowie szeregowej, 
128 m2, elegancki
Cena:  896.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

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

KONTAKT:  Karolina Raźna
                   503-031-022

BIEŻANÓW,
UL. MADEJÓWKA
Dom wolnostojący, 280 m2,  
dz. 6,5 ar, 2010 r.
Cena: 1.350.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

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

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

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

KONTAKT:  Sebastian Steranka
                    501-227-010

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

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195 

BRACIA-SADURSCY.PL

MODLNICA 
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
p.u. 113 m2, kameralne osiedle
Ceny: od 639.000 zł

GM. MICHAŁOWICE,
MICHAŁOWICE
Dom typu bliźniak, 230 m2,  
p.u 185 m2, przytulny
Cena: 749.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

GM. WIELICZKA,
ŚLEDZIEJOWICE
Dom wolnostojąvy, 198 m2,  
p.u 134 m2, w idealnym stanie
Cena: 1.250.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

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

KONTAKT:   Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152
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DĘBNIKI,
UL. KOMUNY PARYSKIEJ
Mieszkanie 3-pokojowe, 60,43 m2, 
2008 r.
Cena: 480.000 zł

KONTAKT:   Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

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

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

MICHAŁOWICE,
UL. GRANICZNA
Dom wolnostojący, 190 m2, taras, 
2010 r.
Cena: 990.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

WIELICZKA,
GOLKOWICE
Dom w zab.bliźniczej, 124 m2, 
2009 r.
Cena: 650.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. BOCIANA
Mieszkanie 4-pokojowe, 70 m2, 
balkon
Cena: 597.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

KURDWANÓW,
UL. BUJAKA
Mieszkanie 4-pokojowe,  
pow. 65 m2, zadbane, 2005 r.
Cena: 487.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI
Domy wolnostojące, pow. 113 m2, 
kameralne osiedle
Cena:  595.000 zł
 

RUCZAJ,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, 
2011 r.
Cena: 1.990.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek
                    510-131-177

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

KONTAKT:   Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

BRONOWICE,
UL. SMĘTNA
Mieszkanie 2-pokojowe, 41 m2, 
nowoczesne, 2012 r.
Cena: 345.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak                       
   518-706-518

KONTAKT:  Magdalena Barbacka                                   
 883-060-730
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Studio – 32 m2 
Pychowice, ul. Zakrzowiecka 

Salon z aneksem kuchennym, przedpokój, 
łazienka z WC. Stan bardzo dobry. Ekspozycja 
zachodnia. Nowoczesny budynek z 2009 r. 

 

5-pokojowe – 169 m2 
Olsza, ul. Pilotów
Dwupoziomowy apar tament w budynku  
z 2004 roku. Salon, cztery sypialnie, kuchnia, 
dwie łazienki, komórka lokatorska, dwa garaże. 
Funkcjonalny rozkład pomieszczeń z możliwo-
ścią zmiany aranżacji.

 

Cena: informacja w biurze
tel. 12 412 00 72

1-pokojowe – 33 m2 
Krowodrza, ul. Bratysławska
Widokowe mieszkanie na wysokim piętrze  
o pow. 33 m2 składa się z: przedpokoju, pokoju, 
jasnej kuchni, łazienki oraz loggii. Chroniony  
i monitorowany, nowoczesny apartamentowiec 
z 2004 roku. Okolica z dobrze rozwiniętą infra-
strukturą i komunikacją miejską.

Dom wolno-stojący – 203 m2 
Siepraw
Budynek jednopiętrowy na działce 14 arów. 
Na pierwszym poziomie przestronny salon  
z wyjściem na taras, osobny pokój, pełno-
wymiarowa otwarta kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój. W skład górnej kondygnacji wchodzą 
trzy sypialnie oraz łazienka z WC; z jednego 
pokoju wyjście na balkon z widokiem na ogród. 

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,  dwóch 
niezależnych pokoi, łazienki oraz przedpokoju. 
Do mieszkania przynależy szeroki balkon. 
Zielona okolica, dobrze skomunikowa  
z innymi  częściami Krakowa. 

Cena 419.000 zł
tel. 883 999 762

2-pokojowe – 36 m2 
Bronowice, ul. Bronowicka
Przedpokój, 2 osobne pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, piwnica. Mieszkanie po 
generalnym remoncie. Doskonała lokalizacja 
pod względem komunikacyjnym.

Cena 349.000 zł 
tel. 791 965 990 

2-pokojowe – 60 m2 
Kazimierz, ul. Św. Wawrzyńca

Nieruchomość składa się z dwóch 
niezależnych mieszkań. W skład pierwszego 
z nich wchodzą: pokój dzienny z antresolą 
sypialnianą, osobna kuchnia, łazienka, WC 
oraz przedpokój. Drugie mieszkanie składa 
się z pokoju z aneksem kuchennym oraz 
łazienki z WC. Mieszkanie z balkonem. 
Idealne pod inwestycję!  
 
Cena 629.000 zł 
tel. 512 110 804

4-pokojowe – 108 m2 
Łobzów, Al. Słowackiego
Salon, 3 sypialnie, kuchnia, łazienka, toaleta, 2 
balkony, komórka lokatorska, prywatny ogród. 
Mieszkanie bardzo przestrzenne, w dobrym 
stanie. Spore możliwości zmiany rozkładu. 
Dobre pod inwestycję.

Cena 750.000 zł
tel. 512 110 802

2-pokojowe – 57 m2 
Stare Grzegórzki,  
ul. Rzeźnicza
Nieruchomość do remontu, składa się z dwóch 
osobnych pokoi, oddzielnej kuchni, łazienki z 
WC oraz przedpokoju. Ogrzewanie miejskie. 
Wymienione instalacje.
 

Cena 470.000 zł
tel. 512 110 804 

4-pokojowe – 124 m2 
Łobzów, al. Słowackiego
4 pokoje, duża kuchnia z balkonem, łazienka, 
toaleta, spiżarnia, pomieszczenie gospo-
darcze, piwnica. Mieszkanie w kamienicy 
z windą oraz centralnym ogrzewaniem 
miejskim.
 

Cena 960.000 zł
tel. 512 110 802

Cena 340.000 zł
tel. 793 717 771

 Cena 475.000 zł
tel. 513 084 377

Cena 269.000 zł  
tel. 12 341 54 78 
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2-pokojowe – 44 m2 
Nowa Huta
Mieszkanie składa się z dwóch niezależnych 
pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Stan 
nieruchomości - do odświeżenia/remontu. Do-
bra lokalizacja: blisko Plac Centralny, miejskie 
parki oraz przystanki autobusowe i tramwajowe.

Cena 289.000 zł 
tel. 531 998 080

5-pokojowe – 96 m2 
Zwierzyniec,  ul. Królowej 
Jadwigi/ Emaus
Mieszkanie dwupoziomowe o powierzchni 
96 m2 składające się dużego salonu, trzech 
sypialni, osobnej jasnej kuchni, garde-
roby, stryszku, łazienki, osobnego WC. 
Do mieszkania dodatkowo przynależą dwa 
duże balkony z ładnym widokiem na Wzgórze  
Św. Bronisławy oraz piwnica.
 

Cena 745.000 zł
tel. 534 534 605 

2 - pokojowe – 40 m2 
Wola Duchacka Wschód  
Salon z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka z WC oraz przedpokój. Do 
mieszkania przynależą 2 balkony, komórka 
lokatorska oraz naziemne miejsce postojowe. 
Możliwość dokupienia garażu podziemnego. 
Budynek z 2008 roku. 

Cena 339.000 zł
tel. 600 176 207

2-pokojowe –  71 m2  
Śródmieście, ul. Beliny 
Prażmowskiego 
Przedpokój, 2 pokoje, kuchnia z balko-
nem, łazienka z WC. Mieszkanie znajduje 
się na 3 piętrze w kamienicy. Możliwość 
przerobienia na 3 pokoje małym nakładem 
pracy! Idealne pod inwestycje! Doskonałe 
połączenie MPK z każdą częścią Krakowa. 

Cena 539.000 zł 
tel. 604 683 680 

2-pokojowe – 47 m2 
Grzegórzki, ul. Szafera
Przedpokój, dwa pokoje, Kuchnia, łazienka, 
balkon francuski, piwnica. Mieszkanie w 
bloku z cegły, Mieszkanie w dobrym stanie 
technicznym w 2013 roku przechodziło 
generalny remont (instalacje, wymiana okien, 
podłogi). Bardzo ciche. Stan: DOBRY
 

Cena 398.000 zł 
tel. 531 992 777 

3–pokojowe – 67 m2 
Stare Miasto, ul. Rajska
Nieruchomość z bezpośrednim widokiem 
na Małopolski Ogród Sztuki, ulokowana na 
pierwszym piętrze zadbanej plomby  
z własnym parkingiem. Składa się z trzech 
pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju 
oraz dwóch balkonów. Ogrzewanie centralne. 
Duże możliwości aranżacyjne. 
 

Cena 749.000 zł  
tel. 600 638 099  

2-pokojowe – 36 m2 
Kozłówek 
 
Przedpokój, kuchnia, 2 pokoje, łazienka z WC, 
piwnica. Mieszkanie w atrakcyjnej lokalizacji, 
blisko przystanków komunikacji miejskiej. 
Woda i ogrzewanie MPEC.

2-pokojowe – 48,01 m2 
Wieliczka 
Wiatrołap, przedpokój, kuchnia z oknem, salon, 
sypialnia, łazienka z WC, ogród (ok. 70 m2), 
kom. lokatorska, miejsce postojowe. Mieszka-
nie w stanie idealnym w kameralnym budynku. 
 

Cena 329.000 zł
tel. 12 651 29 87 

1-pokojowe – 31 m2 
Azory, ul. Podkowińskiego
Kawalerka składająca się z przestronnego 
pokoju, osobnej kuchni, łazienki z wanną 
oraz antresoli 7 m2.  Atutem jest duży taras  
z widokiem na miasto. W okolicy wiele punktów 
handlowo-usługowych. Dostępne od zaraz.

Cena 285.000 zł 
tel. 791 759 999 

1-pokojowe – 40,43 m2 
Grzegórzki, ul. Nullo  
 
Przedpokój, pokój, kuchnia, łazienka, 
balkon, piwnica. Mieszkanie w bloku z cegły. 
Mieszkanie do własnej aranżacji, blisko 
komunikacji miejskiej  

Cena 230.000 zł
tel. 534 533 332

Cena 339.000 zł 
tel. 531 992 777 
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1-pokojowe – 34 m2 
Prądnik Czerwony, ul. Meiera
Mieszkanie w wysokim standardzie. Duży salon 
z aneksem kuchennym oraz niezależny pokój, 
przedpokój z garderobą oraz łazienka. Miesz-
kanie posiada balkon. Nowe budownictwo. 
Stan bardzo dobry. Mieszkanie po generalnym 
remoncie. 

Cena 312.000 zł
tel. 531 990 786 

2-pokojowe – 31,02 m2 
Bieżanów, ul. Ogórkowa
Okazja cenowa. Mieszkanie w atrakcyjnej 
cenie z dożywotnim prawem użytkowania 
na rzecz obecnego właściciela. Mieszka-
nie składające się z przedpokoju, salonu  
z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki  
z WC. W bardzo dobrym stanie, po remoncie. 
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej. 
Położone w kameralnym bloku z 2012 roku.

Cena 110.000 zł 
tel. 537 680 002

3-pokojowe – 55 m2 
Czyżyny, ul. Skarżyńskiego
Przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta, 
loggia, piwnica. Mieszkanie w niskim budow-
nictwie. W najbliższej okolicy przystanki MPK 
oraz liczne punkty handlowo - usługowe.

Cena 395.000 zł
tel. 535 221 232 

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 399.000 zł
tel. 693 569 107 

2-pokojowe – 48 m2  
Nowa Huta, os. Górali
 
2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka,przedpokój. 
W mieszkaniu parkiet dębowy w dobrym 
stanie! Mieszkanie znajduje się na wysokim 
parterze w dwupiętrowym bloku z cegły. 

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 

3-pokojowe – 54 m2 
Osiedle Oświecenia
2 pokoje, salon z aneksem kuchennym, 
łazienka, przedpokój, loggia, taras oraz 
piwnica. Mieszkanie w stanie bardzo dobrym. 
Blok z 2008 r. Blisko Centrum Handlowego 
Serenada.

 

Cena 425.000 zł  
tel. 536 367 990 

2-pokojowe – 38 m2 
Bieńczyce, os. Przy Arce  
Dwa pokoje, jasna kuchnia, przedpokój, łazien-
ka,  duża loggia. Mieszkanie na trzecim piętrze 
w bloku z windą. Bardzo dobra infrastruktura 
osiedla. Idealne na start dla młodej rodziny.

Cena 269.000 zł
tel. 792 707 776

2-pokojowe – 50,10 m2 
Płaszów, ul. Myśliwska

Funkcjonalne mieszkanie składające  
się z przedpokoju, oddzielnej kuchni, 2 pokoi, 
łazienki z WC oraz balkonu. W cenie mieszkania 
umeblowanie i wyposażenie. Nowoczesne 
osiedle z 2012 roku- ogrodzone i monitorowane. 
Blok z windą. W cenie miejsce postojowe  
w garażu podziemnym. 

Cena 408.500 zł
tel. 570 578 980

2-pokojowe – 48,55 m2 
Prądnik Biały,  
ul. Pachońskiego
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, balkon. Możliwość 
dokupienia miejsca parkingowego  
i kom. lokatorskiej. Mieszkanie w stanie 
deweloperskim. Blok z windą. Bez podatku 
PCC. Świetna lokalizacja - blisko komunikacji. 

Cena 383.000 zł brutto 
tel. 537 978 098

Cena 309.000 zł 
tel. 731 090 606
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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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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.
Organizujemy dom otwarty  
08.06.2019 r.

166 m2, 5 pokoi, działka 4,9 a.
Stan deweloperski, bliźniak, IV kwartał 
2019. 

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

95 m2, 4 pokoje, aneks kuchenny,  
2 balkony.

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

Przybysławice 
Dom na sprzedaż 

Stare Miasto, 
ul. Żuławskiego
Mieszkanie na sprzedaż

Salwator,  
ul. Salwatorska 
Mieszkanie na sprzedaż

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Aleksandrowice
Dom na sprzedaż

Bibice 
Dom na sprzedaż

Zielonki

Kraków, Prądnik Biały
Dom na sprzedaż

Kraków, 
ul. Kobierzyńska
Działka na sprzedaż

Olszowice
Dom na sprzedaż 

Cena: 336 000 zł Cena: 649 000 zł  
 

Cena: 1 150 000 zł

Cena: 1 200 000 zł

Cena: 399 000 zł

Cena: 489 000 złCena: 1 190 000 zł

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

Cena: 1 220 000 zł (netto)

Cena: 465 000 zł 

731-188-788

531-255-155

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

DOM OTWARTY
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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 z loggią, na parterze.  
W skład mieszkania wchodzą:  

2 niezależne pokoje oraz kuchnia  
częściowo otwarta na duży pokój. 

Mieszkanie jest jasne, o ekspozycji okien 
na stronę płd. Do mieszkania przynależy 

komórka lokatorska.
.

cena: 710 000 zł

cena: 249 000 zł

cena: 433 600 zł

cena: 580 000 zł

cena: 459 000 złcena: 450 000 zł

WOLA JUSTOWSKA

KLINY

STARE MIASTO

DĘBNIKI

CZYŻYNYBRONOWICE

Pow. 43,36 m2 

Pow. 85,2 m2

Pow. 47,02 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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 Nagroda w konkursie 
„Lider Nieruchomości Otodom”

NAJLEPSZE BIURO

NIERUCHOMOŚCI

W POLSCE

W 2019 ROKU

www.nowodworskiestates.pl

Dzielnica: Kraków, Prądnik Biały

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej

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

Wynajem

Dzielnica: Kraków, Czyżyny

os. Dywizjonu 303

Przepiękne mieszkanie z ogródkiem z początku 2019 r. W mieszkaniu: salon
z wyposażonym aneksem (meble w zabudowie kuchennej na zamówienie), 
sypialnia, luksusowa łazienka z prysznicem, hol z dużą szafą, pomieszczenie 
gospodarcze. W cenę wliczona jest komórka lokatorska i duży ogródek.

Wynajem

Dzielnica: Kraków, Śródmieście / Stare Miasto

ul. Rakowicka

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

Wynajem

Dzielnica: Kraków, Podgórze / Łagiewniki-Borek Fałęcki

ul. Piusa Welońskiego

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.

Sprzedaż

Kraków, Krowodrza / Żabiniec

ul. Konecznego

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

638 000 PLN
+48 791 571 835
r.goral@nowodworskiestates.pl

Radosław Góral

Sprzedaż

Dzielnica: Kraków, Podgórze / Kurdwanów

ul. Kordiana

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.

770 000 PLN
+48 577 394 123
a.uznanska@nowodwroskiestates.pl

Anna Uznańska

Sprzedaż

1800 PLN
+48 577 898 123
a.sztaudynger@nowodworskiestates.pl

Anna Sztaudynger 2 400 PLN
40 m243 m2

115 m244 m2

92 m284 m2

+48 577 617 123
a.klein@nowodworskiestates.pl

Agnieszka Klein

2700 PLN
+48 575 618 123
w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Wojciech Wójcik 599 000 PLN
+48 575 618 123
w.wojcik@nowodworskiestates.pl

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

łazienki dębowy parkiet, w łazience płytki.  

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

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

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

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

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

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

t e l .  516 028 307CENA 1 198 000 zł

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

Przepiękna panorama gór, blisko wyciągu orczykowego, 

dojazd bezpośredn. Działka pod lasem, pod usługi agroturystyczne. 

Media w sąsiedztwie. Oferta prywatna.

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

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

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

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

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

Inwestycja zlokalizowana jest tylko 2 km od Rynku Głównego. 

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

KRAKÓW - U L .  B R AT Y S Ł AW S K A

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



98 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 10/2019

ogłoszenia drobne i prywatne

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

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

Świetne miejsce do zamieszkania. 

KRAKÓW, DĘBNIKI, UL. ZAGRODY

                 Cena 400.000 zł   Tel. 664 17 77 18

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

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

i ziemne pola składowe, sklep.

DOBRA LOKALIZACJA I ATRAKCYJNE CENY.

T E L .  535-559-200

Cena kompleksu 2.500.000 zł do negocjacji

Zapraszamy do współpracy

Prywatnie oferuję do sprzedaży 50 ar działkę z prawomocnym pozwoleniem na 

budowę 6 domów wolnostojacych 2 lokalowych. Działka  płaska prostokątna wśród 

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

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

Zapraszam do ogladania.

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

KRAKÓW PODGÓRZE-RYBITWY

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

CENA 1 166 000 zł

POSIADAMY DO WYNAJMU LUB SPRZEDAŻY 
 

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

LOKALIZACJA: Małopolskie, Złota

MEDIA: prąd, siła, gaz, woda

Bardzo dobra lokalizacja i atrakcyjna cena.
 

Cena 450.000 zł do negocjacji

T E L .  535-559-200Zapraszamy do współpracy.
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ogłoszenia drobne i prywatne

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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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






