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Drogi Czytelniku

My, Polacy, jesteśmy coraz bardziej świadomi, 

jeśli chodzi o zagadnienie poszanowania 

środowiska naturalnego. Oprócz posiadania 

przez przeciętnego Kowalskiego kilku kubłów 

na różnego rodzaju odpadki, świadczy o tym 

choćby liczba przyznawanych certyfikatów dla 

tzw. zielonych budynków. Z raportu Polskiego 

Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego 

PLGBC wynika, że obiektów, powstałych 

z myślą o poszanowaniu zasady potrójnej 

odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej 

i ekonomicznej, jest już w naszym kraju 648, 

czyli więcej niż w pozostałych państwach 

regionu łącznie. Kto, poza Warszawą, oddaje 

najwięcej certyfikowanych budynków i jaki 

udział w całości mają inwestycje biurowe, 

dowiesz się z tekstu „Polska liderem w Europie 

Środkowo-Wschodniej”.

W III części wywiadu z radcą prawnym 

Krzysztofem Przybyłowiczem, Magdalena 

Hojniak pytała m.in. o to, czym się różni 

zaliczka od zadatku, czy umowa rezerwacyjna 

ma moc prawną, oraz na jakich zasadach 

możemy użytkować przestrzeń wspólną, do 

której należą choćby balkon, czy ogródek? 

Zanim dokonamy rezerwacji i zakupu, warto 

znać odpowiedź na pytanie zasadnicze:  

co konkretnie kupujemy od dewelopera?

Przyjemnej lektury 

Krzysztof Maksiński
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Znajdziesz nas także na

Plebiscyt 2019

eDyCJa Vi

wybierz zwycięzcę Vi edycji

zwycięzcy poprzednich edycji

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

za pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.krn.pl

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

na specjalnych kuponach rozdawanych podczas 
targów mieszkaniowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KUPON

(patrz str. 6–9)

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

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

EDYCJA III
inwestycja: Bunscha Park 
deweloper: Bunscha Park

EDYCJA IV
inwestycja: Wielicka Garden 
deweloper: atal

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

EDYCJA V
inwestycja: Osiedle Pasteura 
deweloper: Tętnowski Development

2019



 n

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

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

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

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

orGaNiZaTor ParTNer

oddaj głos w plebiscycie

...i wyjedź  
na wczasy

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

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

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

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

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

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

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

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

Logo w wersji 
miniaturkowej

BUDOWA ZNAKU

Logo w wersji 
podstawowej
 

9Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 11/2019



plebiscyt | prezentacja inwestycji

 n

Bogucianka 158 i 160

Biuro sprzedaży:
tel. 668 615 915
artur.falski@genus.pl
www.genus.pl

Bogucianka
Adres:  
Bogucianka 158 i 160, 32-020 Kraków

Deweloper: 

Genus Grupa deweloperska 2 Sp. z o.o.  
centrum Sp. Komandytowa

30 ar terenów rekreacyjnych 
przynależnych do osiedla 
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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

Z
najdź swoje miejsce na ziemi w jednym z najpiękniejszych 
i malowniczych terenów w Krakowie. Jeżeli cenisz spokój, 
ciszę oraz kontakt z naturą, to Osiedle Bogucianka jest 

idealną propozycją dla Ciebie. Tutaj oderwiesz się od zgiełku 
wielkiego miasta, będąc zaledwie 13 kilometrów od Rynku 
Głównego. Poznaj uroki życia za miastem, nawet z niego nie 
wyjeżdżając. 
kraków coraz częściej kojarzy się ze smogiem, a nie smokiem 
wawelskim. Gdy w mieście stopień zanieczyszczenia powietrza 

1. przedsionek  3,25 m2

2. hall  . . . . . . . 4,13 m2

3. pokój dzienny 
    .  .  .  .  .  .  .  . 27,22 m2

4. jadalnia  . . . . 8,17 m2

5. kuchnia  . . . . 7,29 m2

6. łazienka   .  .  . 5,02 m2

7. garaż   .  .  .  . 16,28 m2

8. kotłownia  . . 4,22 m2

1. przedsionek  4,36 m2

2. hall  . . . . . . . 3,00 m2

3. pokój dzienny 
    .  .  .  .  .  .  .  . 31,20 m2

4. kuchnia  . . . 11,95 m2

5. kuchnia  . . . . 7,29 m2

6. garaż   .  .  .  .  17,78 m2

7. kotłownia  . . 5,01 m2

1. hall +schody 
  . . . . . . . . . 11,85 m2

2. pokój   .  .  .  . 11,50 m2

3. pokój   . . . . 14,60 m2

4. pokój   .  .  .  . 10,74 m2

5. pokój   .  .  .  . 13,56 m2

6. łazienka   .  .  . 6,92 m2

7. garderoba  . . 4,23 m2

1. hall +schody 
  . . . . . . . . . 13,09 m2

2. pokój   .  .  .  . 11,17 m2

3. pokój   . . . . 11,47 m2

4. pokój   .  .  .  . 15,06 m2

5. pokój   .  .  .  . 14,98 m2

6. łazienka   .  .  . 8,90 m2

7. garderoba  . . 3,57 m2

przekracza dopuszczalne normy, szczególnie w zimie, każdy myśli 
tylko o tym, jak uciec za miasto. Osiedle Bogucianka jest prawie 
w 100 proc. wolne od szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń, 
dzięki ukształtowaniu terenu i bliskości lasu. 
Sąsiedztwo lasu Tynieckiego oraz liczne obszary zielone 
pozwalają na aktywne spędzanie wolnego czasu z rodziną. 
Skorzystaj z uroków zielonego zakątka. Zabierz dzieci na 
wycieczkę rowerową do Tyńca, wybierzcie się na spacer po lesie 
— odkrywajcie wspólnie nieznane miejsca w Krakowie.

typ. A  148,98 m2 typ. B  155,60 m2

parter 

75,58 m2
parter 

77,36 m2

poddasze 

73,40 m2
poddasze 

78,24 m2
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Tylko kompromis 
ocali pomnik AK
Sprawa budowy pomnika AK w Krakowie 
pozostaje nierozstrzygnięta od 10 lat. Nadal 
nie wiadomo, jak będzie wyglądał pomnik 
i gdzie zostanie zbudowany. Prezydent Jacek 
Majchrowski zapowiedział rozpisanie nowego 
konkursu na projekt pomnika ze wskazaniem 
innej lokalizacji. Do końca czerwca miasto 
czeka na propozycje.

komentarz 
w sprawie

12

Od czego się zaczęło? 
Pierwsze starania o  budowę pomnika AK podjęto w  Krakowie 
już w 2009 r. Inicjatorem realizacji rzeźby był Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej. Po konsultacjach społecznych przepro-
wadzonych w latach 2010 i 2011, Rada Miasta Krakowa uchwa-
łą ze stycznia 2012 r. przyjęła, że pomnik zostanie zbudowany na 
Bulwarze Czerwieńskim pod Wawelem. Prezydent Jacek Maj-
chrowski zarezerwował na ten cel 1,6 mln zł w budżecie. Ponad-
to fundatorem monumentu został jego inicjator, czyli Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej. W  dzień Polskiego Państwa 
Podziemnego we wrześniu 2013 r. odbyła się uroczystość po-
święcenia kamienia węgielnego pod inwestycję. 

Jak miał wyglądać pomnik?
W maju 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs na projekt pomnika. 
Wygrał go zespół architekta Alexandra Smagi. Pomnik będzie miał 
lekką formę wstęgi, w kształcie granic II Rzeczpospolitej z 1939 r. Wstę-
ga wznosi się, symbolizując wzrastający opór Armii Krajowej. Wewnątrz 
pomnika będzie miejsce dla spotkań, uroczystości i  innych wydarzeń 
związanych z  AK — tak o  projekcie „Wstęga Pamięci” wypowiadał 
się autor. Ponadto do obiektu prowadziłaby reprezentacyjna ale-
ja będąca przedłużeniem drogi królewskiej od strony Wawelu. Po-
sąg i aleja powstałyby na terenie Ogrodu Pamięci Narodowej, który 
planowano utworzyć pod Wawelem. Początkowo kombatanci mieli 
problem z zebraniem funduszy na budowę obiektu, jednak pomógł 
im w tym sam autor „Wstęgi Pamięci” Alexander Smaga, a także pie-
niądze pochodzące ze zbiórki zorganizowanej na portalu polakpo-
trafi.pl. Ostatecznie do 2016 r. udało się zebrać 385 tys. zł.

Makieta zamiast pomnika 
Z powodów finansowych i formalnych budowa pomnika nie doszła 
do skutku. Krytyka ze strony aktywistów, architektów oraz formal-
ności prawne wpłynęły na to, że projekt utknął w miejscu. Przeciwni-
cy uważali, że budowa na Bulwarze Czerwieńskim zaburzy krajobraz 
i zabierze teren zielony, którego brakuje w Krakowie. W tym samym 
czasie zwolennicy „Wstęgi Pamięci” organizowali protesty i demon-
stracje związane z obroną budowy obiektu pod Wawelem. W 2017 r. 
prezydent Krakowa ogłosił przetarg na realizację inwestycji, ale nie 
wpłynęła żadna oferta. W  kolejnym postępowaniu przetargowym 
ogłoszonym w 2018 r. do urzędu miasta wpłynęły dwie oferty, jed-
nak kosztorys firm był znacznie wyższy niż budżet przeznaczo-
ny na przedsięwzięcie. Na przełomie 2017 i  2018 r. urząd miasta 

przeprowadził konsultacje społeczne, mające na celu zbadanie opinii 
krakowian na temat planu realizacji monumentu. 

Jednocześnie w tym samym czasie urzędnicy zlecili postawie-
nie makiety w skali 1:1 według koncepcji Alexandra Smagi. Pro-
totyp został ustawiony w  miejscu planowanej inwestycji przy 
Bulwarze Czerwieńskim. Postawienie modelu miało za zadanie 
przybliżyć wszystkim zainteresowanym tematem, wygląd pomni-
ka — po to, aby wyniki konsultacji społecznych odzwierciedlały 
rzeczywiste wrażenia mieszkańców. Obiekt tymczasowy znajdo-
wał się na bulwarze przez ok. 2 miesiące. Całkowity koszt jego po-
stawienia wyniósł 51 660 zł. 

Co dalej?
30 stycznia br. radni zdecydowali, że spór o powstanie rzeźby roz-
strzygną konsultacje społeczne w formie panelu obywatelskiego. 
Grupa 100 losowo wybranych mieszkańców do 25 czerwca po-
dejmie decyzję, co dalej z projektem pomnika. Radzie miasta zo-
stanie przedstawiona propozycja, która uzyska przychylność 80 
proc. uczestników panelu. 

Uchwała o  panelu obywatelskim unieważniła wszystkie wcze-
śniejsze uchwały dotyczące lokalizacji „Wstęgi Pamięci” na Bulwarze 
Czerwieńskim. Decyzja ta wywołała sprzeciw kombatantów. Zarzu-
cili oni radnym, że ci m.in. nie skonsultowali z  nimi pomysłu nowej 
uchwały. 13 maja 2019 r. doszło do spotkania prezydenta Krakowa 
z  wojewodą Piotrem Ćwikiem w  sprawie pomnika AK. Prezydent 
przedstawił dwie nowe propozycje lokalizacji monumentu. 

Rozpiszemy konkurs na zaprojektowanie pomnika ze wskazaniem 
innej lokalizacji. Proponuję dwie możliwości: miejsce po pomniku Konie-
wa przy ul. Armii Krajowej, co byłoby symbolicznym rozwiązaniem, albo 
pl. Wielkiej Armii Napoleona u podnóża Wawelu. Moim zdaniem lepsza 
byłaby pierwsza z nich, ponieważ w pobliżu pl. Wielkiej Armii Napole-
ona znajduje się już pomnik autorstwa Bronisława Chromego, który też 
jest poświęcony żołnierzom — powiedział Jacek Majchrowski. 

Prezydent Krakowa spotkał się również z  przedstawicielem 
kombatantów, którzy nadal chcą, aby obiekt powstał na Bulwarze 
Czerwieńskim. Jacek Majchrowski odniósł się także do kontro-
wersji wokół „Wstęgi Pamięci” w  pierwotnej lokalizacji. Według 
niego usytuowanie w  tym samym miejscu innego, nie tak agre-
sywnego pomnika też byłoby dobrym pomysłem. Na rozwiązanie 
sprawy budowy i  lokalizacji obiektu upamiętniającego AK przyj-
dzie nam jeszcze poczekać. 

Dominik Wielgus
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piję czystą wodę z kranu, i w Krakowie bardzo ją polecam. Butelka 
wody kosztuje 1,50–2,00 zł, natomiast wodę z kranu mamy pra-
wie za darmo. Jeśli dużo pijemy, to jesteśmy w stanie zaoszczę-
dzić nawet 600–700 zł na rok, zamieniając butelki jednorazowe 
na wodę z kranu.

Wygląda na to, że taki styl życia jest dosyć wymagający.

Ludziom się wydaje, że trzeba włożyć dużo pracy i  czasu, żeby 
przejść na styl życia zero waste. Ale nie biorą pod uwagę tego, 
że żaden zero waster, który twierdzi, że dzisiaj produkuje bar-
dzo mało śmieci, nie osiągnął tego od razu. Warto nastawić się 
na małe kroki, które prowadzą do zmiany naszych nawyków. Je-
śli zmienimy jedną rzecz, np. będziemy pamiętać o tym, żeby brać 
ze sobą siatkę na zakupy, albo już na zawsze zamienimy plastiko-
we żele pod prysznic na mydełka w kostce, albo zdecydujemy się 
na picie wody z kranu, to możemy iść dalej. To daje satysfakcję, bo 
zmiany widać w koszu na odpady. Po kilku latach redukcji śmieci 
średnio raz na 2–3 tygodnie jestem w altanie śmietnikowej z od-
padami segregowanymi. Kiedyś byłam tam 3-4 razy w tygodniu.

Idea zero waste zakłada odpowiedzialne kupowanie. 
Faktycznie część śmieci dobrowolnie przynosimy ze sklepu, 
ale część trafia do nas niezależnie od naszej woli. Przykład 
— ulotki wrzucane do skrzynek pocztowych. Jak sobie 
z nimi radzić?

Na swojej skrzynce na listy przykleiłam kartkę z  prośbą o  nie-
wrzucanie ulotek. Jedni się do tego stosują, inni nie, ale na pewno 
ulotek jest mniej. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie, dlate-
go trzeba działać z  dwóch stron. Jedna strona to informacja na 
skrzynce, druga — napisanie do konkretnego sprzedawcy czy 
producenta, że są inne możliwości reklamowania się, np. internet, 
i  zachęcanie, żeby przemyślał takie sposoby na reklamę. To jest 
oczywiście czasochłonne, ale żeby coś zmienić, trzeba angażować 
się troszkę bardziej niż tylko we własne gospodarstwo domowe. 
Jako konsumenci możemy wpływać na swoje otoczenie.

Z poziomu pojedynczego mieszkańca przejdźmy na poziom 
miasta jako całości. Jak Pani ocenia system segregacji 
odpadów w Krakowie, zwłaszcza po ostatnich zmianach, 
które nie wszystkim się podobają? 

Dla osób, które starają się żyć zgodnie z  ideą zero waste, nowe 
zasady segregacji to wielka zmiana na dobre. Uważamy tak, 

Moda na zero waste 
wkracza do Krakowa

Dlaczego zainteresowała się Pani ideą zero waste i zaczęła 
wdrażać jej założenia w życie?

To był rok 2015. Szperałam w internecie i znalazłam artykuł o Bei 
Johnson, nazywanej dzisiaj guru ruchu zero waste. Bea Johnson, 
która mieszka w  Kalifornii, od wielu lat razem z  rodziną produ-
kuje tylko jeden mały słoik śmieci w ciągu roku. To mnie bardzo 
zaszokowało, ale też niesamowicie mi się spodobało. Muszę się 
przyznać, że do tej pory zupełnie nie zwracałam uwagi na kwe-
stię ochrony środowiska i segregacji odpadów. Teraz stało się to 
dla mnie ważne. Zaczęłam drążyć temat, poszukiwać nowych in-
formacji. W  tamtym czasie niestety w  Polsce ich nie było, więc 
musiałam korzystać z zagranicznych blogów i artykułów. Aby wy-
pełnić lukę, założyłam na facebooku grupę dyskusyjną „Zero wa-
ste Polska”, która dzisiaj, po prawie 4 latach ma już ponad 35 tys. 
członków. Powstały też nowe inicjatywy, m.in. blogi, vlogi, porta-
le, na których można uzyskać informacje o zero waste. obecnie ta 
idea zaczyna być modna. Taki trend jest dużo lepszy niż moda na 
konsumpcyjny styl życia.

Najprościej mówiąc, idea zero waste polega na 
ograniczaniu ilości wytwarzanych przez siebie śmieci. Jak to 
wygląda w praktyce?

Styl życia zero waste zakłada korzystanie z kilku prostych rozwią-
zań. Mam tu ze sobą przedmioty, które w tym pomagają. Pierw-
szym jest torba wielorazowa — trzeba pamiętać o  tym, żeby 
zabierać ją ze sobą na każde zakupy i nie przynosić ze sklepu jed-
norazowej — plastikowej albo papierowej. Przydatne są też wo-
reczki z  tkaniny, pudełka i  słoiki, do których można zapakować 
produkty kupowane na wagę albo na sztuki, i dzięki temu unikać 
foliowych opakowań. Kolejny krok to zmiany dotyczące kosmety-
ków i chemii domowej. Mam w ręku mydło i szampon w kostce. 
Można je kupić na sztuki czy na wagę, bez opakowania. Pomoc-
ne są również ściereczki czy wielorazowe gąbki z  naturalnych 
materiałów. Ciekawym pomysłem jest także tworzenie własnych 
kosmetyków i  środków do czyszczenia. Przepisy znajdziemy na 
wielu polskich blogach. Przykład to najzwyklejszy na świecie dez-
odorant, czyli woda z kranu z sodą oczyszczoną. Oczywiście każdy 
naturalny kosmetyk trzeba na sobie testować i uzbroić się w cier-
pliwość, bo kosmetyki dostępne w marketach mają bardzo dużo 
składników, które nie są przyjazne dla skóry i żeby się od nich od-
zwyczaić, potrzebujemy czasu. Warto zaopatrzyć się także w bi-
don czy termos, które możemy zabierać ze sobą i uzupełniać. Ja 

Czy życie bez śmieci jest możliwe? 
Jak Kraków odpowiada na potrzeby 
zwolenników idei zero waste, a o co 
jeszcze należałoby zadbać? Z Aleksandrą 
Niewczas, prezes zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Zero Waste, rozmawia 
Anna Bruzda.

rozmowy
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ponieważ wiemy, że im staranniej posegregowane odpady, tym 
większa szansa na to, że zostaną przetworzone. Natomiast je-
stem w  stanie sobie wyobrazić, że mieszkańcy Krakowa wciąż 
nie są na to przygotowani. Ciągle wydaje się im to trudne i skom-
plikowane. MPO świetnie sobie radzi z  edukowaniem na temat 
nowych zasad segregacji, prowadząc na facebooku kampanię 
#gdzieTOwyrzucić. Grafiki z  prostą informacją, do którego ko-
sza wrzucić problematyczne przedmioty, dużo rozjaśniają każde-
mu, kto ma do nich dostęp. Problem w  tym, że nie docierają do 
wszystkich. Tak szczegółowych informacji nie ma na plakatach 
i ulotkach rozdawanych mieszkańcom. Chętnie też widziałabym 
więcej otwartych, np. comiesięcznych spotkań dla mieszkańców 
w różnych dzielnicach, które wyjaśniałyby zasady segregacji i jej 
wagę. Plakaty, ulotki to wciąż za mało.

Rozumiem, że części osób sprawia kłopot postawienie kilku ko-
szy w małym mieszkaniu, ale i na to są sposoby. U siebie wykorzy-
stałam przestrzeń pomiędzy kuchnią a przedpokojem — odpady 
segregowane przechowuję w szafce na buty. Można też wszyst-
kie odpady segregowane, po wyczyszczeniu wrzucić do jednego 
worka, a później już w altanie śmietnikowej rozdzielać na odpo-
wiednie kosze. Warto kreatywnie podejść do sprawy, wiedząc, że 
segregacja odpadów jest naprawdę ważna, a z drugiej strony też 
mieć świadomość, że nawet jeśli zrobimy to dobrze, nie oznacza 
to, że każdy odpad zostanie przetworzony.

butelek. To dobry krok w stronę ekologicznego stylu życia 
czy usprawiedliwienie kupowania plastiku?
Mam ambiwalentne uczucia w stosunku do tego projektu. Pro-
muję ruch zero waste, który dąży do redukcji opakowań pla-
stikowych, ponieważ poziom produkcji przewyższa zdolność 
naszej planety do ich przetwarzania. Uważam, że produkcja 
plastiku powinna zostać zatrzymywana, a nie usprawiedliwia-
na, a  można pomyśleć, że automat do skupu butelek to spo-
sób na usprawiedliwienie ich produkcji. Dzisiaj taki automat 
nic nie zmienia, ponieważ nie obowiązuje u nas system depo-
zytowy. Gdyby plastikowe butelki odebrane z automatu zosta-
wały ponownie napełnione, byłoby to bardziej zero waste niż 
w tej chwili. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że nie da 
się wszystkiego zrobić od razu. Nie jesteśmy w stanie przestać 
produkować śmieci w jeden dzień, więc takie rozwiązanie jest 
w porządku, ale jako tymczasowe. To musi iść w parze z moc-
ną edukacją na temat zagrożeń związanych z produkcją i obec-
nością tworzyw sztucznych w  środowisku. Prawdopodobnie 
przyczyni się też do przyzwyczajenia mieszkańców do od-
dawania swoich odpadów, ponieważ prędzej czy później taki 
system, w związku z dyrektywami unijnymi, będzie się musiał 
w Polsce pojawić.

Jak w Krakowie wygląda dostępność produktów bez 
plastikowych opakowań?

W  swojej dzielnicy, niedaleko mieszkania mam plac targowy, na 
którym mogę się zaopatrzyć w wiele produktów żywnościowych 
bez opakowania. Są to owoce, warzywa czy nawet gotowe pro-
dukty jak pierogi albo sałatki, jak również mąki, kasze, ryże. Bra-
kuje mi natomiast typowych sklepów zero waste. mamy takie 
sklepy np. w  Warszawie i  Poznaniu, znam też przykłady w  Por-
tugalii, Hiszpanii czy Niemczech. W takich miejscach są zgroma-
dzone nie tylko produkty żywnościowe, ale też przedmioty, które 
pomagają ograniczać odpady, np. porządne, wielorazowe szczotki 
do mycia naczyń. Bardzo chciałabym, żeby miasto wspierało ta-
kie inicjatywy, być może na początek wystarczyłoby nawet tylko 
wsparcie medialne.

To ciekawe, bo zazwyczaj zwolennicy zero waste są 
postrzegani jako osoby, które ograniczają zakupy, a okazuje 
się, że jednak jesteście w stanie zapłacić za pewne produkty. 
Być może jest to wskazówka dla inwestorów. Pytanie, czy 
nisza jest na tyle duża, żeby to się opłaciło. 

Tak, namawiamy do tego, żeby kupować mniej, szczególnie je-
śli w  domu dysponujemy już odpowiednią ilością danego pro-
duktu czy posiadamy przedmioty, które może nie są już modne, 
ale ciągle zdatne do użycia. Jednak zawsze przychodzi taki mo-
ment, kiedy nasza gąbka czy szczoteczka do zębów się zuży-
ją i  trzeba będzie zaopatrzyć się w  kolejną. Gdybyśmy mieli 
więcej miejsc z  najpotrzebniejszymi rzeczami zgodnymi z  ru-
chem zero waste, myślę, że mogłoby to zachęcić krakowian do 
ich kupna, ponieważ byłyby łatwiej dostępne, może z  czasem 
tańsze ze względu na konkurencję. Pamiętając jednak o  zasa-
dzie, że nowe kupujemy tylko wtedy, kiedy naprawdę musimy. 
W tym momencie żywność w sklepach zero waste jest droższa 
niż w innych miejscach. Myślę, że jest to związane z tym, że są 
to wciąż prywatne, małe sklepy, które często stawiają na żyw-
ność o wysokiej jakości — ekologiczną, z certyfikatami. To musi 
się wiązać z wyższą ceną. Dlatego tak ważne jest, żeby eduko-
wać społeczeństwo na temat tego, co jest bardziej ekologiczne 
i zdrowe. Dzięki temu więcej osób będzie chętnych do kupowa-
nia takich produktów i  do zakładania sklepów bez opakowań. 

Z czego wynika to, że nie wszystkie odpady segregowane 
mogą zostać przetworzone, nawet jeżeli dobrze je 
posortujemy?

Czasem to się nie opłaca. Przykładowo nie przetwarza się sty-
ropianu, bo koszty transportu przewyższają dochód, jaki można 
uzyskać ze sprzedaży tego surowca. Opakowania wielomateria-
łowe są również zmorą naszych czasów, o  wiele prościej prze-
twarza się odpady jednomateriałowe np. butelki pet czy szklane 
butelki po napojach. Czasem też na miejscu brakuje technologii, 
dzięki której można przetworzyć dany odpad albo mamy zbyt 
mało miejsc, w których jest to możliwe. W Krakowie znajdują się 
bodajże dwie kompostownie i  dwa punkty selektywnej zbiórki 
odpadów. Moim zdaniem powinno być ich dużo więcej. W Barce-
lonie prawie w każdej dzielnicy jest punkt selektywnej zbiórki od-
padów, gdzie mieszkańcy mogą zostawić odpady niebezpieczne 
albo trudne.

Z inicjatywy radnego Łukasza Wantucha w Krakowie 
pojawił się pierwszy automat do skupu plastikowych 
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Z drugiej strony należy też naciskać na producentów, aby prze-
myśleli sposób produkcji i rozpoczęli proces zmian ku bardziej 
zrównoważonemu.

Wróćmy na chwilę do władz miasta — czy jest coś jeszcze, 
co mogłyby zrobić, żeby zwolennikom idei zero waste żyło 
się trochę lepiej i żeby w Krakowie było mniej śmieci?

W  Krakowie niestety nie widzę kilku rozwiązań, które dobrze 
się sprawdzają w innych miastach czy państwach. Przykładowo 
w  Poznaniu mamy już co najmniej kilka giveboxów, czyli dużych 
szaf stojących na ulicy, do których można przynieść rzeczy już 
nam niepotrzebne. Osoby, które stwierdzą, że takie rzeczy im się 
przydadzą, mogą sobie je zabrać. Dzięki temu przedmioty zysku-
ją „drugie życie”. 

Kolejna kwestia to promocja jadłodzielni — miejsc, gdzie re-
stauracje czy punkty gastronomiczne oddają żywność, której nie 
mogą już sprzedać, a każdy chętny może z tego skorzystać. Takie 
jadłodzielnie w Krakowie działają, ale są tylko dwie — przy ulicach 
Dolnych Młynów oraz Paulińskiej. To za mało. Miasto powinno 
zachęcać do tworzenia takich punktów.

Następna ważna sprawa to wsparcie czy promocja małych za-
kładów rzemieślniczych i naprawczych. Takich miejsc na pewno 
na mapie Krakowa jest wiele, sama znam kilka, np. punkt napra-
wy torebek, walizek, małego AGD, butów czy nawet parasoli, 

akcje proekologiczne edukatorom i  organizacjom pozarządo-
wym. Ale już samo zachęcenie mieszkańców do udziału w  za-
mianach byłoby pomocne.

Ostatnia kwestia to poidełka z wodą pitną w przestrzeni pu-
blicznej. W Krakowie chyba nie mamy ich za dużo, a to nie tylko 
pozwoliłoby zredukować plastik tu i teraz, ale i pokazało, że wodę 
pitną można dostać bez opakowania. I gdyby takich źródełek było 
dużo w każdej dzielnicy, to powoli stawałoby się to normą, zachę-
całoby do picia wody z  kranu. Chętnie widziałabym także wię-
cej koszy na odpady segregowane w miejscach publicznych, np. 
w parkach czy przy ulicach.

Oprócz dążenia do ograniczania śmieci miasto powinno tak-
że zadbać o  transport — zachęcać do zastępowania samocho-
dów np. rowerami i hulajnogami. Ważna jest także komunikacja 
publiczna — wprowadzenie droższych biletów mnie osobiście 
nie zachęca do tego, żeby z niej korzystać, zwłaszcza jeśli mu-
szę jednorazowo kupić bilet. Wydaje mi się, że to nie był dobry 
pomysł. 

Ruch zero waste ma też drugą stronę medalu. Jeżeli z rynku 
znikną plastikowe opakowania i jednorazowe przedmioty, 
pracę stracą ich producenci i dystrybutorzy. Podobny los 
czeka tych, którzy projektują, drukują albo rozdają ulotki. 
Co Pani o tym sądzi?

Jeśli przestaniemy produkować plastik, będziemy musieli wytwa-
rzać opakowania ekologiczne z  surowców, które nie zagrażają 
środowisku. Pojawią się zatem inne możliwości. Oczywiście to się 
wiąże ze zmianą miejsca pracy, linii produkcyjnych, z  inwestycją 
w nowe rozwiązania. To na pewno potrwa jakiś czas i na począt-
ku może być kosztowne, ale nie mamy innego wyjścia. Zmierzy-
liśmy się już z  katastrofą klimatyczną. Musimy zacząć działać 
w  kierunku zmian, które zaczną ją powoli powstrzymywać. Ta-
kie drastyczne rozwiązania to już chyba w tej chwili jedyny spo-
sób. Wcześniej mówiłam o tym, że nie da się wszystkiego zrobić 
od razu i  to prawda, ale mówiąc o  drastycznych, rewolucyjnych 
rozwiązaniach, mam na myśli pewne ukierunkowanie się na zmia-
ny — nie możemy twierdzić, że pomyślimy o nich za rok, ale mu-
simy zrobić to dzisiaj, najpóźniej jutro. To dotyczy konsumenta, 
ale też producenta, sprzedawcy, inwestora, naukowca. Powinni-
śmy działać z dwóch stron. Po pierwsze zmieniam się ja, a dzięki 
temu też zmieniają się potrzeby ogólne, bo jeśli 20 osób dziennie 
przyjdzie do sklepu i zapyta o opakowania ekologiczne, da to do 
myślenia sprzedawcom, a  także producentom i  inwestorom. Po 
drugie potrzebne są zmiany systemowe, dotyczące np. przepisów 
prawnych.

W tym roku po raz pierwszy w Krakowie odbył się 
Festiwal zero waste. Były wykłady, warsztaty, możliwość 
zakupu produktów pomagających w wyeliminowaniu 
jednorazowych przedmiotów. Jak ocenia Pani festiwal 
z punktu widzenia organizatorów? Czy możemy się 
spodziewać kolejnych takich wydarzeń w przyszłości?

Jako organizatorzy jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że udało nam 
się zorganizować w  Krakowie taki festiwal. Byliśmy przekonani, 
że nie będzie on takim dużym sukcesem jak np. Targi Zero Waste, 
które już odbywały się w Warszawie i w Gdyni. Okazało się, że na 
festiwal przyszło ponad tysiąc osób — przerosło to nasze oczeki-
wania. Dostaliśmy też dużo pozytywnych opinii od uczestników, 
prelegentów i wystawców. Na pewno będziemy organizować ko-
lejny festiwal. Jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy to 
będzie, wszystkie informacje pojawią się na naszej stronie inter-
netowej i w mediach społecznościowych.

ale w  dobie konsumpcjonizmu takie punkty powoli zanikają, bo 
mamy mnóstwo miejsc, gdzie możemy kupić nowe przedmioty 
zamiast naprawiać zniszczone.

Mówiłam już o  tym, że powinna się zwiększyć liczba punk-
tów selektywnej zbiórki odpadów, ale też miasto mogłoby za-
chęcać do tworzenia przydomowych albo przyblokowych 
kompostowników.

Bardzo ciekawa inicjatywa, którą zauważyłam w  Portuga-
lii, w  Lizbonie, to ustawienie pojemnika w  kształcie papierosa, 
obok którego znajduje się tabliczka z  informacjami, jak niedo-
pałki papierosów wpływają na środowisko. To na pewno też jest 
ciekawy pomysł do wdrożenia w naszym mieście, ponieważ nie-
dopałki papierosów są ogromnym zagrożeniem, zanieczyszcza-
ją bardzo duży teren, jeśli trafią np. do zbiornika wodnego czy 
gruntu.

Wydaje mi się, że w  Krakowie mamy już dość dużo inicja-
tyw związanych z  „wymiankami” rzeczy, i  to jest pozytywne, 
ale może też przydałoby się wsparcie od radnych, polegające 
na promocji takich inicjatyw czy udostępnianiu przestrzeni na 
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relacje

Dziedzictwo — wartość czy problem?

przeszkadza stałym mieszkańcom. Na terenie tego miasta można 
nawet zobaczyć naklejki z  napisem Turyści, wracajcie do domów! 
Biorąc pod uwagę takie zjawiska, wyróżnia się zatem kilka eta-
pów zarządzania turystyką. Najpierw promuje się miasto, póź-
niej reguluje kwestie dotyczące turystów i  dąży do utrzymania 
ich liczby. Następnie, gdy natężenie ruchu turystycznego staje się 
uciążliwe dla mieszkańców, przychodzi czas na to, by zastanowić 
się nad sposobami jego ograniczenia. Wtedy okazuje się jednak, 
że nie jest to możliwe, zatem często jedyne rozwiązanie to wpro-
wadzenie koniecznych innowacji.

Dziedzictwo niewygodne dla Liverpoolu
Wpisanie miasta na listę światowego dziedzictwa wiąże się z wy-
różnieniem, ale i pewnymi obowiązkami, z których niekiedy trudno 
się wywiązać. Przykład tego, że nie zawsze taki zaszczyt jest po-
żądany, stanowi Liverpool. Miasto to odegrało bardzo ważną rolę 
w rozwoju Wielkiej Brytanii, jednak dzisiaj jego dziedzictwo jest za-
grożone. Prezydent Liverpoolu uważa, że od ochrony dziedzictwa 
ważniejszy jest rozwój i  tworzenie nowych miejsc pracy. Dlatego 
nie widzi problemu w stawianiu wieżowców w bliskim sąsiedztwie 
historycznej zabudowy. Na protesty przeciwko takiemu działaniu 
odpowiada, że w przeszłości również ludzie nie zgadzali się na zbu-
dowanie pewnych obiektów, które po latach zostały docenione 
przez UNESCO. Taka postawa zagraża jednak historycznemu dzie-
dzictwu miasta. Jak zauważył David Fleming (do niedawna dyrek-
tor Narodowego Muzeum Liverpool), Brytyjczycy bardzo dobrze 
znają historię starożytnego Rzymu, bo jest ona tematem wielu fil-
mów i seriali telewizyjnych. Znacznie mniej wiedzą np. o dynastii 
Tudorów, bo o nich nie mówi się tak dużo w telewizji. A przecież na 
co dzień są otoczeni budynkami, które pochodzą z tamtej epoki. 

Filadelfia — miasto różnorodności
Zupełnie inne podejście do kwestii dziedzictwa historyczne-
go można zaobserwować w  Filadelfii. W  mieście tym zostały 

Ponad 400 delegatów, reprezentujących pięć kontynentów, przyjechało do Krakowa, by wziąć 
udział w 15. Światowym Kongresie Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa OWHC. 

D
ziedzictwo i  turystyka: lokalne społeczności i  goście — 
wspólna odpowiedzialność” — takie hasło towarzyszyło 
uczestnikom 15. Światowego Kongresu Organizacji Miast 

Światowego Dziedzictwa OWHC, który rozpoczął się 2 czerw-
ca i  trwał cztery dni. W  tym roku reprezentanci wyróżnionych 
miast z całego świata spotkali się w Krakowie. Tym samym stoli-
ca Małopolski okazała się pierwszym miastem z Europy Środko-
wo-Wschodniej, pełniącym funkcję gospodarza tego wydarzenia. 
Wyboru dokonano podczas ostatniego kongresu, który odbył się 
dwa lata temu w Korei Południowej.

Turystyka — szansa i zagrożenie
Otwierając sympozjum naukowe zorganizowane w ramach kon-
gresu, prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu 
ds. UNESCO powiedział: Turystyka, która w  dużym stopniu wyra-
sta z  kulturowego kontekstu dziedzictwa, jest dzisiaj zwłaszcza dla 
miast historycznych, zarówno szansą, jak i zagrożeniem. Złożona re-
lacja pomiędzy dziedzictwem a turystyką to dziś szczególne wyzwanie 
dla miast wpisanych na listę światowego dziedzictwa. Do zagrożeń 
dziedzictwa można dodać również globalizację i  urbanalizację. 
Oba te zjawiska prowadzą do ujednolicania. Przejawia się to m.in. 
w projektowaniu przestrzeni miast — miejsca pełniące podobną 
funkcję wyglądają niemal identycznie, niezależnie od położenia 
geograficznego. Dobrze widać to choćby na przykładzie lotnisk, 
co zauważył prof. Francesc Muñoz — profesor Geografii Miej-
skiej na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie i dyrektor 
Obserwatorium Planowania Miejskiego w  Barcelonie. W  tym 
kontekście nowego znaczenia nabiera lokalność, która staje się 
wartością samą w sobie.

Turyści, wracajcie do domów
Kongres OWHC był okazją do przyjrzenia się kwestiom turystyki 
i dziedzictwa w różnych miastach świata. Przywołano m.in. przy-
kład Barcelony, w której turystów jest tak dużo, że ich obecność 
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podpisane dwa dokumenty ważne dla całego kraju — deklaracja 
niepodległości i  konstytucja Stanów Zjednoczonych. Mieszkań-
cy są z  tego dumni i  dążą do zachowania pamięci o  tych wyda-
rzeniach. Wyraża to m.in. Park Niepodległości, którego cele to 
upowszechnianie wiedzy historycznej i  promowanie regionu. 
Wydarzenia historyczne zostały tu przedstawione w przystępny 
sposób, który pozwala nie tylko poznać fakty, ale i dokonać pew-
nej interpretacji. Historia Stanów Zjednoczonych nie jest wolna 
od pewnych paradoksów, które przedstawiono na zasadzie kon-
trastu. Przykładowo z jednej strony obywatele tego kraju walczyli 
o niepodległość, z drugiej — przez wiele lat legalne było tu niewol-
nictwo. Ostatecznie jednak również niewolnikom udało się uzy-
skać wolność.

Charakterystyczną cechą Filadelfii jest jej różnorodność, co 
starają się podkreślać osoby odpowiedzialne za zachowanie dzie-
dzictwa tego miasta. Przykład stanowi m.in. Puchar Jedności Fi-
ladelfii — turniej sportowy, do udziału w  którym zaprasza się 
imigrantów. Dodatkowo wzdłuż al. Benjamina Franklina zostały 
rozwieszone flagi wielu krajów z całego świata. 

Promocja dziedzictwa w Ratyzbonie
Miejsce służące zachowaniu dziedzictwa historycznego znaj-
duje się również w  Ratyzbonie. Monika Göttler, reprezentująca 
to miasto podczas kongresu, wspomniała, że wpisanie go na li-
stę miast światowego dziedzictwa wiązało się z  pewnymi zobo-
wiązaniami. Należało do nich podnoszenie stopnia świadomości 
mieszkańców, a także promowanie miasta na zewnątrz. Aby zre-
alizować te cele, utworzono centrum, w którym zarówno miesz-
kańcy, jak i turyści mogą zapoznać się z dziedzictwem Ratyzbony. 
Aby chronić miasto, trzeba je przecież najpierw poznać. Miejsce 
to odwiedza ok. 380 tys. osób rocznie.

Warsztaty i wizyty studyjne
Kongres był również okazją do wzięcia udziału w  warsztatach 
dla prezydentów miast i  osób zarządzających miejscami dzie-
dzictwa. Zaplanowano także wizyty studyjne, pozwalające de-
legatom zapoznać się z  najważniejszymi miejscami Krakowa, 
cennymi ze względu na ruch turystyczny. Poza historycznym 
centrum miasta, które wszyscy mogli obejrzeć już pierwsze-
go dnia kongresu, w  ramach wizyt studyjnych goście zwiedzili 

krakowski Kazimierz, Zabłocie z  Fabryką Oskara Schindlera, 
Nową Hutę czy Łagiewniki (w  tym Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia i  Centrum Jana Pawła II). Wszyscy zostali zaproszeni 
także do kopalni soli w Wieliczce.

Wydarzenia otwarte dla krakowian
Od 3 do 5 czerwca na poziomie 0 Centrum Kongresowego ICE 
stały stoiska promocyjne miast OWHC. Wszyscy krakowianie 
mogli zatem zapoznać się z tradycją i kulturą różnych zakątków 
świata. Zaprezentowano charakterystyczne elementy sztuki 
i  lokalne produkty. Dodatkowe informacje można było zdobyć, 
rozmawiając z wystawcami albo zabierając różnego rodzaju bro-
szury i foldery.

Kongresowi towarzyszył również bogaty program wydarzeń 
artystycznych, w których bezpłatnie mogli wziąć udział wszyscy 
chętni mieszkańcy Krakowa. Były to m.in. parada smoków, intro-
nizacja króla kurkowego, różnego rodzaju pochody czy koncert 
nawiązujący do tradycji krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Międzynarodowe uznanie dla Krakowa
Już sam wybór Krakowa na gospodarza kongresu był dużym wy-
różnieniem. Kolejny wyraz uznania międzynarodowej społecz-
ności dla stolicy Małopolski to przyznanie jej miejsca w  Radzie 
Dyrektorów OWHC. Obecnie swoich przedstawicieli w  radzie 
mają: Brugia (Belgia), Cusco (Peru), Gyeongju (Korea Południo-
wa), Kraków (Polska), Filadelfia (USA), San Miguel de Allende 
(Meksyk), Suzhou (Chiny) i Luksemburg (Luksemburg). Dodatko-
wo prezydent Krakowa został mianowany prezydentem OWHC. 
Obiecuję, że tak, jak dotąd, będziemy z poczuciem godności i odpowie-
dzialności, ale te ż z pozytywną energią i należytą pracowitością od-
krywać i przybliżać mieszkańcom potencjał dziedzictwa kulturowego. 
Będziemy to robić wspólnie z Państwem, pamiętając, że dziedzictwo 
jest naszą wspólną sprawą, że na dobre i  na złe jesteśmy sprzymie-
rzeńcami w zaszczytnym, choć arcytrudnym zadaniu ratowania i roz-
woju miast historycznych — powiedział prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski.

Kolejny Światowy Kongres Organizacji Miast Światowe-
go Dziedzictwa OWHC, zaplanowany na 2021 r., odbędzie się 
w Quebecu.

Anna Bruzda

fot. Łukasz Cioch,  LCMedia.pl
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Są jakieś pułapki związane z zaliczkami, zadatkiem?

Najczęściej nabywcy nie uświadamiają sobie konsekwencji zwią-
zanych z zapłatą na rzecz dewelopera zadatku. I w takiej sytuacji, 
gdy np. zmieniają się  im plany, są bardzo zdziwieni otrzymywa-
ną od dewelopera informacją o zatrzymaniu przez niego pienię-
dzy wręczonych mu tytułem zadatku. Dlatego też tak ważne jest 
sprawdzenie w  umowie, jakim tytułem przekazujemy dewelo-
perowi pieniądze przy zawarciu umowy, a  także uświadamianie 
sobie omówionej powyżej różnicy między zaliczką a  zadatkiem. 
Warto również zwrócić uwagę na wysokość kwoty wręczanej 
tytułem zadatku — im jest ona wyższa, tym trudniej będzie nam 
podjąć decyzję o ewentualnym wycofaniu się z umowy z dewelo-
perem. W  mojej praktyce najczęściej spotykam się z  zadatkiem 
ustalanym na 10 proc. ceny danego lokalu — taka kwota wydaje 
się odpowiednio zabezpieczać interesy obydwu stron.

Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę?

Na pewno na typ mieszkaniowego rachunku powierniczego, który 
został przewidziany w umowie — podstawowe typy to rachunek 
zamknięty i otwarty (ten występuje jeszcze jako otwarty z gwa-
rancją bankową i  otwarty z  gwarancją ubezpieczeniową). Pod-
stawowa różnica pomiędzy wyżej wymienionymi typami polega 
na tym, że w  przypadku, gdy mamy do czynienia z  rachunkiem 
otwartym, środki wpłacane na taki rachunek są przekazywane 
deweloperowi w określonych transzach po zakończeniu danego 
etapu budowy (zgodnie z harmonogramem). Zazwyczaj w takiej 
sytuacji, jeszcze przed zakończeniem budowy deweloper dyspo-
nuje większością wpłaconych przez nas środków (co oczywiście 
może generować dodatkowe problemy w  przypadku kłopotów 
finansowych dewelopera przekładających się na realizację  bu-
dowy). W  przypadku rachunku zamkniętego pieniądze, które 
wpłacamy na poczet ceny, są wypłacane dopiero po otrzymaniu 
przez bank odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nas 
własność lokalu. 

Jak wynika z powyższego, rozwiązanie w postaci rachunku za-
mkniętego jest bezpieczniejsze z punktu widzenia nabywcy. Mu-
simy wiedzieć też, na jakiej zasadzie np. korzystamy z balkonu lub 

Zapisy umowne, 
które szkodzą 
nabywcom mieszkań, 
cz. iii

Klient może spotkać się z 2 rodzajami opłaty, bo mamy 
zaliczkę i zadatek. Czy w umowie powinny znaleźć się 
informacje dotyczące tego typu opłat?

W każdym przypadku, gdy płacimy jakieś pieniądze na rzecz de-
welopera, powinniśmy wiedzieć, jaki charakter ma dokonywana 
przez nas wpłata. Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest bo-
wiem zasadnicza. Zaliczka stanowi część przyszłej płatności i ma 
na celu przypieczętowanie zawartej umowy. Ponadto jeśli nie 
dojdzie do wykonania tejże umowy, zaliczka podlega zwrotowi. 

W  przypadku zadatku (służącego zabezpieczeniu należyte-
go wykonania umowy) w  razie niewykonania bądź nienależyte-
go wykonania przez nas umowy, nie podlega on zwrotowi (druga 
strona może od umowy odstąpić i zatrzymać zadatek), natomiast 
gdyby umowy nie wykonała lub nienależycie wykonała druga 
strona, wówczas jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy 
i żądania zadatku w podwójnej wysokości. Gdy umowa zostanie 
należycie wykonana przez obydwie strony, zadatek podlega za-
liczeniu na poczet płatności z  tytułu umowy. Zatem już choćby 
z powyższych powodów należy pilnować dookreślenia w umowie 
deweloperskiej wyżej wymienionych kwestii. 

Czyli umowa rezerwacyjna nie ma mocy prawnej?

Przedmiotowa umowa oczywiście ma moc prawną. Zobowiązuje 
strony do wykonania przyjętych na siebie w umowie rezerwacyj-
nej obowiązków — dewelopera do niezawierania przez określony 
czas umów dotyczących danego lokalu z innymi podmiotami niż 
nabywca, nabywcę do podjęcia decyzji — w określonym terminie 
— co do zawarcia umowy deweloperskiej oraz (często) do wpłaty 
opłaty rezerwacyjnej. Zagrożeniem dla nabywcy jest natomiast 
sytuacja, gdy taka umowa stanowi wyłącznie deklarację woli za-
warcia w  przyszłości z  deweloperem umowy dotyczącej nieru-
chomości, natomiast deweloper do niczego w takiej umowie się 
nie zobowiązuje (ani do rezerwacji mieszkania, ani do zamrożenia 
ceny), a dodatkowo postanowienia umowne przewidują przejęcie 
przez dewelopera (przy pomocy różnych instytucji prawnych ta-
kich jak choćby kara umowna) opłaty rezerwacyjnej w przypadku 
ustania takiej umowy.

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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ogródka przylegających do naszego mieszkania. Większość z nas 
nie zdaje sobie sprawy, że z  reguły ogródek czy też balkon to 
składnik nieruchomości wspólnej i teraz pojawia się pytanie — czy 
mogę korzystać z balkonu/ogródka? O tym decyduje moja umo-
wa — czy przyznaje mi takie prawo, czy też nie. Jeśli tego prawa 
nie mam, to zasadniczo jest to część wspólna, służąca do użytku 
wszystkich, a zatem każdy sąsiad teoretycznie mógłby domagać 
się wpuszczenia go na balkon. Brak uregulowania przedmiotowej 
kwestii może także rodzić problemy natury finansowej — kto bo-
wiem powinien ponosić koszty związane np. z konserwacją takie-
go balkonu lub ogródka?

Druga sprawa to miejsca postojowe, parkingowe, garaże czy 
też komórki — czy i w jakim zakresie mam prawo do użytkowania 
tych pomieszczeń? Na jakiej zasadzie mogę korzystać z komórek 
lub miejsc postojowych w garażu podziemnym, w szczególności 
gdy garaż nie stanowi odrębnego lokalu, lecz część nieruchomo-
ści wspólnej?

Problem może powstać również np. w  przypadku wózkow-
ni zlokalizowanych w  garażach, które stanowią  odrębny lokal. 
Zazwyczaj są one współwłasnością osób, które nabyły od de-
welopera prawo do korzystania z miejsc postojowych (komórek 
lokatorskich) zlokalizowanych w takim garażu. Czy nie będąc jed-
nym ze współwłaścicieli, mogę korzystać z wózkowni znajdującej 
się w przestrzeni parkingowej? Odpowiedź na powyższe pytanie 
powinna wynikać z zawartej przez nas umowy. 

Ważne jest też to, co nam wolno. Pamiętajmy, że z reguły nie 
możemy ingerować w elewację budynku, bo jest to część wspól-
na. W związku z tym, jeśli chcemy np. zamontować klimatyzator, 
musimy występować o zgodę wspólnoty. 

Następnie pojawia się kwestia uprawnień, jakie dajemy dewe-
loperowi w umowie deweloperskiej, w tym np. często występu-
jące pełnomocnictwa udzielane sprzedającemu do ustanawiania 
nowych służebności, czy też zmiany udziałów w nieruchomości 
wspólnej. Warto zastanowić się  przed zawarciem umowy, czy 
na pewno chcemy udzielać tak czasami daleko idących upraw-
nień podmiotowi, z którym spotykamy się zapewne raz w życiu. 
Ostatnio np. czytałem umowę, w  której deweloper zastrzegał, 
że będą szły przez nieruchomość wspólną służebności dla jego 

kolejnej, położonej dalej nieruchomości, ale nie wskazał, którędy 
będą przebiegać. Więc jak je poprowadzi? Czy nie przypadkiem 
pod naszym oknem, co mogłoby wpłynąć na podjętą przez nas 
decyzję? Bardzo ważne jest sporządzenie dobrej inwentaryzacji 
powykonawczej. Miałem taką sytuację przy sprzedaży mieszka-
nia, że gdybyśmy pominęli inwentaryzację, to pierwszy lokal zo-
stałby tak wyodrębniony, że później nie byłoby możliwe dojście 
do wspólnego ułamka, bo ktoś pomylił się przy przygotowywa-
niu tych ułamków i później trzeba byłoby rozwiązywać problem.

Czy na tym koniec pułapek?

Każda umowa wymaga indywidualnego podejścia, gdyż jej  po-
szczególne postanowienia mogą się różnić, a  w  zdecydowanej 
większości wypadków po prostu się różnią. Warto więc uważnie 
zapoznać się z jej treścią i w razie potrzeby skorzystać z usług spe-
cjalisty. Przed podpisaniem umowy wskazane jest również zapo-
znanie się z projektem budowlanym przy udziale fachowca, który 
może zwrócić nam uwagę na kwestie powodujące mniejszą (bądź 
większą) atrakcyjność nabywanego przez nas lokalu. Błędem by-
łoby podejmowanie decyzji wyłącznie w oparciu o przedstawio-
ną przez dewelopera wizualizację  lokalu czy też nieruchomości 
wspólnej.

Warto zorientować się u  sprzedającego, jakie są przewidy-
wane koszty związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną 
czy też z zaliczkami na media (często, o czym już wspominaliśmy, 
pierwszy zarządca jest związany z  deweloperem, więc dewelo-
per posiada stosowaną wiedzę w tym zakresie). Ostrożności wy-
magają też kwestie tzw. zmian lokatorskich. Miejmy na względzie, 
że w takich sprawach jest tak, że wprowadzając jakieś zmiany sa-
modzielnie, bez udziału dewelopera, bierzemy na siebie ryzyko. 
Przy ewentualnych wadach, które zostaną  następnie wykryte 
w lokalu, deweloper będzie twierdził, że są one wynikiem naszej 
ingerencji i w ten sposób będzie chciał uniknąć odpowiedzialno-
ści z tytułu rękojmi lub gwarancji. A nam w takiej sytuacji — jeśli 
wady lokalu nie powstały wskutek naszych prac — pozostaje do-
chodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Powinniśmy również zwrócić uwagę, czy w budynku są prze-
widziane lokale usługowe, a jeśli tak, to czy w umowie wyrażamy 
zgodę np. na prowadzenie sprzedaży alkoholu w tych lokalach, co 
może generować dla nas uciążliwości na etapie korzystania z lo-
kalu i nieruchomości.

Jak jest w przypadku lokali, których działalność generuje 
hałas, jak np. przedszkola, czy uciążliwości zapachowe 
w przypadku lokali gastronomicznych?

Przedmiotowe uciążliwości mogą wynikać bądź to z wad nieru-
chomości — wtedy jesteśmy uprawnieni do korzystania z rękojmi, 
bądź gwarancji względem dewelopera, bądź też z niewłaściwego 
(niezgodnego z przepisami) prowadzenia działalności gospodar-
czej w wyżej wymienionym zakresie — w takim przypadku pozo-
staje nam najczęściej droga postępowania administracyjnego (np. 
związanego z przekraczaniem norm hałasu) lub sądowego (zwią-
zanego z tzw. immisjami). Pamiętajmy jednak, że jeśli lokal może 
być — zgodnie z jego przeznaczeniem — użytkowany na cele pro-
wadzenia działalności gospodarczej, to właściciel takiego lokalu 
ma prawo korzystać z niego zgodnie z przeznaczeniem.

* Pierwsza część rozmowy z radcą prawnym Krzysztofem 

Przybyłowiczem ukazała się w wydaniu 08/2019, a druga — 

w wydaniu 10/2019.
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Krakowskie biuro 
nieruchomości 
wygrywa prestiżową 
nagrodę

Podczas IV Spotkania Liderów Nieruchomości Otodom, 
które odbyło się 20 maja 2019 r. w Serocku, została 
przyznana Państwu prestiżowa nagroda w konkursie Lider 
Nieruchomości w kategorii Najlepsze Biuro Ogólnopolskie. 
Jest to jedno z najważniejszych wyróżnień w branży 
nieruchomości. Konkurs dla najlepszego ogólnopolskiego 
biura nieruchomości został przeprowadzony przez agencję 
badawczą IQS. W badaniu tym Nowodworski Estates 
uzyskało najlepsze wyniki. Czym wyróżnia się najlepsze 
biuro nieruchomości w Polsce? 

Nowodworski Estates tworzą najlepsi specjaliści na rynku po-
średnictwa nieruchomości. Jesteśmy dojrzałym start-up’em, 
który rozwija się w tempie 40 proc. rok do roku. Aktualnie zatrud-
niamy w firmie 150 specjalistów, którzy codziennie dają z siebie 
wszystko, bo ta praca jest ich prawdziwą pasją. Rezultaty pracy 
naszych agentów są wyjątkowo wysokie, co potwierdza ich sku-
teczność. Wynikają one z nowatorskiego podejścia wzorowanego 
na zachodnim modelu pracy. Model ten oparty jest o współpracę 
na wyłączność i  wdrażanie indywidualnej strategii marketingo-
wej dla każdej nieruchomości. Podczas realizacji każdej transakcji 
stawiamy na bezpieczeństwo. Nasi agenci są bardzo dobrze przy-
gotowani i zmotywowani do pracy. Dzięki analizie potrzeb klien-
ta indywidualnie dobieramy ofertę nieruchomości. Nowoczesna 
strona www.nowodworskiestates.pl zawiera aktualną bazę ofe-
rowanych nieruchomości.

Co jest najciekawsze w byciu najlepszym?

Wszystko zależy od podejścia do naszych działań. Bycie naj-
lepszym to nie tylko ciężka praca wykonywana codziennie, ale 
to przede wszystkim stan umysłu. Jesteśmy skoncentrowani 
na tym, aby wykonywać naszą pracę najlepiej jak tylko jest to 
możliwe. Działamy na najwyższych obrotach z 200 proc. zaan-
gażowaniem i  determinacją. Nasze przygotowanie, doświad-
czenie oraz wiedza, którą cały czas zdobywamy, dodają nam 
kolejnej dawki energii. Wiemy, że nasze działania — zupełnie 
odmienne i nietypowe dla całej branży — są bardzo skuteczne. 
Działamy inaczej niż większość biur nieruchomości i między in-
nymi to sprawia, że osiągamy sukces. Odnosząc kolejne sukcesy, 

Z Adamem Nowodworskim, Prezesem 
Zarządu Nowodworski Estates, 
Najlepszego Biura Nieruchomości 
w Polsce według konkursu „Lider 
Nieruchomości Otodom” rozmawia 
Elżbieta Jachymczak.

doświadczamy jeszcze większej motywacji i to jest najciekawsze 
w byciu najlepszym.

Co to znaczy być liderem? Jakie powinny być cechy lidera 
nieruchomości?

Lider nieruchomości powinien mieć charyzmatyczną osobo-
wość, która wyznacza kierunek działania dla całej branży. Po-
trafi budować zwycięskie zespoły sprzedażowe, które odnoszą 
ponadprzeciętne wyniki. Jego działania odciskają ślad w  bran-
ży, wzbudzają pozytywne emocje oraz wpływają na kreowanie 
przyszłości i wyznaczanie trendów. Lider nieruchomości współ-
pracuje z innymi biurami nieruchomości, nawiązując z nimi długo-
falowe relacje. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z tymi, 
którzy tej wiedzy potrzebują. Postępuje etycznie i skutecznie ko-
munikuje się w otaczającym go środowisku.

Jakie korzyści wynikają z udziału w konkursie Lider 
Nieruchomości?

W badaniu przeprowadzonym przez agencję badawczą IQS, No-
wodworski Estates uzyskało najlepsze wyniki. Jest to bardzo 
prestiżowa nagroda w  naszym środowisku, przyznawana przez 
portal nieruchomości Otodom. 

 Już w dniu ogłoszenia wyników zauważalny był wzrost zain-
teresowania naszą firmą. Kolejne propozycje współpracy, nowe 
oferty nieruchomości oraz najlepszy wynik miesięczny w historii 
firmy, pokazują jak cennym i wartościowym jest posiadanie tytu-
łu „Lidera Nieruchomości” w Polsce. 

W jaki sposób otrzymana nagroda wpływa na budowanie 
marki Nowodworski Estates?

Budowanie marki to w  dzisiejszych czasach jedno z  silniejszych 
narzędzi indywidualnej przewagi nad konkurencją. Stabilna i roz-
poznawalna marka jest wartością samą w  sobie. Jest aktywem, 
który staje się źródłem dochodu. Zapadł mi w głowie pewien cy-
tat: Marka to jest to, co ludzie o tobie mówią, gdy wyjdziesz z poko-
ju, i  ja się z tym zgadzam. Otrzymana nagroda silnie wpływa na 
wzrost naszej marki, a  co za tym idzie, zaczynamy mieć wpływ 
na innych, bo stajemy się dla nich ważni. Sukces Nowodworski 

rozmowy

Adam Nowodworski (od lewej) z nagrodą dla Najlepszego Ogólnopolskiego Biura 

Nieruchomości. Monika Rudnicka (od prawej) General Manager Otodom
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Estates wynika nie tylko z faktu naszych wartości funkcjonalnych 
i emocjonalnych, ale przede wszystkim z tego, że podnosimy ja-
kość życia innych, czyli naszych klientów.

Co jest najważniejsze dla Pana w codziennej pracy biura?

Najważniejsi dla mnie są ludzie. To oni stanowią największą war-
tość naszego biura. Każdego dnia staram się uczestniczyć w pro-
cesie tworzenia nowoczesnych strategii i  rozwiązań. Pomagam 
i  pokazuję, jak skutecznie tworzyć nasz biznes. W  naszych biu-
rach wykorzystujemy inteligentne technologie i  nowoczesny 
sprzęt do pracy. Jako przykład mogę podać to, że w niedalekiej 
przyszłości wprowadzimy umowy pośrednictwa na tabletach 
i zrobimy to jako pierwsi w branży. Motywacją nie są jedynie pie-
niądze. Większą wartością dla mnie jest to, jak moi współpracow-
nicy czują się w naszej firmie i czy mają możliwość jednoczesnego 
rozwijania się. To niesamowite uczucie, kiedy widzisz, że członek 
twojego zespołu odbiera nowy samochód z  salonu albo kupuje 
mieszkanie dla swojej rodziny. Między innymi takie chwile dają mi 
motywację do codziennej pracy.

Co według Pana sprawia, że klienci coraz częściej sięgają 
po usługi biura nieruchomości?

W ostatnich latach w Polsce nastąpiło wiele zmian legislacyjnych 
w zawodzie pośrednika nieruchomości. Coraz częściej właściciele 
mieszkań odchodzą od współpracy z 10 biurami nieruchomości. 
Styl współpracy z  Europy Zachodniej i  Stanów Zjednoczonych, 
oparty o współpracę z jednym agentem nieruchomości, jest na-
szym zdaniem jedyną słuszną drogą. Fundament naszej współ-
pracy z  klientem to zaufanie, które można wypracować jedynie 
poprzez ciągłe budowanie relacji oraz komunikację. W  ten spo-
sób właściciel nieruchomości wie, że korzystając z usług jednego 

biura nieruchomości, otrzymuje 100 proc. zaangażowania oraz 
indywidualnie przygotowaną strategię marketingową. Naszymi 
klientami są również deweloperzy oraz firmy z branży budow-
lanej. Korzystają z naszych usług, ponieważ potrafimy zaadap-
tować się do do ich bieżących potrzeb, tworząc indywidualne 
rozwiązania, np. prowadzenia biura sprzedaży dewelopera.

Rozwijacie się Państwo w bardzo szybkim tempie. Co się 
z tym wiąże? 

Rzeczywiście, tempo jest bardzo szybkie. Aby zabezpieczyć po-
wodzenie prowadzonych przez nas działań i  projektów, ciągle 
zatrudniamy nowych współpracowników. Tylko w  tym roku za-
planowaliśmy wzrost zatrudnienia o 100 proc. i konsekwentnie to 
realizujemy. W listopadzie 2019 r. przenosimy się do nowej siedzi-
by firmy, gdzie na powierzchni 700 mkw. będzie pracować nasz 
cały „Back Office” i nowy zespół 34 agentów nieruchomości. Za-
projektowaliśmy bardzo nowoczesne miejsce, planujemy stwo-
rzyć przyjazną przestrzeń, w której będziemy działać z naszymi 
klientami, podwykonawcami oraz partnerami. Aktualnie posiada-
my oddziały w 4 miastach w Polsce, w tym w Krakowie, gdzie 7 lat 
temu stawialiśmy pierwsze kroki. Ten czas został bardzo dobrze 
wykorzystany i z firmy założonej w mieszkaniu studenckim, sta-
liśmy się biurem nieruchomości nr 1 w Polsce. W kolejnym roku 
na pewno wejdziemy na nowe rynki, takie jak Trójmiasto i Poznań.

Czy można być jeszcze lepszym?

Oczywiście. Nie ma ideałów. Zawsze jest obszar, nad którym 
warto popracować. Dzięki otrzymanemu indywidualnemu ra-
portowi z badania wykonanego przez agencję badawczą IQS wie-
my, w  których obszarach powinniśmy poprawić nasze wyniki. 
W przyszłym roku będziemy jeszcze lepsi niż dziś.

Wizualizacja Strefy Kreatywnej w nowej siedzibie Nowodworski Estates, Loft Park, Kraków. Otwarcie 15 listopada 2019 r.



 n22 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 11/2019

Umeblowanie sypialni, salonu czy pokoju dzie-
cięcego często postrzegane jest jako pragnie-
nie stworzenia dla siebie i bliskich idealnej 
przestrzeni. 

Salon jest miejscem reprezentacyjnym domu. Spędzamy 
tu mnóstwo czasu w towarzystwie krewnych i przyja-
ciół. Jest to obszar, w którym możemy odpocząć z dobrą  

książką w ręce lub przed telewizorem. Dlatego zawsze w salo-
nie umieszczamy wygodne meble takie jak sofy i fotele, a tak-
że narożniki. Zintegrowanie tych elementów w przemyślany 
sposób zagwarantuje funkcjonalność salonu nawet, gdy nie 
mamy do dyspozycji dużej przestrzeni. W sytuacji pomiesz-
czeń o niewielkich rozmiarach warto wziąć pod uwagę zakup 
wypoczynku, który łączy w sobie kilka funkcji. Przykładem 
może być narożnik Mi Vivi. Jego doskonałość polega na tym, 
że składa się z dwóch niezależnych części. Po odpowiednim 
ułożeniu tych części obok siebie powstaje wygodne łóżko  
o dużej powierzchni spania. Narożnik Mi Vivi to także możli-
wość ustawienia mebla osobno, jako dwa wolno stojące tapcza-
ny. Zasługuje na szczególną uwagę również dzięki wysokiej ja-
kości wykonania, ponadczasowej formie i ciekawej kolorystyce.

Kolejna propozycja elastycznego wykorzystania przestrzeni 
to sofa Napoli oraz Slim. Obie wyposażone są w mechanizm 
Nova System, który możemy określić jako doskonałą syntezę 
sofy i łóżka. Ten system pokazuje, jak łatwo przekształcić sa-
lon w sypialnię. Sofa za sprawą nowoczesnej konstrukcji i kilku 
gestów staje się pojedynczym lub podwójnym łóżkiem i rów-
nie łatwo powraca do pierwotnej formy. Cudowna technologia 
zastosowana w projektowaniu tego typu sof staje się alterna-
tywą dla tradycyjnych materacy. 

Ciągłe inspiracje i aktualnie panujące trendy łączą się w gu-
stowne, harmonijne kompozycje, przekształcając klasyczną 
wizję nocnej przestrzeni, czyli sypialni, w nowoczesny styl 
życia. Ten styl, w którym króluje bezpieczeństwo i wygoda. 
Doskonałym tego przykładem może być sofa Poly, która sku-
pia w sobie wrażliwość na współczesne wzornictwo i dbałość  
o szczegóły, a także sofa OX z uchylnym, dzielonym oparciem. 
Sofy wzbogacone są o dodatkową funkcję, jaką jest szezlong. 
Podniesione wezgłowie i wydłużone siedzisko umożliwiają 
komfortowy odpoczynek w pozycji półleżącej. 

Relaks w ciągu dnia stał się potrzebą życia codziennego, bez 
której niektórzy nie potrafią sprawnie funkcjonować. To sta-
ło się inspiracją dla producentów do tworzenia tego rodzaju 
mebli. Warto dodać szezlong do listy zakupów. Jest on bardzo 
praktyczny w urządzaniu czterech kątów, a szczególnie pokoju 
młodzieżowego. Każdy młody domownik zechce mieć taką ka-
napę u siebie. Świat kolorów i kombinacji odgrywa istotną rolę 
w projektowaniu sof, podnosi ich walory estetyczne i użytko-
we, jednocześnie pozwala dopasować je do pozostałych mebli 
i wyposażenia domu. Sofy z funkcją spania, szezlongiem stały 
się trendy. Są doskonałym elementem wykorzystania domo-
wej powierzchni w sposób gustowny i ze smakiem.

K a n a p a
z  o ryg inalnymi  funkc jami  spania 

funkcjonalność

i wygoda
Przyjdź do naszego salonu  
lub odwiedź nas na:

www.witek.pl
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warto wiedzieć

Outsourcing sprzedaży — nowoczesna 
strategia dla deweloperów

P
rzy coraz większej świadomości nabywców, a także dużej kon-
kurencyjności rynku, nawet w  warunkach wysokiego popytu 
na nieruchomości mieszkaniowe deweloperzy muszą liczyć 

się z ryzykiem pustostanu. W procesie komercjalizacji inwestycji na-
turalną przewagę mają duże firmy deweloperskie, które nie muszą 
ograniczać swojego budżetu na promocję i  działania marketingo-
we. Praktyka rynkowa pokazuje jednak, że nie zawsze zwycięstwo 
leży po stronie silniejszego. Outsourcing sprzedaży daje świeże spoj-
rzenie na strategię marketingową, zwiększając szansę dotarcia do 
klientów deweloperom działającym na mniejszą skalę. 

Nasze usługi skierowane są do małych i  średnich deweloperów, 
którzy nie dysponują znacznymi budżetami reklamowymi. Zazwyczaj 
taka sytuacja zmusza ich do tworzenia strategii sprzedażowej inwe-
stycji w oparciu o doświadczenia znajomych oraz własną intuicję, któ-
ra niestety czasami bywa myląca. Dodatkowo sprzedaż prowadzona 
metodą gospodarczą często nie przynosi oczekiwanych skutków, ge-
neruje koszta i jest powodem frustracji — wyjaśnia Wojciech Maren-
dziuk z firmy Nieruchomości For Friends. 

Od planowania do sprzedaży
Nowoczesna usługa outsourcingu rozpoczyna się w momencie pla-
nowania inwestycji. Na tym etapie inwestor może już skorzystać 
z  pomocy zewnętrznej firmy, która określi potencjał sprzedażo-
wy projektu, przeanalizuje założenia architektoniczne pod kątem 
spójności z  najpopularniejszymi rozwiązaniami i  preferencjami 
potencjalnych klientów. Analiza obejmuje m.in. wielkość miesz-
kań w danej lokalizacji, ich układ i wykończenie — przynosząc od-
powiedź na pytanie, czy wizja architektów współgra z aktualnymi 
trendami sprzedażowymi. Racjonalizacja projektu inwestycji po-
lega także na opracowaniu profilu odbiorcy. Do jakich grup targe-
towych deweloper kieruje swoją ofertę? Jak wdrożyć rozwiązania, 
które zwiększą atrakcyjność inwestycji z perspektywy klienta? 

Branża outsourcingowa rozwija się w Polsce od lat. Jesteśmy w światowej czołówce 
pod względem dostarczania usług m.in. dla sektora IT. Czy podobny system 
przyjmie się na rynku mieszkaniowym? Na czym polega outsourcing sprzedaży 
nieruchomości na rynku pierwotnym i jakie przynosi korzyści?

Przykładowo, jeśli zamierzamy reklamować inwestycję jako osiedle 
przyjazne motocyklistom, warto wziąć pod uwagę, że miejsca postojowe 
dla motocykli podlegają innym przepisom Prawa budowlanego niż par-
kingi dla samochodów. Można je wydzielić tam, gdzie nie ma warunków 
technicznych na stanowiska dla innych pojazdów. W ten sposób mak-
symalnie wykorzystamy potencjał projektu, oferta sprzedaży wyróżni się 
na rynku i dotrze do osób, dla których dostęp do takiego parkingu może 
być kwestią decydującą o zakupie — mówi Wojciech Marendziuk.

Optymalizacja budżetu reklamowego
Następny etap usługi to wybór kanałów sprzedaży. W tym przy-
padku celem jest optymalizacja budżetu reklamowego. Metody 
dotarcia do klienta powinny być starannie wyselekcjonowane, by 
nie mnożyć wydatków na narzędzia, które nie przyniosą oczeki-
wanych efektów. Dzisiejsze rozumienie reklamy odbiega od stan-
dardów sprzed lat, w  dobie nowych mediów powstają coraz to 
nowsze definicje „materiałów reklamowych”. Outsourcing sprze-
daży nadąża za tymi zmianami dzięki wiedzy specjalistów. Firmę 
Nieruchomości For Friends tworzą osoby z wieloletnim doświad-
czeniem w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, obsłudze 
klienta, marketingu i reklamie. 

Skuteczna sprzedaż
Ostatni etap to organizacja i  prowadzenie sprzedaży. W  ramach 
usługi outsourcingu biuro działa na terenie inwestycji. Pracownicy 
firmy outsourcingowej prowadzą aktywną sprzedaż poprzez bezpo-
średni kontakt z osobami zainteresowanymi zakupem nieruchomo-
ści w danej inwestycji. Deweloper nie ponosi dodatkowych kosztów 
związanych z obsługą, tj. zatrudnianiem i szkoleniem.

Zielony Brzeg w Krakowie 
Aktualnie firma koordynuje sprzedaż mieszkań w inwestycji Zielo-
ny Brzeg przy ul. Brzegowej w Krakowie. Atutem osiedla jest poło-
żenie w sąsiedztwie rzeki Rudawy i naturalnych terenów zielonych. 
W okolicy znajdują się liczne ścieżki spacerowe i rowerowe, brzegi 
Rudawy przyciągają również miłośników wędkowania. Kameralne, 
ogrodzone osiedle składa się z domków jednorodzinnych w zabu-
dowie szeregowej, w których zaprojektowano łącznie 14 mieszkań. 
Do każdego z nich prowadzi osobne wejście. Lokale są oferowane 
w komfortowych rozkładach: 3- i 4-pokojowych. 

Do mieszkań przylegają prywatne ogródki, a na dachach zaaran-
żowano tarasy widokowe, z których roztacza się widok na wzgórze 
Sowiniec. Do dyspozycji właścicieli będą także miejsca parkingowe. 

Joanna Kus

inwestycja Zielony Brzeg

www.nieruchomosci.for-friends.pl
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Perły z sieci

Opera Sempera w Dreźnie 

Nazwa obiektu pochodzi od nazwiska niemieckiego 
architekta Gottfrieda Sempera. Budowla, zaprojektowana 
w stylu włoskiego neorenesansu, została wzniesiona 
w latach 1838–1841. Po 30 latach budynek pochłonął 
pożar. Opera była ponownie strawiona przez pożar 
w czasie bombardowania Drezna przez aliantów w 1944 r., 
a pozostałości zostały zburzone. Odrestaurowano 
i powtórnie otwarto ją w 1985 r. Dziś jest sceną Saksońskiej 
Opery Państwowej i orkiestry symfonicznej Staatskapelle 
Dresden. Wielu Niemcom budynek kojarzy się przede 
wszystkim z reklamą browaru, w której tle występuje. 
Stąd powszechnie błędne rozumowanie, że obiekt mieści 
browar, a nie operę. Rokrocznie w okresie poświątecznym 
odbywa się tam bal, który jest stałym punktem na 
kulturalnej mapie Drezna. Na placu teatralnym przed operą 
zgromadzeni mieszkańcy, dzięki olbrzymiemu telebimowi, 
mogą śledzić wydarzenie ze środka. Gmach warto zobaczyć 
również nocą, gdy urzeka swoim oświetleniem.

Pokoje w Zakazanym Mieście

Zakazane Miasto w Pekinie składa się z rekordowej 
liczby pokoi, szacuje się, że jest ich ok. 10 tys. Na 
obszarze 72 ha znajduje się 980 budynków, które od XV 
w. tworzą największy na świecie kompleks pałacowy. 
Zakazane Miasto zostało wybudowane na polecenie 
cesarza Yongle z dynastii Ming, w miejscu Chanbałyku, 
dawnego miasta mongolskiej dynastii Yuan. Większość 
budynków kompleksu utrzymano w kolorystyce opartej 
na barwach uznawanych w kulturze chińskiej za symbole 
szczęścia. Ściany i kolumny pomalowano na czerwono, 
a dachy pokrywa charakterystyczna złota dachówka 
zarezerwowana wyłącznie dla pałaców cesarza. 
Od 1987 r. Zakazane Miasto znajduje się na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nazwę kompleksu 
tłumaczy się tym, że kiedyś nikt nie mógł wejść na jego 
teren bez zgody cesarza. Obecnie mieści się w nim 
muzeum, dostępne dla zwiedzających.

Most Pałacowy na rzece Newie  

Zwodzony most Pałacowy na rzece Newie łączy 
centralną część Petersburga z wyspą Wasilewską. 
Swą nazwę zawdzięcza położeniu nieopodal Pałacu 
Zimowego. Most liczy 250 m długości, a jego wysokość 
sięga 27,7 m. Przeprawa jest wieloprzęsłowa z jednym 
przęsłem zwodzonym. Podniesione skrzydła mostu 
z twierdzą Pietropawłowską w tle stały się jednym 
z najważniejszych symboli miasta. Projekt oprawy 
architektonicznej jest autorstwa architekta Roberta 
F. Melcera. Początkowo zainstalowano drewniane 
balustrady, jednak w 1939 r. zamieniono je na żeliwne. 
Na budowę mostu ogłoszono specjalny konkurs. Spośród 
wszystkich projektów, jakie napłynęły do jury, wybrano 
ostatecznie propozycję inż. Andrzeja Pszenickiego, który 
jest autorem jeszcze kilku mostów i nadbrzeży w mieście. 
Realizacja obiektu, spowolniona wybuchem I wojny 
światowej, trwała 5 lat.



Z kraju

TAURON stworzy ponad 150 stacji ładowania elektrycznego 
TAURON zamierza wybudować w Polsce ponad 150 stacji ładowania pojazdów elektrycz-
nych oraz zrealizować system do zarządzania elektromobilnością. Branża energetyczna jest 
w fazie intensywnych zmian. Jednym z kluczowych procesów jest wykorzystanie energii elektrycz-
nej do zasilania transportu — powiedział Filip Grzegorczyk, prezes TAURON Polska Energia.

W ramach swojego projektu OPERATOR II koncern ma w planach stworzenie sieci ponad 
150 własnych stacji ładowania aut elektrycznych oraz kompletnego systemu zarządzania 
elektromobilnością. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2020 r. Po wybudo-
waniu 97 stacji ładowania prądem zmiennym (AC) i 21 stacji ładowania prądem stałym (DC) 
spółka będzie dysponować ponad 150 stacjami ładowania elektrycznego. Realizacja tej kon-
cepcji pozwoli na bezproblemowe korzystanie z samochodów elektrycznych na terenie po-
łudniowo-zachodniej części Polski.

Ponadto od lipca 2019 r. dostawca energii elektrycznej zapoczątkuje płatną dystrybucję 
usług ładowania. W ofercie znajdą się m.in. sprzedaż stacji ładowania pojazdów elektrycz-
nych czy rozwiązania z obszaru e-mobility. Z oferty grupy energetycznej już dziś mogą ko-
rzystać klienci komercyjni. W 2019 r. ukaże się dodatkowo aplikacja mobilna eMap od TAU-
RONA obsługująca i świadcząca płatne usługi ładowania na stacjach należących do spółki 
energetycznej.

Polska kredytami podzielona
Blisko połowa Polaków spłaca kredyt, pożyczkę lub inne zobowiąza-
nie finansowe. Nie w każdym rejonie Polski chętnie decydujemy się na 
skorzystanie z oferty banków. 

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) przeprowadziło analizę geogra-
ficzną Polski ze względu na aktywność kredytową Polaków. W  opar-
ciu o zebrane dane powstała BIK: mapa aktywności kredytowej Pola-
ków. Z badań wynika, że 48,3 proc. obywateli zaspokaja swoje potrze-
by, korzystając z  różnorodnych produktów bankowych  — kredytów, 
pożyczek i innych. Najbardziej w tym względzie aktywni są mieszkań-
cy zachodniej części naszego kraju. Przeciwwagę stanowi za to obszar 
południowo-wschodni.

Stopień aktywności kredytowej wylicza się w  odniesieniu do licz-
by spłacanych kredytów i  stopnia zaludnienia. W  oparciu o  zebrane 
dane, BIK poinformowało, że  z  największym odsetkiem zobowiązań 
mamy do czynienia w 3 województwach: wielkopolskim, dolnośląskim 
i  lubuskim, gdzie współczynnik ten wynosi odpowiednio 53,2; 52,2 
i 52,1 proc. Najniższy procent to 39,6 i odnotowano go na Podlasiu.

Deweloperzy studzą zapał
Pierwsze 3 miesiące br. wzbogaciły mieszkaniówkę 47 381 miesz-
kaniami. To aż o 14,38 proc. mniej niż pod koniec 2018 r. Jednak 
jeśli chodzi o  analogiczny okres 2018 r., tegoroczny wynik jest 
o  5,77 proc. wyższy. Tendencję wzrostową odnotowano w  od-
niesieniu do budów, dla których rozpoczęto prace budowlane. 
Tym samym można spodziewać się, że w nadchodzącej przyszło-
ści zostanie wydanych 53 878 kluczy do nowych mieszkań, czy-
li o 12,37 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Niepokoić może na-
tomiast zapał deweloperów do rozpoczynania nowych inwesty-
cji. Jak się bowiem okazuje, liczba wydanych na budowę pozwo-
leń oraz zgłoszonych projektów, zarówno w odniesieniu do IV, jak 
i I kw. 2018 r., była niższa — odpowiednio o 10,36 i 13,85 proc.

Z raportu AMRON-SARFIN „Ogólnopolski raport o kredytach 
mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 1/2019” 
wynika, że w I kw. br. deweloperzy wyhamowali. Liczby wydanych 
pozwoleń na budowę z I kw. 2019 r., w odniesieniu do działalności 
firm deweloperskich, są mniejsze zarówno w stosunku do wartości 
z IV kw., jak i pierwszych miesięcy 2018 r.
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Z Krakowa

Małopolska bez plastiku
Wkrótce zacznie obowiązywać projekt dyrektywy unijnej zatwierdzonej 
przez Parlament Europejski w sprawie ograniczenia zużycia plastikowych 
produktów. Urząd Marszałkowski jest jedną z  instytucji, które już rozpo-
częły walkę ze śmieciami. Działania na rzecz poprawy środowiska są celem 
projektu EkoMałopolska. Po jego wejściu w życie, zamiast tradycyjnego pa-
pieru, w UMWM będzie można zobaczyć pisma na papierze z recyklingu.

Nie mamy czasu do stracenia. Tworzywa sztuczne w  zależności od rodza-
ju rozkładają się od 100 do 1000 lat. Do wyprodukowania jednej reklamówki 
potrzebna jest jedna sekunda, człowiek używa jej przeciętnie 30 minut, nato-
miast czas jej rozłożenia wynosi ponad 400 lat. Będziemy edukować i inspirować 
mieszkańców Małopolski, ale najpierw chcemy i musimy zacząć od siebie — pod-
kreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Zamiast plastiku na rynku dostępne są naczynia i  sztućce wykonane 
z  ekologicznych produktów. Ich czas rozkładu to tylko 30 dni. Plastikowe 
torby warto zastąpić bawełnianymi. W Małopolsce propagowane są także 
ekologiczne środki transportu. Obecnie realizowany projekt budowy ście-
żek rowerowych zakłada, że rowerzyści będą mieć do dyspozycji łącznie bli-
sko 1000 km tras.

Nowe osiedla z mieszkaniami komunalnymi
Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje dwa nowe osiedla. W ich za-
kres wchodzić będą 522 mieszkania komunalne. Kilka z  nich ma 
być ukończonych i oddanych do użytku jeszcze w tym roku. Jed-
nym z przedsięwzięć jest osiedle Przyzby-Zalesie, dofinansowane 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W jego skład wejdzie dzie-
sięć 4-piętrowych domów mieszkalnych. W jednym z nich powsta-
nie żłobek oraz biblioteka publiczna. 20 lokali ma mieć udogod-
nienia dla osób niepełnosprawnych. Bloki nie zostaną ogrodzone, 
dzięki czemu całość będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców. 

Drugą inwestycją jest osiedle Wańkowicza. W  jego skład wej-
dzie 7 budynków mieszkalnych. Te wielorodzinne, trzykondygna-
cyjne obiekty z  poddaszem będą zawierać 165 mieszkań. Prze-
strzeń wokół zabudowy zostanie zaadaptowana na parking, także 
z miejscami dla osób niepełnosprawnych, plac zabaw. Ponadto po-
wstanie tam droga publiczna. Duża część będzie poświęcona tere-
nom zielonym. Zakończenie prac zaplanowano na pierwszą poło-
wę 2021 r. 

Szybki tramwaj na Azory
Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na budowę linii tram-
wajowej na Azory. Miasto ma już decyzję środowiskową na wykona-
nie tego przedsięwzięcia oraz opracowany program funkcjonalno-
-użytkowy. Plan zakłada, że na przygotowanie dokumentacji i zło-
żenie wniosku o  ZRID wykonawcy będą mieli 18 miesięcy od cza-
su podpisania umowy. Kolejne 6 miesięcy to czas oczekiwania na 
decyzję, która pozwoli zrealizować inwestycję, a  więc do 2022 r. 
Ostatnim już etapem będzie wyłonienie wykonawcy oraz realizacja 
zadania. 

Linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, który będzie kursował 
do osiedla Azory, ma liczyć około 2,5 km. Podwójne tory razem z sie-
cią trakcyjną będą przebiegać od pętli „Krowodrza Górka”, wzdłuż 
ul. Opolskiej, aż do pętli autobusowej na Azorach, gdzie przewidu-
je się zakończenie torowiska. Na całej linii zaplanowano przystanki 
w  czterech miejscach. W  ramach projektu zmodernizowane zosta-
ną także drogi, wzdłuż których przebiegać będzie linia tramwajowa. 

Firmy mogą składać swoje oferty do przetargu do 8 lipca. 
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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 4,2782

chf 3,8234

pln 3,61%

i kw. 2019 7620 zł

i kw. 2019 16  312

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln  2,2% (kwiecień 2019)

eur 1,2% (maj 2019)

wibor * 1,7200

euribor ** –0,3230

libor chf –0,7120

libor eur *** –0,3513

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)                         161,98

tabela nr 108/A/NBP/2019 z dnia 5.06.2019

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

(dane na dzień 3.06.2019 [Euribor],  
29.05.2019 [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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Urlop w rezerwacie przyrody

Przełom Białki pod Krempachami
Granice rezerwatu Przełom Białki pod Krempachami obejmują 
powierzchnię 8,5 ha w  prywatnych lasach nadleśnictw Nowego 
Targu i Krościenka. Aż 25 gatunków roślin występujących na tych 
terenach jest pod całkowitą ochroną. Głównymi elementami krajo-
brazu są rzeka Białka oraz Pieniński Pas Skałkowy. Oprócz Białki, 
przełom tworzą dwie skały: Obrazowa (na lewym brzegu) i Kram-
nica (na prawym brzegu). Ponadto warto zobaczyć jaskinię w Obła-
zowej, w której dokonano odkrycia archeologicznego. Archeolodzy 
znaleźli dowody, że człowiek zasiedlał te tereny od paleolitu do śre-
dniowiecza. Pod względem historycznym cenne są także znalezi-
ska z dna doliny Białki — wypełniają ją osady czwartorzędowe. 

Potok Bembeńskie
Rezerwat Potok Bembeńskie rozciąga się na powierzchni ponad 
38 ha. Jego największym skarbem jest rzadko spotykana bagien-
na świerczyna. Na terenie rezerwatu rosną również subalpejskie 
gatunki ziołoroślowe (np. jedlina), olsza czarna i szara oraz będą-
cy pod ochroną chaber miękkowłosy. 

Skałka Rogoźnicka
Najmniejszym rezerwatem wchodzącym w  skład Nadleśnictwa 
Nowy Targ jest Skałka Rogoźnicka, która leży w Pienińskim Pa-
sie Skałkowym. Ponad 30 proc. powierzchni Skałki zajmuje od-
słonięcie muszlowca, które znajduje się na terenie nieczynnego 
kamieniołomu. U podnóża zbocza rozciąga się charakterystyczna 
łąka mieczykowo-mietlicowa. Celem utworzenia tego rezerwa-
tu była przede wszystkim ochrona skamieniałości powiązanych 
z osadami pochodzącymi z jury i kredy, występującymi w Pieniń-
skim Pasie Skałkowym. 

W  Nadleśnictwie Nowy Targ wyznaczono także obszary Na-
tura 2000 oraz inne cenne przyrodniczo tereny. Nowotarskie 
nadleśnictwo kontroluje aż 85 proc. Południowomałopolskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym leśnictwa: Raba Wyżna, 
Gorce, Police, Stańcowa, a częściowo także Rabka, Beskid i Bór. 

Małopolska na weekend

Ścieżki edukacyjne, wyjątkowe okazy przyrodnicze, tarasy widokowe, 
biegi na orientację i geocatching — między innymi takie atrakcje czekają na 
turystów, którzy wybiorą się na weekend do Nadleśnictwa Nowy Targ.

W
ycieczkę najlepiej zacząć od tego, co najcenniejsze, czyli 
rezerwatów przyrody. Nadleśnictwo opiekuje się 4 re-
zerwatami, które obejmują naturalne lub w nieznacz-

nym stopniu zmienione ekosystemy. Największym i  najczęściej 
odwiedzanym przez turystów jest Bór na Czerwonem. Rezerwat 
został utworzony na obszarze o powierzchni 114,66 ha, w lasach 
państwowych leśnictwa Bór i lasach miasta Nowy Targ. O wyjąt-
kowości tego miejsca świadczy zachowane torfowisko wysokie, 
które jest największym i najstarszym żywym pomnikiem przyro-
dy w okolicy, oraz bagienne skupiska drzew, typowe dla krajobra-
zu Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. 

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza
Przez rezerwat przebiega bezpłatna ścieżka edukacyjna — od 
okolic nowotarskiego lotniska sportowego do platformy widoko-
wej, z  której można zobaczyć Tatry, Gorce i  kopułę torfowiska. 
Warto podkreślić, że taras jest przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Przejście całej trasy (610 m) zajmuje ok. godziny. Ścieżkę można 
zwiedzać także na rowerze. Zwiedzający mogą korzystać z 7 tablic 
informacyjnych poświęconych przyrodzie chronionej w  rezerwa-
cie. Trasa częściowo wiedzie przez malownicze drewniane pomosty. 
Wycieczka do rezerwatu daje szansę na spotkanie w  naturalnych 
warunkach rzadkich gatunków roślin i  zwierząt. W  pobliżu torfo-
wiska występują m.in. sosna drzewokosa, rosiczka okrągłolistna, 
żurawina błotna i torfowce. Do najczęściej spotykanych gatunków 
zwierząt należą tu traszki (grzebieniaste, zwyczajne, górskie, karpac-
kie), salamandra plamista, bociany biały i czarny oraz orzeł przedni. Przełom Białki

Nowy Targ — rezerwat Bór na Czerwonem
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Nie tylko przyroda
Oprócz typowych pieszych i  rowerowych wycieczek Lasy Pań-
stwowe promują także organizowanie biegów na orientację na 
terenach leśnych. Ta dyscyplina sportowa polega na pokony-
waniu trasy między kolejnymi punktami kontrolnymi. Zawodni-
cy mogą korzystać jedynie z  kompasu i  mapy (z  zaznaczonymi 
punktami), by zaliczać kolejne odcinki trasy w  określonej wcze-
śniej kolejności. Droga dotarcia do punktów kontrolnych zależy 
od uczestnika, to on decyduje, którą ścieżkę wybrać, by jak naj-
szybciej dotrzeć do celu. 

Biegi na orientację stają się coraz bardziej popularne, do 
czego przyczyniła się inicjatywa Ogólnopolskiego Komitetu 
Organizacyjnego Biegu na Orientację Leśników. Zgodnie z  za-
proponowaną przez Komitet koncepcją Zielonego Punktu Kon-
trolnego, w lasach powstają stałe punkty kontrolne, a mapy dla 
zawodników są udostępniane w internecie, by każdy mógł zor-
ganizować zawody we własnym zakresie. Takie miejsca mają 
standardowe oznaczenia (m.in. logo zarządcy terenu) i wyposa-
żenie, w którego skład wchodzi kasownik kart kontrolnych i kod 
kreskowy pozwalający na elektroniczne potwierdzenie zalicze-
nia danego odcinka przez uczestnika biegu. W ramach projektu 
powstało już ponad 40 tego rodzaju stanowisk. Ich lista jest do-
stępna na stronie www.zielonypunktkontrolny.pl.

Skarby ukryte w lesie
Jeśli spacer po lesie w  poszukiwaniu cudów natury to za mało, 
warto spróbować geocachingu, czyli rozrywki dla współcze-
snych poszukiwaczy skarbów. Tak zwany geocaching to gra 

terenowa, wykorzystująca system GPS. Zadaniem uczestników 
jest znalezienie skrzynek ukrytych przez innych graczy. W  ta-
kich skrzynkach znajdują się wodoszczelne pojemniki z drobnymi 
przedmiotami oraz dziennik. Bazy skarbów wraz z obszarami po-
szukiwań są publikowane w  internecie, na specjalnych stronach 
internetowych, np. geocaching.pl czy opencaching.pl. Lokalizacje 
skrzynek powinny być różnicowane pod względem stopnia trud-
ności. Na początku warto wybrać najłatwiejsze, by dobrze poznać 
zasady gry. Zabawa jest tak atrakcyjna dla miłośników aktywnego 
wypoczynku, że nadleśnictwa często same ukrywają „skarby”, by 
zachęcać turystów do odwiedzania lasów. 

Joanna Kus
fot. na lic. Wikimedia Commons

Bór na Czerwonem, Nowy Targ

Bocian czarny żerujący w Białce
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Spotkanie z tradycją w Nowym Targu

Małopolska na weekend

Planując weekendowy wyjazd, warto wziąć pod uwagę wizytę w Nowym Targu. 
Położone w malowniczej okolicy miasto z długą i bogatą historią to miejsce, obok 
którego trudno przejść obojętnie.

o
  niezwykłym klimacie Nowego Targu decyduje w  dużej 
mierze jego położenie. Lokalizacja w  centrum Kotliny 
Orawsko-Nowotarskiej zapewnia piękne widoki, a  jed-

nocześnie sprawia, że miasto nazywane jest nieformalną stolicą 
Podhala. Przyjeżdżają tu nie tylko osoby udające się w Tatry, ale 
i  miłośnicy Pienin czy Gorców. Również samo miasto przyciąga 
turystów. Miejsce to obfituje w zabytki architektoniczne i muzea, 
zaś jego mieszkańcy kultywują dawne tradycje, wytwarzając lo-
kalne produkty typowe dla tego regionu.

Tradycyjne centrum miasta
Miasto Nowy Targ powstało już w  średniowieczu. Z  tamtego 
okresu pochodzi zachowany do dzisiaj układ rynku — prostokąt-
ny plac, z którego narożników wyprowadzono prostopadłe ulice. 
Początkowo okalały go drewniane budynki, jednak w XVIII w., po 
wielkim pożarze zastąpiły je obiekty murowane. Dzisiaj możemy 
zatem podziwiać zabytkowe kamienice, które powstały w  tam-
tym czasie. Również pierwszy Ratusz prawdopodobnie został wy-
budowany z drewna. Była to siedziba władz miejskich, budynek 
pełnił także funkcję sądu i więzienia. Pod koniec XIX w. mieszkań-
cy doczekali się murowanego Ratusza.

Muzeum Podhalańskie
W budynku Ratusza znajduje się Muzeum Podhalańskie im. Cze-
sława Pajerskiego. Umieszczono tu ponad 7 tys. eksponatów, 
zgromadzonych w  dużej mierze przez mieszkańców Nowego 
Targu i  okolic. Dzięki nim można dowiedzieć się, jak wyglądało 
miasto na przełomie XIX i XX w., a także obejrzeć warsztaty rze-
mieślnicze i zapoznać się m.in. ze sztuką kuśnierstwa, szewstwa, 
garncarstwa czy stolarstwa. W  muzeum nie zabrakło również 
dzieł sztuki, zwłaszcza z dziedziny malarstwa, rzeźby i ceramiki. 

Cennymi pamiątkami są także zbiory fotografii. Jedna z wystaw 
stałych została poświęcona eksponatom związanym z  Janem 
Pawłem II i  jego wizytą w Nowym Targu. Muzeum oferuje także 
lekcje muzealne przeznaczone dla dzieci w różnym wieku, zaczy-
nając już od przedszkolaków.

Muzeum Drukarstwa
To stosunkowo młode muzeum zostało utworzone w  ramach 
projektu „Śladem zabytków techniki z  Podhala na Liptów”, zre-
alizowanego w  latach 2017–2018. Centrum muzeum stanowi 
XIX-wieczna maszyna drukarska, która powstała w  fabryce ma-
szyn założonej przez Christiana Leo Müllera i Friedricha Helbiga 
w  Wiedniu. Jest to jedyny egzemplarz tego typu, który zacho-
wał się do naszych czasów. W  muzeum można obejrzeć także 
inne przedmioty niezbędne w  zawodzie drukarza, np. czcion-
ki, jak również różnego typu ulotki i  druki okolicznościowe, ja-
kie powstały w starej drukarni w Nowym Targu. Dzisiaj nie tylko 
odzwierciedlają kunszt dawnych rzemieślników, ale i  stanowią 
źródło cennych informacji na temat historii miasta oraz życia co-
dziennego jego mieszkańców na początku XX w.

Izba zimnej wojny i socjalizmu
W czasie zimnej wojny do budynku Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej dobudowano nowy obiekt, w  którego piwnicach 
utworzono schron. Gdyby wybuchł konflikt zbrojny, miejsce to 
umożliwiłoby kierowanie urzędem miejskim oraz organizowanie 
obrony cywilnej. Przed ewentualnymi wybuchami bomb chroni-
ły stalowe drzwi. System wentylacji z odpowiednimi filtrami za-
pewniał dopływ powietrza osobom przebywającym w  środku. 
Zadbano również o środki łączności. Gdyby budynek się zawalił, 
przebywający w nim ludzie mogliby wydostać się z piwnic, korzy-
stając ze specjalnego wyjścia ewakuacyjnego. Obecnie w  daw-
nym schronie znajduje się dostępna na turystów Izba zimnej 
wojny i socjalizmu.

Ratusz w Nowym Targu, fot. Andrzej Otrębski, fot. na lic. Wikimedia Commons

Kamienice przy Rynku, fot. Andrzej Otrębski, fot. na lic. Wikimedia Commons
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Zabytki architektury sakralnej
Do ciekawych zabytków Nowego Targu należy także kościół 
pw. św. Katarzyny. Drewniany budynek z  murowanym prezbi-
terium został ufundowany w XIV w. przez Kazimierza Wielkie-
go. Niestety obiekt spłonął, ale w XVII w. został odbudowany. 
Tym razem postawiono jednak na formę murowaną. Zarówno 
dzwonnica, jak i  większa część wystroju to przykłady sztuki 
barokowej.

Drugim zabytkowym budynkiem sakralnym w  Nowym Targu 
jest kościół pw. św. Anny, wybudowany w XV w. Znajduje się on na 
Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Ponieważ został 
wykonany w stylu gotyckim, a za główny materiał, z którego po-
wstał, posłużyło drewno modrzewiowe, budynek należy do tzw. 
kościołów podhalańskich.

Na uwagę zasługuje również kościół pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Jego budowa rozpoczęła się niedługo przed wybu-
chem II wojny światowej. Obiekt ukończono dopiero po prawie 
30 latach, ponieważ prace były utrudnione w  okresie okupacji 
i później, po objęciu władzy przez komunistów. Jest to największy 
kościół na Podhalu, a jego wieża o wysokości 65 m to najwyższy 
obiekt na terenie miasta.

Smaki Nowego Targu
Nowy Targ słynie również z niepowtarzalnych przysmaków. Jed-
nym z  nich są lody, od lat przygotowywane przez rodziny Żar-
neckich, Lubieńskich i  Jarkiewiczów. O  ich niezwykłym smaku 
decyduje zarówno przestrzeganie tradycyjnych, starych recep-
tur, jak i wykorzystanie naturalnych składników, w tym świeżych 
owoców. O uznaniu, jakim cieszą się lody z Nowego Targu, świad-
czy choćby to, że znajdują się one na liście produktów tradycyj-
nych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak na podhalańskie miasto przystało, w Nowym Targu nie 
brakuje i  tradycyjnych, góralskich serów. Powstają one w  7 
bacówkach zlokalizowanych na terenie miasta. Charaktery-
styczne, góralskie budynki, w  okolicy których pasą się owce, 
stanowią integralną część nowotarskiego krajobrazu. Zarów-
no oscypki, jak i  inne powstające tam produkty, są przygo-
towywane tradycyjnymi metodami, które nie zmieniły się na 
przestrzeni lat.

Na tym jednak nie kończy się bogactwo naturalnych przysma-
ków z Nowego Targu. Smaczne i zdrowe produkty oferuje także 
„Pasieka pod lasem”, prowadzona przez prawdziwego pasjonata 
pszczelarstwa. Można tam nie tylko kupić miód i inne wyroby, któ-
re zawdzięczamy pszczołom, ale i obejrzeć ule oraz rzeźby czy pa-
miątki związane z pszczelarstwem.

Anna Bruzda

Oscypki, fot. pixabay.com

Kościół pw. św. Anny, fot. Andrzej Otrębski, fot. na lic. Wikimedia Commons
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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
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50
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Bora-Komorowskiego
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Al. Solidarności

Igołomska

Domy

Mieszkania
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49

Inwestycje biorące udział w plebiscycie
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom” 

29
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

1 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) bud. 6 – IV kw. 2020/I kw. 2021 37–81 8900–11 000 Inter-Bud Developer

2
Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/Podgórska)

bud. A – I/ II kw. 2019,  
bud. D – IV kw. 2020

30–230
10 500–13 500, 

9800–17 000
Inter-Bud Developer 45

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

6 Al. 29 Listopada/ul. Meiera bud. B – październik 2019 42–52 6620–7160 Dom-Bud M. Szaflarski 58, 67

7 Apartamenty Turystyczna 30 czerwca 2020 32–67 7450–9350 Grupa Deweloperska Start 68

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

49–77 6899–7599 Imperial Capital 50

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

10
Panorama Prądnik  
(ul . Kuźnicy Kołłątajowskiej)

I kw . 2020 34–70 6200–7600 Nokturn Deweloper
1, 8,  

III okładka

11 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) zrealizowana 37–71 6668–7508 WAKO 64

12 Wzgórze Witkowickie (ul. Witkowicka)
I etap – II kw. 2019,  
II etap – I kw. 2020

53–93 od 6800 AWIM 8, 55

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.

3 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 51–91 od 11 500 Tętnowski Development 66

4 Apartamenty Przybyszewskiego 64  
(ul. Przybyszewskiego) IV kw. 2021 27–86 8200–9800 ATAL 69

5 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.

19 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 – zrealizowany,  
bud. 2 – październik 2019 42–105 8100–9950 Dom-Bud M. Szaflarski 67

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

21 Mieszkaj w Mieście (ul. Wizjonerów)

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

29–112 od 6550 Henniger Investment 3

22 Oaza Bronowice (ul  Stańczyka) bud  5 – wrzesień 2019,  
bud  7, 9 – zrealizowany 29–91 8290–9590 Oaza Bronowice 70

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

prądnik czerwony   Średnia cena: 7713 zł/mkw. 

Bronowice   Średnia cena: 7660 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr. [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
13 Cieślewskiego 7A (ul. Cieślewskiego) październik 2019 46–59 6500–7700 Firma JANEX 53
14 ul. Dominikanów IV kw. 2021 30–103 8700–10 000 HSD Inwestycje 61

15 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 67

16 ul. Reduta budynek B1/C - sierpień 2019 49 6700 Krakoin 71
17 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 33–97 6900–7800 WAKO 64

18 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 7 – wrzesień 2019,  
bud. 1 – czerwiec/ lipiec 2020 34–80 7200–9100 Dom-Bud M. Szaflarski 67

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.
24 Apartamenty Snycerska (ul. Snycerska) II kw. 2020 41–70 od 8100 WAN 48
25 Apartamenty Wielicka (ul. Górników 50–66) zrealizowana 42–130 od 4839 WAN 49
26 Willa Nokturn (ul. Mała Góra) I kw. 2021 27–75 6700–7900 Nokturn Deweloper 9, 54
27 Mała Góra 8B i 8C (ul. Mała Góra) zrealizowana 64–70 5800 Proins 63
28 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 54–69 6300–7000 Proins 63
29 Osiedle Podgaje (ul. Domagały 29) 2019 32–68 b.d. INSTAL Kraków 65
30 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28–84 6500–8300 Grupa Deweloperska Start 68

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

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

23 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27–180 od 9396 Core Development 62
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

41 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.
48 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 000 - 14 000 Apartamenty Klimaty 51

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.
45 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 186–259 10332 HSD Inwestycje
46 Brick House (ul. Podskale) II kw. 2020 27–170 10 500–13 500 Modern Living Development 8
47 Mate3ny (ul. Rydlówka) III kw. 2020 36–106 od 8500 Grupa Buma IV okładka

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.
42 Bonarka (ul. Strumienna) II etap – IV kw. 2021 29–126 7200–10 332 HSD Arrow
43 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 68

44 ul. Turniejowa „B2” i „B3” listopad 2021, 
grudzień 2019

32,  
71

od 6600, 
od 6300 Krakoin 71

Nazwa Inwestycji (lokalizacja)    Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.]    Firma Patrz str.
32 Bogucianka 158 i 160 (ul. Bogucianka) I kw. 2019 149–156 4550–4600 GENUS Grupa Deweloperska 9, 10-11

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

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

166 od 4848 Paweł Mleko PM-DEVELOPMENT 56

35 Kobierzyńska 59    IV kw . 2019 34–76 8450–8700 MWM Development 60
36 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 34–66 od 7190 EXCON 59

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

56–90,  
29–70

5700–6000,  
5900–6500 Proins 63

38 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) I/ II kw. 2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud Developer 46
39 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33–77 6600–7500 Inter-Bud Developer 47
40 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39–56 7200–8200 Grupa Deweloperska Start 68



43Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 11/2019

rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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

49 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.

52 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.

50 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

51 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 52–59 6900–7250 Grupa Deweloperska Start 68

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.

53 Cumulus Park Węgrzce grudzień 2019 260 i 275 4200 Cumulus Park 57

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

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

56 Osiedle Klonowe 15  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka) IV kw. 2019 55 4563–4900 Savan Investments 52

57 Zielona Rząska (Rząska k. Krakowa) III kw. 2020 121–135 5598–6423 KR Grupa Deweloperska 9
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Piasta Towers 

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 VI	 	 27,38	 218	040	zł

	 1	 	 II	 	 31,48	 251	840	zł

	 2	 	 III	 	 47,93	 325	924	zł

	 3	 	 VII	 	 51,01	 351	969	zł

 4	 	 II	 	 65,92	 441	664	zł

nazwa inwestycji Piasta Towers bud. 4 i 5

adres os.	Boh.	Września	84	C	i	D

miasto Kraków

cena za mkw. od	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.

44 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 11/2019

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


 n	 45

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

4

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Nove Skotniki

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 221,64	 997	380	zł

	 5	 	 —	 	 221,64	 1	163	610	zł

nazwa inwestycji Nove Skotniki

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	4500	do	5250	zł

termin oddania	 I/II	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 2+strych

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

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

Inwestycja	 położona	 jest	 w  sąsiedztwie	 pętli	 autobusowej	
w Skotnikach	oraz	niedaleko	zajezdni	tramwajowo-autobusowej	
„Czerwone	 Maki”	 i  parkingu	 park&ride,	 co	 gwarantuje	 szybką	
i wygodną	komunikację	zarówno	z centrum	miasta,	jak	i południo-
wą	częścią	Krakowa.	Walory	estetyczne	 inwestycji	będą	wyeks-
ponowane	dzięki	nowoczesnej	 i  lekkiej	formie	architektonicznej	
budynków	wyróżniającej	 się	 dwuspadowym	dachem,	 szklanymi	
balustradami	oraz	licznymi	przeszkleniami.
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Panorama Kliny

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji	 Panorama	Kliny

adres ul.	Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

W	 pobliżu	 znajdują	 się:	 sklepy,	 przedszkola,	 szkoły	 językowe,	 
komunikacja	miejska,	placówki	medyczne	oraz	szpital.
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Panorama Kliny

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji	 Panorama	Kliny

adres ul.	Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

47Krakowski Rynek NieruchomościnNr 11/2019

https://www.krn.pl/inwestycja/panorama-kliny%2C2803


 n48

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

1

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Apartamenty Snycerska

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

nazwa inwestycji Apartamenty Snycerska

adres, miasto ul. Snycerska, Kraków

cena za mkw. od 8 100 zł

metraż 41-70 m2

termin oddania II kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak, 4-26 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 20 000 – 35 000 zł

komórka lokatorska (cena) 3 000 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  I  41,39 info.  w biurze

 2  II  47,40 info.  w biurze

 3  I  52,96 info.  w biurze

 4  I  69,32 info.  w biurze

 4  parter  62,86 info.  w biurze
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Apartamenty Wielicka 

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

nazwa inwestycji Apartamenty Wielicka 

adres ul. Górników 50-66

miasto Kraków

cena za mkw. od 4 839 zł

metraż 42-130 m2

termin oddania inwestycja zrealizowana

liczba kondygnacji 3-5

balkon tak, 4-25 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 45 000 zł

komórka lokatorska (cena) 2 900 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  II  42,00 info.  w biurze

 2  I  46,70 info.  w biurze

 2  II  50,00 info.  w biurze

 3  III  66,30 info.  w biurze

 5  IV  121,40 info.  w biurze
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

Stawowa Residence

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

nazwa inwestycji Imperial Stawowa Residence

adres ul. Stawowa 152

miasto Kraków

cena za mkw. 6899-7599 zł

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

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

komórka lokatorska (cena) 3000	zł/	m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

	 2/3	 parter	 54,16	 406	146	zł

 3 I 63,54 463	778	zł

 3 I 60,06 444	348	zł

 3 II 59,97 449	715	zł

 2 III 49,67 377	442	zł
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Krakowski Rynek NieruchomościNr 20/2018

Apartamenty Klimaty

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

nazwa inwestycji Apartamenty Klimaty

adres ul. ks.  W.  Karabuły

miasto Kraków

cena za mkw. 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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

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	 I	 49,81	 358	632	zł

	 2	 parter	 55,43	 360	295	zł

	 2	 IV	 46,91	 361	207	zł

	 2	 II	 56,01	 420	075	zł

	 3	 IV	 55,97	 430	969	zł
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Willa Nokturn

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

nazwa inwestycji Willa Nokturn

adres ul. Mała Góra 8D

miasto Kraków

cena za mkw. 6700 –7900 zł

termin oddania I kw. 2021 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe 30 000 zł

komórka lokatorska 2 500 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 I  28,5 213 750 zł

 2 parter  43,9 298 588 zł

 3 III  52,5 388 796 zł

 4 II  65,8 460 740 zł

 4 I  64,4 470 120 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 „Wzgórze Witkowickie” to kameralna enklawa zło-
żona z  16 budynków w  tym 3 domów wolnostojących oraz  
13 domów w zabudowie bliźniaczej z mieszkaniami jedno i dwupo-
ziomowymi. Inwestycja zostanie zrealizowana w II etapach. W pierw-
szym etapie zostaną wybudowane 32 mieszkania, natomiast  
w II etapie powstaną 3 domy i 20 mieszkań.  Mieszkania mają dostęp  
do tarasu lub przestronnego ogródka. Komfort parkowania za-
pewnią podwójne garaże przynależne do domów oraz pojedyncze  
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 7500 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 7000 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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PAWEŁ MLEKO PM-DEVELOPMENT
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Słomiana 14/2, Kraków 30-316 
tel. 601 920 871 | email: biuro@pmdevelopment.pl | www.pmdevelopment.pl

Osiedle Dobrowolskiego 24

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 parter	 61,5	 385	000	zł

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

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

nazwa inwestycji	 Dobrowolskiego	24

adres ul.	Antoniego	Dobrowolskiego	24

miasto	 Kraków

cena za mkw. od	4848	zł

termin oddania	 III	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska —

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

Do	 każdego	mieszkania	 w  podanej	 cenie	 przynależy	 1	 miejsce	
parkingowe	zlokalizowane	bezpośrednio	przed	budynkiem.
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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. 8100–9950 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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Kobierzyńska 59

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 	 I	 	 57,02	 481	819	zł

 3	 	 II	 	 57,02	 481	819	zł

 3	 	 III	 	 57,02	 484	670	zł

nazwa inwestycji	 Kobierzyńska	59

adres ul.	Kobierzyńska	59

miasto	 Kraków

cena za mkw. od	8450	do	8700	zł

termin oddania	 koniec	2019	r.

liczba kondygnacji 5

balkon	 tak

taras dla	wszystkich	mieszkańców	ok.	100	m2

ogródek	 nie

miejsce parkingowe 32	000	zł

komórka lokatorska 12	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

Możliwy zakup Miejsca postojowego w garażu podzieMnyM  
niezależnie od zakupu Mieszkania.
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Okulickiego – Fatimska

nazwa inwestycji Okulickiego – Fatimska

adres ul. Fatimska

miasto Kraków

cena za mkw. 5200–6450 zł

termin oddania IV kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 23 000 zł

komórka lokatorska (cena) 3 000 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Umowy rezerwacyjne – opłata rezerwacyjna 2000 zł.

Umowy deweloperskie od końca II kwartału 2018 r.

Zakończenie budowy do końca IV kwartału 2020 r.

Pozwolenie na użytkowanie do końca IV kwartału 2020 r.

Miejsce postojowe w hali garażowej - 23 000 zł - zakup

obligatoryjny.

Komórka lokatorska - 3 000 zł/m2

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

Grunt – własność.

Teren osiedla ogrodzony.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 5 I 114,48 595 296 zł

 4 I 87,05 470 070 zł

 4 II 73,18 409 808 zł

 4 II 66,90 374 640 zł

 2 II 44,02 270 723 zł

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

W inwestycji zaprojektowano 80 apartamentów o powierzch-
niach od 27 do 180 m2, każdy z nich posiada przestronną loggię 
lub ogródek. Projekt cechuje najwyższa jakość wykonania oraz 
atrakcyjne rozwiązania architektoniczne. W częściach wspól-
nych zaplanowano przestronne lobby, siłownię i rowerownię.

Przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać z wyjątkowej lo-
kalizacji Rudawa i Błonia są na wyciągnięcie ręki, a położenie  
na końcu małoruchliwej ulicy jest gwarantem 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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rynek pierwotny

®

30 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

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

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

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

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

l dostępne metraże mieszkań: 
   od 54 m2 do 69 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań: 
   od 29 m2 do 70 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

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

l teren monitorowany

GOTOWE DO ODBIORU

IV KWARTAŁ 2019

II KWARTAŁ 2020

KRAKÓW | KLINY | UL. BPA A. MAŁYSIAKA / 
UL. KOMUNY PARYSKIEj - ETAP 1
l dostępne metraże mieszkań: 
   od 56 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

GOTOWE DO ODBIORU
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rynek pierwotny

Nowa 
Inwestycja
Gotowe mieszkania z miejscem 
postojowym w garażu podziemnym 
w cenie!
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P
odczas spotkania firma zaprezentowała swoje najnowsze 
projekty. Do tej pory w ramach inwestycji Dot Office Gru-
pa Buma wybudowała 7 budynków o  łącznej powierzchni 

najmu przeszło 63 000  mkw. W  kolejnym etapie powstaną biu-
rowce L1, L2 i M, w których do użytkowania zostanie oddanych 
37 000  mkw. przestrzeni biurowo-usługowej. Organizatorzy 
konferencji zaprosili uczestników na plac budowy, gdzie moż-
na było zobaczyć postępy prac. Inwestycja ma zakończyć się na 
przełomie lat 2021 i 2022. Dot Office to kompleks biurowy kla-
sy A, wyróżniony certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent. 
W ślad za kolejnymi projektami, w Krakowskim Parku Technolo-
gicznym tworzone są nowe miejsca pracy. Dot Office przyciąga 
duże i uznane marki, które oferują pracownikom atrakcyjne ścież-
ki rozwoju zawodowego. Wśród najemców powierzchni biurowej 
w kompleksie są już Motorola, Shell i Ericsson. 

Wadowicka 3
Kolejnym aktualnie realizowanym projektem Grupy BUMA jest 
Wadowicka 3. Inwestycja powstaje w rejonie Ronda Matecznego. 
Kompleks będą tworzyć 3 biurowce klasy A o łącznej powierzch-
ni najmu 31 200 mkw. Nowoczesną koncepcję architektoniczną 
inwestycji przygotowała pracownia Medusa Group. Jak zauwa-
żył architekt Przemo Łukasik, BUMA przyciąga najemców do 
nieoczywistych lokalizacji, tym samym ma swój istotny wkład 
w rozwój miasta. Podobnie jak w przypadku Dot Office, również 
dla projektu Wadowicka 3 inwestor uzyskał certyfikat BREEAM 
na poziomie Excellent. 

Grupa BUMA kształtuje biznesowe oblicze Krakowa — między innymi taki wniosek płynie 
z konferencji prasowej, która odbyła się 4 czerwca 2019 r. na terenie kompleksu biurowego  
Dot Office, realizowanego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Krakowski Park Technologiczny”. 

Grupa BUMA prezentuje swoje najnowsze 
inwestycje

relacje

Oferta jest skierowana zarówno do firm rozpoczynających swoją 
działalność, jak i podmiotów z większym doświadczeniem na ryn-
ku. Liczy się elastyczność, czyli dostosowanie powierzchni do po-
trzeb najemcy.

Nazwałbym nasz nowy koncept biurami na start, czy też tym-
czasowymi. Będziemy wynajmować mniejszą, w  pełni wykończoną 
i  urządzoną powierzchnię biurową na krótszy czas. Widzimy zapo-
trzebowanie na rynku na tego typu ofertę. Wiele mniejszych firm nie 
chce już definiować swojej skali, więc szuka powierzchni, w  której 
może przetestować swój model biznesowy. Chcemy, aby przestrzeń ta 
odpowiadała nawet najbardziej wymagającym klientom — wyjaśnia 
Konrad Dziewoński, prezes zarządu Grupy BUMA. 

Marka At Office obejmie część inwestycji Wadowicka 3 i Dot 
Office — łącznie 1200 mkw. powierzchni najmu. W biurach nie 
zabraknie takich udogodnień, jak strefy wypoczynku, sale kon-
ferencyjne, restauracje, szybki internet oraz miejsca parkingo-
we dedykowane najemcom. Minimalny okres wynajmu wynosi 3 
miesiące. Oferowane metraże mieszczą się w przedziale od 30 do 
215 mkw. 

Tertium Business Park
W dobrej lokalizacji Grupa BUMA ulokowała również swoją ko-
lejną krakowską inwestycję — Tertium Business Park. Kompleks 
powstaje w  pobliżu jednej z  głównych arterii Krakowa, al. Gen. 
Bora-Komorowskiego. Przy ul. Lublańskiej 34 został już wybu-
dowany i  skomercjalizowany pierwszy z  trzech zaplanowanych 
obiektów. Pozostałe dwa budynki mają zostać ukończone odpo-
wiednio w czerwcu i grudniu 2020 r. 

Ponadto firma zapowiedziała rozpoczęcie budowy komplek-
su biurowego przy ul. Tischnera. TEN Office będzie składał się 
z dwóch biurowców klasy A o powierzchni najmu 31 750 mkw. 

Joanna Kus

At Office, czyli elastyczne biura na wynajem
Przedstawiciele firmy zapewnili, że odpowiadają na potrzeby 
rynku. O  elastycznej strategii inwestycyjnej świadczy najnow-
szy produkt — At Office. Nowa marka ma sprzyjać rozwojowi 
biznesu poprzez oferowanie powierzchni na najem tymczasowy. 

Dot Office, fot. materiały prasowe 

At Office Wadowicka 3, fot. materiały prasowe
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C
oraz większą wagę przywiązujemy do zdrowia. Liczy się 
nie tylko odpowiednie odżywianie czy uprawianie sportu, 
ale i środowisko, w jakim przebywamy. Ponieważ większą 

część dnia spędzamy w  budynkach, duże znaczenie mają mate-
riały użyte do budowy, sposób wykonania, a  także rozwiązania 
stosowane na etapie wykończenia. Ważne jest także, by nowo 
powstające obiekty nie wpływały negatywnie na swoje otocze-
nie — w  świecie tak mocno zanieczyszczonym przez człowieka 
ekologia coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Dlatego wzrasta 
popularność certyfikatów przyznawanych obiek-
tom przyjaznym przebywającym w  nich ludziom 
i  naturalnemu środowisku. Inwestorzy zdają so-
bie sprawę z  tego, że troska o  wysoką jakość nie 
tylko daje możliwość konkurowania na rynku, ale 
w ostatnich latach wręcz staje się standardem. 

Szybkie tempo zmian podstawą sukcesu
Z  raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownic-
twa Ekologicznego PLGBC „Certyfikacja zielonych 
budynków w liczbach” wynika, że zainteresowanie 
systemami certyfikacji w  naszym kraju wzrasta. 
W  ostatnim roku powierzchnia certyfikowanych 
budynków zwiększyła się o  ok. 2 mln mkw., pod-
czas gdy rok wcześniej przyrost ten wyniósł 
ok.  1,6  mln  mkw. Wzrost zainteresowania roz-
wiązaniami ekologicznymi potwierdza również 
liczba nowo certyfikowanych obiektów. W  ciągu 
ostatniego roku do tej grupy dołączyło 146 bu-
dynków. W  poprzednim odnotowano 93 nowe 
obiekty z  certyfikatami, a  dwa lata wcześniej — 81. Aktualnie 
liczba wszystkich certyfikowanych budynków w  Polsce wynosi 
648. To spory sukces, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę krót-
ki czas, w jakim rozwija się ten trend — pierwszy certyfikat w na-
szym kraju został przyznany w 2010 r. Warto również zaznaczyć, 
że pod tym względem Polska jest liderem w Europie Środkowo-
-Wschodniej. W pozostałych krajach regionu liczba certyfikowa-
nych budynków wynosi łącznie 620. 

Zielone certyfikaty w regionach Polski
W  raporcie porównano liczbę certyfikowanych obiektów w  po-
szczególnych regionach Polski. Najwyższy wynik — 317 — osią-
gnięto w  województwie mazowieckim. Na drugim miejscu 
uplasowała się Małopolska, w  której doceniono 80 obiektów, 
a  na trzecim województwo dolnośląskie z  56 certyfikowanymi 
budynkami. Najmniej, bo tylko po 2 obiekty uzyskały certyfikaty 
w  województwach lubuskim, opolskim i  warmińsko-mazurskim. 
W rankingu słabo wypadają również Podlasie z 3 certyfikowany-
mi budynkami i Lubelszczyzna z 5.

Z roku na rok w Polsce wzrasta zainteresowanie certyfikatami zielonego 
budownictwa. Pod względem liczby obiektów spełniających wymagania systemów 
certyfikacji nasz kraj wyróżnia się na tle Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska liderem w Europie Środkowo - 
 -Wschodniej

biurowce

Popularność systemów certyfikacji
Ogółem w Polsce przyznano 772 certyfikaty zielonego budow-
nictwa (liczba ta jest wyższa niż liczba certyfikowanych budyn-
ków, co wynika z tego, że jeden obiekt może uzyskać dwa różne 
certyfikaty). Zdecydowana większość z nich (591) została przy-
znana w systemie BREEAM. Wysoki udział w całości mają rów-
nież certyfikaty LEED (166). Znacznie mniej popularne są 
systemy WELL, HQE i DGNB, których przyznano odpowiednio 
6, 5 i 4.

Rynek komercyjny prowadzi
Najwięcej certyfikatów dla tzw. zielonych budynków dotyczy 
nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza obiektów biurowych. 
Według raportu PLGBC liczba certyfikowanych biurowców 
stanowiła 64,5 proc. wszystkich wyróżnionych budynków. Na 
drugim miejscu są obiekty handlowe (15,9 proc.), za nimi prze-
mysłowe (13,3 proc), mieszkaniowe (4,3 proc.), a  na końcu ho-
tele (1,5 proc.) i szkoły (0,5 proc.). Co ciekawe, udział budynków 
przemysłowych, mieszkaniowych i  szkół wzrósł nieznacznie 
w stosunku do poprzedniego roku, kosztem obiektów biurowych, 
handlowych i hoteli.

Ponad połowę powierzchni wszystkich certyfikowanych 
budynków (50,1 proc.) stanowi ta, udostępniana przez ry-
nek komercyjny, co czyni go liderem również pod tym wzglę-
dem. 32,1  proc. powierzchni należy do obiektów handlowych, 
a  15,1  proc. — do przemysłowych. Pozostały metraż dzieli się 
między budynki mieszkaniowe (1,4 proc.), hotele (1,1 proc.) 
oraz szkoły (0,1 proc.).

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 109,25 m2

cena 6606 zł/m2 / 721 742 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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ATRAKCYJNA I NIEPOWTARZALNA
ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W TRZEBINI

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OFERUJE DO SPRZEDAŻY 
POWYŻSZĄ NIERUCHOMOŚĆ UPADŁEGO

Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD Andrzej Sitek sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Biuro Syndyka: 30-126 Kraków, ul. G. Zapolskiej 38 p. 214, 
czynne pn.-pt. Godz. 9-16

tel/faks 12-379 37 13

Informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości: 
502 078 078

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: 
www.pbmaxbud.pl

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
(działka numer 795/137, obręb 0013 Trzebinia) o powierzchni 0,3842 ha 

wraz z nowym budynkiem handlowo- usługowo- biurowym
o powierzchni użytkowej 519,10 m2.
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www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

z możliwością połączenia 
— cała kondygnacja 850 m2

II — pow. 455 m2

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65
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DOŁĄCZ DO GRONA PROFESJONALISTÓW 
ZAPISUJĄC SIĘ  NA NASZE KURSY ! 

Zarządca 
Nieruchomości 

Pośrednik w Obrocie 
Nieruchomościami 

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW 
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

tel . 12 431 05 40 
biuro@mspon.pl 
www.mspon.pl 
www.facebook.com/mspon.krakow/ 
Kraków, ul . Lea 1 14, pok. 230  

Skontaktuj się z nami już dziś  
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OKIEM POŚREDNIKA

Po wejściu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie 
niektórych zawodów, zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami może być 
wykonywany przez niemalże każdą osobę. Ustawa ta spowodowała nasycenie rynku 
nieruchomości pośrednikami, często nieposiadającymi elementarnej wiedzy lub 
nastawionymi wyłącznie na zysk, co doprowadziło do znacznego obniżenia prestiżu 
zawodu oraz wzrostu braku zaufania do pośredników.

między innymi, gdy nie zostało przeprowadzone postępowanie 
spadkowe po poprzednim właścicielu lub występują rozbieżno-
ści w  oznaczeniu nieruchomości (np. powierzchni lokalu, areale 
gruntów, ilości udziałów w częściach wspólnych) pomiędzy sta-
nami ujawnionymi w księdze wieczystej a rejestrze gruntów lub 
lokali. Dodatkowo może wystąpić sytuacja, że zbycie nierucho-
mości jest możliwe, jednak będzie pociągać dla kupującego od-
powiedzialność za długi zbywcy np. ujawniona hipoteka, prawo 
dożywocia na rzecz żyjącej osoby (nawet nieujawnione w  księ-
dze wieczystej) lub wpis o zawartej umowie przedwstępnej z inną 
osobą. W takich sytuacjach pośrednik powinien udzielić kliento-
wi informacji, w jaki sposób wyprostować stan prawny nierucho-
mości, by była ona możliwa do zbycia bez ryzyka dla kupującego.

Ponadto na podstawie wglądu do księgi wieczystej oraz aktu 
notarialnego nabycia własności nieruchomości, powinniśmy 
na wstępie dostać informację, czy i  jakie dodatkowe czynności 
lub decyzje właściwych organów będą wymagane do przepro-
wadzenia sprzedaży naszej nieruchomości. Przykładem może 
być wymóg uzyskania zgody Generalnego Dyrektora Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zbycie nieruchomości rolnej 
o powierzchni przekraczającej 1 ha osobie niebędącej rolnikiem 
lub obowiązek sporządzenia warunkowej umowy sprzedaży nie-
ruchomości, z uwagi na prawo pierwokupu przysługujące gminie, 
skarbowi państwa, lasom państwowym itd.

 2. Zwiększenie wartości nieruchomości oraz jej 
atrakcyjności
Kolejną bardzo ważną kwestią, jaką powinien poruszyć pośrednik 
po zapoznaniu się z nieruchomością, jest  przedstawienie możli-
wości zwiększenia jej wartości i atrakcyjności.

Klient udający się do pośrednika niejednokrotnie nie potrafi 
określić wartości własnej nieruchomości oraz nie zna jej poten-
cjału. Prostym przykładem może być zlecenie sprzedaży działki 
o charakterze rolnym, posiadającej niską klasę gruntów lub leżą-
cej w  zwartej zabudowie. W  takim przypadku pośrednik powi-
nien doradzić klientowi, aby ten wystąpił do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta o wydanie decyzji ustalającej warunki za-
budowy na sprzedawaną działkę, co zwiększy jej wartość nawet 
kilkadziesiąt razy.

Kolejny przykład pojawia nam się w  trakcie przyjęcia do po-
średnictwa w  sprzedaży lokalu mieszkalnego. Trafnym by-
łoby zaoferowanie przez pośrednika usługi home stagingu, 
czyli przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu, 

b
ardzo często spotykamy się w społeczeństwie z poglądem, 
że pośrednicy biorą wynagrodzenie za przysłowiowe „nic”. 
Ich praca ma formę „usługi niematerialnej”, toteż niejedno-

krotnie przez klienta jest niedostrzegana. Nie zmienia to jednak 
faktu, że profesjonalny i  znający się na rzeczy pośrednik przed 
sprzedażą lub wynajmem nieruchomości dokonuje szeregu czyn-
ności mających na celu zabezpieczenie interesu klienta. Można 
pokusić się o stwierdzenie, że dobry pośrednik w zakresie sprze-
daży nieruchomości powinien mieć wiedzę równą notariuszo-
wi. W związku z powyższym pojawia się pytanie, jakie czynności 
musi wykonać i jakie posiadać kompetencje, by potencjalny klient 
mógł poczuć, że nie płaci za ładny uśmiech, a  za profesjonalnie 
wykonaną usługę.

 1. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości
Przed podpisaniem umowy pośrednictwa w sprzedaży nierucho-
mości pośrednik powinien dogłębnie przeanalizować stan praw-
ny nieruchomości na podstawie wglądu do księgi wieczystej oraz 
przedstawionych przez klienta dokumentów (np. aktu notarialne-
go nabycia własności nieruchomości, aktu poświadczenia dzie-
dziczenia itp.). Niejednokrotnie zdarza się, że niezgodność księgi 
wieczystej ze stanem rzeczywistym uniemożliwia przeprowa-
dzenie transakcji sprzedaży. Z taką sytuacją możemy się spotkać 
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a dokładniej zadbania o schludność lokalu, zmianę urządzenia po-
mieszczeń, nasłonecznienie lokalu, a  nawet zapewnienia przy-
jemnego zapachu. Pozwala to zwiększyć wartość nieruchomości 
o 10 proc. oraz przyśpieszyć sprzedaż nieruchomości nawet do 
40 proc.

Warto dowiedzieć się, jakie dodatkowe usługi zapewnia biuro 
nieruchomości. W szczególności, czy pomoże nam lub przyszłe-
mu kupcowi w  uzyskaniu wyżej wspomnianej decyzji o  warun-
kach zabudowy, decyzji zezwalającej na zakup gruntów rolnych 
o powierzchni przekraczającej 1 ha, osobie niebędącej rolnikiem, 
czy nawet decyzji właściwego ministra do spraw wewnętrznych 
zezwalającej na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Niewątpliwie, w  przypadku posiadania przez pośrednika ta-
kich umiejętności oraz odpowiedniej wiedzy, krąg potencjalnych 
kupców się poszerza, a tym samym szansa na szybszą sprzedaż 
rośnie.

Dodatkowym atutem biura nieruchomości jest współpraca 
z  bankami lub firmami pośrednictwa kredytowego. W  obecnej 
chwili około 30 proc. nabywców korzysta z kredytów hipotecz-
nych bądź gotówkowych. Warto zadbać, aby klient w biurze zo-
stał obsłużony kompleksowo.

 3. Umiejętność sporządzania umów
Jedną z najtrudniejszych czynności w pracy pośrednika jest umie-
jętne sporządzenie umowy przedwstępnej lub umowy najmu.

Bardzo często spotykamy się z  sytuacją, że to właśnie po-
średnicy sporządzają umowę przedwstępną sprzedaży, aby nie 
narażać stron na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych 
z obsługą notarialną. Umowa przedwstępna powinna być spo-
rządzona precyzyjnie i  przejrzyście, czynić zadość przepisom 
art. 390 Kodeksu cywilnego oraz uniemożliwiać rozbieżną in-
terpretację jej zapisów. W zależności od stanu faktycznego, jaki 
posiadamy, umowa przedwstępna będzie zawierała szereg róż-
nych zapisów. Inaczej skonstruujemy zapisy dotyczące zadatku 
w  przypadku zakupu za gotówkę, a  inaczej, gdy uwarunkowa-
ne jest to uzyskaniem przez kupującego kredytu hipoteczne-
go. Możemy również określić szereg warunków, jakie muszą być 
spełnione, aby doszło do sprzedaży nieruchomości, np. uzyska-
nie decyzji o warunkach zabudowy (np. na budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, parterowy z  poddaszem użytkowym, podpiw-
niczony). Należy pamiętać, że źle sporządzona umowa przed-
wstępna może doprowadzić do utraty przez jedną ze stron 
dużej kwoty, tytułem utraty zadatku lub zapłaty kar umownych. 

Oczywiście, w takiej sytuacji możemy wystąpić do sądu o zapła-
tę odszkodowania przez pośrednika, który sporządził wadliwą 
umowę.

Sferą, na gruncie której pośrednicy popełniają najwięcej błę-
dów, jest najem, a  dokładnie sporządzenie umowy najmu. Spo-
tykamy się z  sytuacjami, w  których pośrednicy nie potrafią 
prawidłowo stosować przepisów regulujących najem nierucho-
mości na cele mieszkalne, w odróżnieniu od najmu na cele usłu-
gowe. Bardzo często w umowach stosowane są zapisy nie mające 
żadnej mocy prawnej, gdyż są sprzeczne z przepisami bezwzględ-
nie obowiązującymi, np. dotyczącymi możliwości wypowiedzenia 
umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej na czas nieokreślony 
lub możliwości wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowe-
go zawartej na czas określony, np. za jednomiesięcznym okre-
sem wypowiedzenia bez wskazania szczególnych przypadków 

określonych w umowie i umożliwiających jej wypowiedzenie. Ta-
kie zapisy nie mające mocy prawnej uniemożliwiają ich wyegze-
kwowanie, nawet na drodze postępowania sądowego. Najem jest 
kolejną płaszczyzną, na gruncie której złe sporządzenie umowy 
może doprowadzić do długich batalii sądowych oraz powodować 
poważne uszczuplenie stanu konta bankowego.

Przechodząc do meritum sprawy i  odpowiadając na pyta-
nia zadane na początku, można zauważyć, że dobry pośrednik 
to taki, który posiada bardzo szeroką wiedzę prawniczą i potrafi 
ją prawidłowo wykorzystać. Myślę również, że warto korzystać 
z usług pośredników, jednakże przed wyborem biura, należy za-
poznać się z opiniami na jego temat, sprawdzić kwalifikacje pra-
cowników oraz wachlarz proponowanych usług.

Sebastian Świeboda

Nieruchomości A. Galiszkiewicz
ul. Plac na bramie 2

www.gik24.com
www.nieruchomosciprzemysl.pl

zapraszamy także na stronę 101
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4-pokojowe - 108 m2 
Łobzów, al. Słowackiego 
 
Salon, 3 sypialnie, kuchnia, toaleta,  
2 balkony, komórka lokatorska, prywatny 
ogród. Mieszkanie bardzo przestrzenne,  
w dobrym stanie. Spore możliwości zmiany 
rozkładu. 

4-pokojowe - 95 m2 
Zabłocie
Nadbudowa kamienicy, drugie piętro budynku. 
Według projektu w skład nieruchomości wcho-
dzą salon z aneksem kuchennym i balkonem, 
trzy sypialnie, dwie łazienki z WC, przedpokój 
oraz pomieszczenie gospodarcze. Dach pokry-
ty blachą. Przewidziane ogrzewanie gazowe 
piecem dwufunkcyjnym. 

Cena 680.000 zł 
tel. 513 084 377

1-pokojowe - 33,84 m2 
Kurdwanów, ul. Filipowicza
Przedpokój, kuchnia, salon, łazienka, gardero-
ba, balkon. Stan do wejścia. Blok z cegły. 

3-pokojowe - 64 m2 
Łobzów, ul. Poznańska
Salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, 
łazienka, pomieszczenie gospodarcze, balkon. 
Miejsce postojowe za dopłatą. Lokal w budynku 
o podwyższonym standardzie z 2008 r.
 

2-pokojowe - 37 m2 
Olsza, ul. Młyńska
Przedpokój, dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka, piwnica. Pierwsze piętro w bloku 
czteropiętrowym. Rozwinięta infrastruktura 
handlowo-usługowa. W pobliżu przystanki 
autobusowe. Parking przy bloku  
do dyspozycji mieszkańców.

Cena 279.000 zł
tel. 790 536 153

3-pokojowe - 47 m2 
Borek Fałęcki, ul. Jagodowa
Mieszkanie położone w cichej zielonej okolicy 
na wysokim parterze. Nieruchomość składa 
się z dwóch niezależnych pokoi, salonu  
z aneksem kuchennym, balkonu oraz łazienki 
z WC. Do mieszkania przynależy piwnica.  

Cena 313.000 zł 
tel. 883 999 763

2-pokojowe - 64 m2 
Stare Miasto, ul. Kołłątaja
Nieruchomość składa się z dwóch pokoi  
(jeden z nich przechodni), kuchni, łazienki  
z WC oraz przedpokoju. Mieszkanie położone 
w cichej i bezpiecznej okolicy.  
 
 

Cena 479.000 zł
tel. 512 110 804

3-pokojowe - 90 m2 
Łobzów, ul. Śląska
3 pokoje, osobna kuchnia + służbówka, 
łazienka z oknem, miejsce postojowe oraz 
piwnica.  Dwa wejścia z klatki schodowej. 
Możliwość podziału. Świetna lokalizacja, 
obok Nowego Kleparza.  

Cena 850.000 zł
tel. 512 110 802

2-pokojowe -  57 m2 
Stare Grzegórzki,  
ul. Rzeźnicza
Nieruchomość 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

2-pokojowe - 77 m2 
Łobzów, ul. Królewska
2 pokoje (jeden z balkonem, przestronna 
kuchnia z balkonem, łazienka, miejsce po-
stojowe za szlabanem oraz piwnica.  Idealne 
dla rodziny albo pod inwestycję. Bardzo 
dobrze doświetlone mieszkanie. Możliwość 
wydzielenia 3 oddzielnych pokoi + salon  
z aneksem kuchennym.  

Cena 630.000 zł
tel. 512 110 802

Cena 259.000 zł
tel. 504 051 600    

 Cena 599.000 zł
tel. 512 110 802

Cena 750.000 zł  
tel. 512 110 802
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2-pokojowe - 59 m2  
Bronowice,  
ul. Gabrieli Zapolskiej
Przedpokój, 2 osobne pokoje, osobna jasna 
kuchnia, łazienka z WC, balkon, komórka lo-
katorska. Budynek znajduje się w doskonałej 
lokalizacji pod względem komunikacyjnym, 
jednocześnie w cichej i spokojnej okolicy. 

 

Cena 479. 000 zł  
tel. 12 307 21 24 

4-pokojowe - 100 m2 
Zwierzyniec 
Mieszkanie dwupoziomowe o powierzchni 
100 m2 w kameralnym dwupiętrowym aparta-
mentowcu z 2008 roku. Apartament znajduje 
się na drugim piętrze w budynku z windą. 
Nieruchomość składa się z: przedpokoju, 
salonu z kuchnią, 3 sypialni oraz łazienki.

Cena 1.040.000 zł
tel. 534 534 605

3-pokojowe – 52 m2  
Wola Duchacka Zachód  
3 pokoje, jasna kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Do mieszkania przynależy loggia. 
Trzecie piętro w budynku czteropiętrowym. 
Komunikacja tramwajowa oraz autobusowa 
w odległości 5 minut pieszo. 

Cena 320.000 zł 
tel. 537 496 677

3-pokojowe – 64 m2  
Bronowice, ul. Głowackiego
Przedpokój, 3 osobne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, osobne WC, balkon. Kameralny 
4-piętrowy budynek z 2004 roku. Funkcjo-
nalny układ pomieszczeń. Mieszkanie po 
remoncie. Idealna lokalizacja pod względem 
komunikacyjnym. 

Cena 595.000 zł 
tel. 12 307 21 24 

3-pokojowe - 66,5 m2 
Grzegórzki, ul. Aleja Pokoju
Przedpokój, 3 pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
i WC oraz przynależna piwnica. Mieszkanie 
po generalnym remoncie, na piątym piętrze  
w dziesięciopiętrowym  budynku. Wokół 
pełna infrastruktura. 
 

Cena 620.000 zł do negocjacji 
tel. 531 992 777  

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

1-pokojowe – 29 m2 
Stare Miasto, ul. Krowoderska

Stylowe mieszkanie w odrestaurowanej 
kamienicy. Składa się z pokoju dziennego, 
osobnej kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. 
Ergonomicznie zaaranżowane, w doskonałym 
stanie technicznym i wizualnym. Ekspozycja 
na wewnętrzny, otwarty dziedziniec gwarantuje 
odpowiednią ciszę i spokój. Nieruchomość 
sprzedawana wraz z całym wyposażeniem, 
gotowa do zamieszkania. 

Cena 380.000 zł

3-pokojowe - 78 m2 
Wieliczka
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym,  
2 pokoje, łazienka z WC, taras (ok. 8 m2), pod-
dasze (27 m2). Mieszkanie w stanie idealnym  
w 4 piętrowym bloku z windą. Nowo wybudo-
wane osiedle z 2018 r.

Cena 349.000 zł 
tel. 600 176 207

2-pokojowe - 51 m2 
Krowodrza, ul. Fieldorfa Nila

Mieszkanie o powierzchni 51 m2 składa  
się z: przedpokoju, 2 osobnych pokoi, jasnej 
kuchni, łazienki, WC oraz balkonu. Nowoczesny 
budynek z 2004 roku. Zielona okolica z dobrze 
rozwiniętą infrastrukturą i komunikacją miejską.

Cena 398.000 zł 
tel. 531 992 777

Cena 415.000 zł 
tel. 793 717 771 

1-pokojowe - 31 m2 
Azory, ul. Podkowińskiego
Lokal mieszkalny dla singla lub pary. Miesz-
kanie składa się z pokoju, osobnej kuchni  
oraz łazienki z oknem. Wydzielona antresola.
Dużym atutem jest taras z widokiem na miasto 
i kopiec Kościuszki. W okolicy wiele punktów 
handlowo-usługowych. 

Cena 285.000 zł
tel. 730 029 199
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

2-pokojowe - 34 m2  
Ruczaj, os. Europejskie
Nieruchomość składa się z dwóch pokoi - 
sypialnia, salon z aneksem kuchennym oraz 
łazienka z WC i prysznicem. Ponadto  
z sypialni znajduje się wyjście na loggię.

Cena 399.000 zł 
tel. 692 505 666

3-pokojowe – 64 m2 
Czyżyny, os. Dywizjonu 303
Przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,  
toaleta, loggia, piwnica. Cicha, spokojna 
okolica.  W najbliższym otoczeniu liczne 
punkty handlowo - usługowe. 

Cena 395.000 zł
tel. 535 221 232 

3-pokojowe - 54 m2 
Bieńczyce, os. Strusia 
Trzy pokoje, osobna duża kuchnia, łazienka  
z WC, przedpokój. W dobrym standardzie.  
Do mieszkania przynależą dwie piwnice. 
Bardzo dobrze rozbudowana infrastruktura 
osiedla. Niedaleko Lidl, Biedronka. 

Cena 365.000 zł
tel. 504 143 011

2-pokojowe - 48 m² 
Nowa Huta, os. Sportowe 

Przestronne mieszkanie zlokalizowane 
na pierwszym piętrze w dwupiętrowym, 
kameralnym bloku, wybudowanym metodą 
tradycyjną z cegły. Mieszkanie składa  
się z dwóch dużych pokoi, osobnej jasnej kuchni, 
łazienki, przedpokoju, balkonu oraz dużej piwnicy. 

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 

1-pokojowe - 39,33 m2 
os. Oświecenia
Mieszkanie położone w bloku z 1998 r. 
Składa się z oddzielnej kuchni, salonu  
z wnęką sypialnianą, łazienki, przedpokoju  
oraz balkonu. Mieszkanie jest umeblowane. 
Stan mieszkania dobry. W pobliży budynku 
znajduje się pętla tramwajowa oraz autobuso-
wa Mistrzejowice.

Cena 270.000 zł 
tel. 536 367 990

3-pokojowe – 70 m2 
Kazimierza Wielka ul. Reja  
Trzy pokoje, jasna kuchnia, przedpokój, 
łazienka, dwa balkony, dwie piwnice, garaż. 
Do lokalu przynależny niewielka działka. 
Mieszkanie na pierwszym piętrze. Idealne  
na start dla młodej rodziny. Do negocjacji.

Cena 318.000 zł
tel. 792 707 776

3-pokojowe - 49 m2  
Nowa Huta, os. Szkolne 

Proponujemy Państwu do kupna mieszkanie 
z o powierzchni 49 m2 składające się z: 
dwóch niezależnych pokoi, salonu z aneksem 
kuchennym, łazienki z WC oraz przedpokoju.  
Do mieszkania przynależy również piwnica.  

Cena 374.000 zł
tel. 693 569 250

2-pokojowe – 48 m² 
Nowa Huta, os. Górali
Proponujemy Państwu do kupna przestronne 
mieszkanie zlokalizowane na wysokim parte-
rze w dwupiętrowym, bloku, wybudowanym 
metodą tradycyjną z cegły. Mieszkanie składa 
się z dwóch dużych pokoi, osobnej jasnej 
kuchni, łazienki, przedpokoju oraz piwnicy.  

Cena 299.000 zł 
tel. 731 090 606

Cena 315.000 zł 
tel. 731 090 606

2-pokojowe– 36 m² 
Nowa Huta, os. Zielone
Proponujemy Państwu do kupna mieszkanie 
(płatność tylko gotówką) zlokalizowane  
na trzecim piętrze w bloku z trzema 
kondygnacjami wybudowanym metodą 
tradycyjną z cegły. Mieszkanie składa się z 
dwóch pokoi, osobnej kuchni w przedpokoju, 
łazienki oraz 
piwnicy. 

Cena 225.000 zł 
tel. 731 090 606
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PRĄDNIK BIAŁY,
AL. 29 LISTOPADA
Atrakcyjne 2-pokojowe mieszkanie 
(40 m2) z tarasem, 2010 r.
Cena: 359.900 zł

KONTAKT:   Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

GRZEGÓRZKI,
UL. LUBOMIRSKIEGO
Mieszkanie 1-pokojowe, 32 m2, 
komfortowe 

Cena: 375.000 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

SALWATOR,
UL. JASKÓŁCZA
Nowoczesny, dwupoziomowy 
apartament, 100 m2

Cena: 780.000 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

ZIELONKI,
WĘGRZCE
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 133 m2, atrakcyjna lokalizacja
Cena: 535.000 zł 

KONTAKT:  Magdalena Barbacka 
 883-060-730

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

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

Cena: 1.388.000 zł

KONTAKT:   Dariusz Zieliński 
 688-880-209

STRUMIANY
Osiedle domów w zab. bliźniaczej, 
pow. 162 m2, działki ok. 300 m2

Ceny:  od 539.000 zł

KONTAKT:   Małgorzata Brożek 
 688-880-133

KROWODRZA,
UL. CZYŻEWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, 
komfortowe, 2019 r.
Cena: 449.000 zł

KONTAKT:   Michał Dzięcioł 
 518-810-080
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ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. WIOSENNA
Mieszkanie 4-pokojowe, 134 m2, 
nowoczesne
Cena:  1.290.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 515-738-628

STARE MIASTO,
UL. CZAPSKICH
Eleganckie 1-pokojowe 
mieszkanie, 24 m2

Cena: 420.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. NARUTOWICZA
Mieszkanie 3-pokojowe, 73 m2, 
przestronne
Cena: 645.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

ZWIERZYNIEC,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Mieszkanie 4-pokojowe, 105 m2, 
zjawiskowe
Cena: 798.000 zł

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. PAŃSKA
Komfortowy apartament, 5-pok.,  
136 m2, 2008 r.
Cena: 1.254.600 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

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

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak                
                        518-706-518 

BRACIA-SADURSCY.PL

RZĄSKA
Domy wolnostojące i w zab. 
bliźniaczej, pow. 121-134 m2, 
nowoczesne osiedle
Ceny:  677.500 zł

STARE MIASTO,
UL. KOCHANOWSKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 96 m2, 
wys. standard
Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer
                            505-236-943

STARE MIASTO,
UL. SANDOMIERSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 46 m2, 
wyjątkowe
Cena: 623.600 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 515-738-628

ZABIERZÓW,
GM. ZABIERZÓW
Piękne 3-pokojowe mieszkanie,  
77 m2, ogródek 65 m2

Cena: 455.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

KONTAKT:  Iwona Nagacz
  688-880-184

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer
  518-706-583
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ZABIERZÓW
Dom wolnostojący, 175 m2, 
luksusowy
Cena:  1.170.000 zł

KONTAKT:   Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

KŁAJ
Dom wolnostojący, 200 m2, 
nieprzeciętny
Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk
                   509-907-533

DĘBNIKI,
UL. KOMUNY PARYSKIEJ
Mieszkanie 3-pokojowe, 75 m2, 
2016 r., duży taras
Cena: 569.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

NOWA HUTA,
OS. OGRODOWE
Mieszkanie 3-pokojowe, 55 m2,  
do wejścia
Cena: 439.900 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

DĘBNIKI,
UL. RUCZAJ
Na sprzedaż mieszkanie 3-pokojowe 
o pow. 72 m2, eleganckie
Cena: 697.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Słaby
                    500-715-217

PRĄDNIK BIAŁY
Osiedle domów w zab. bliźniaczej, 
pow. 152 m2, idealne dla rodzin
Cena:  595.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152 

BRACIA-SADURSCY.PL

MOGILANY,
LUSINA 
Osiedle domów w zab. bliźniaczej, 
pow. 72 m2, kameralne osiedle
Ceny: od 396.000 zł

GM. MICHAŁOWICE,
BIBICE
Dom wolnostojący o pow. 197 m2, 
p.u 183 m2, komfortowy
Cena: 965.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

GM. WIELICZKA,
LEDNICA GÓRNA
Dom wolnostojący, 200 m2,  
p.u 170 m2, ekskluzywnie wykończony
Cena: 560.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

GM. ZABIERZÓW,
KOBYLANY
Dom wolnostojący, 360 m2,  
p.u 134 m2, w malowniczej okolicy
Cena: 980.000 zł

KONTAKT:   Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195
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STARE MIASTO,
UL. MAZOWIECKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 58 m2, 
ustawne
Cena: 625.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

NOWA HUTA,
OS. NA STOKU
Mieszkanie 3-pokojowe, 44,11 m2,  
I p., do wejścia
Cena: 362.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

WIELICZKA,
KOKOTÓW
Dom wolnostojący, 250 m2,  
dz. 11 ar, nowoczesny
Cena: 1.090.000 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

KURDWANÓW,
UL. STOJAŁOWSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 61 m2, 
ustawne
Cena: 455.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

SUŁKÓW
Osiedle domów w zab. bliźniaczej, 
pow. 152 m2, dobra lokalizacja
Ceny: od 525.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,
RUCZAJ
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,  
pow. 39-84 m2, NOWY ETAP!
Ceny:  od 340.000 zł

KROWODRZA,
UL. BIAŁA
Mieszkanie 2-pokojowe, 60 m2,  
taras, 2007 r.
Cena: 542.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska
                    505-083-150

SWOSZOWICE,
UL. NIEWODNICZAŃSKIEGO
Dom wolnostojący, 240 m2,  
dz. 12,4 ar., 2007 r.
Cena: 1.400.000 złv

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

KROWODRZA,
UL. FIELDORFA-NILA
Mieszkanie 2-pokojowe,  
55 m2, 2006 r.
Cena: 490.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

KONTAKT:  Piotr Kudła           
    688-880-133

KONTAKT:  Joanna Makówka                                 
 688-880-156
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KONTAKT: Rafał Łuszcz
796-795-112

CENA: 1600 zł (czynsz najmu)  
+ 250 zł (wynajem garażu) 
+ 350 zł (czynsz administracyjny)

KONTAKT: Rafał Łuszcz
796-795-112

KRAKÓW, ŚRÓDMIEŚCIE, AL. 29 LISTOPADA

Na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie o pow. 63 m2, I p.,  
balkon, miejsce postojowe

KRAKÓW, ŁAGIEWNIKI, UL. K. HOFFMANOWEJ

CENA: 499.000 zł 
+ 35.000 zł (miejsce postojowe)

KONTAKT: Rafał Łuszcz
796-795-112

Na wynajem 2-pokojowe mieszkanie o pow. 38 m2, V p.,  
wysoki standard

CENA: 1600 zł (czynsz najmu)  
+ 250 zł (wynajem garażu) 
+ 350 zł (czynsz administracyjny)

KONTAKT: Rafał Łuszcz
796-795-112

KRAKÓW, OLSZANICA

Do wynajęcia luksusowy apartament o pow. 30 m2, II p.

KRAKÓW, STARE MIASTO, UL. RAJSKA

CENA: 2200 zł (czynsz najmu)  
+ 350 zł (czynsz administracyjny) 
+ prąd wg zużycia (ok. 70 zł)

KONTAKT: Łukasz Zbieżek
796-795-018

Na sprzedaż dom jednorodzinny o pow. 188 m2  
położony na działce 4 ar, 2 miejsca parkingowe

CENA: 1.380.000 zł 

GŁOGOCZÓW

Na sprzedaż dom bliźniak o pow. 165 m2  
położony na działce 7 ar, do wykończenia

MOGILANY

CENA: 559.000 zł 
(BEZ PROWIZJI, BEZ PODATKU PCC)

KONTAKT: Łukasz Zbieżek
796-795-018

Na sprzedaż dom jednorodzinny o pow 215 m2  
położony na 45 ar działce, z 2009 r.

CENA: 999.000 zł 
KONTAKT: Łukasz Zbieżek

796-795-018

Oddział I: 
ul. Szlak 50/220, tel: +48 796 795 924

Oddział II:  
ul. Prądnicka 48/106, tel. +48 796 796 018

info@estatestreet.pl

KONTAKT: Łukasz Zbieżek
796-795-018
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Kraków, ul. Balicka 56    krakow@plan-a.pl     (+48) 503 005 679

Jesteśmy Twoim Planem A.

www.plan-a.pl

Olszowice

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

 
Dom na sprzeDaż 

cena 465 000 zł

tel. 503 005 679 

Salwator,
ul. Salwatorska

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

 
mieszkanie na sprzeDaż 

cena 1 150 000 zł

tel. 503 005 679

Zabierzów

3900 m2, budowlana,  
MPZP 
Działka uzbrojona.

 
Działka na sprzeDaż 

cena 1 200 000 zł

tel. 531 255 155

Prądnik Biały

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

 
Dom na sprzeDaż 

cena 519 000 zł – bez garażu
cena 539 000 zł – z garażem

tel. 731 188 788

Aleksandrowice

160 m2, 3 pokoje, oddzielna 
kuchnia, działka 2000 m2,  
budynek gospodarczy  
z garażem. Dom do remontu.  
Rok budowy 1960.

 
Dom na sprzeDaż 

cena 399 000 zł

tel. 531 255 155

Bibice

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

 
Dom na sprzeDaż 

cena 485 000 zł

tel. 731 188 788

cena 1 150 000 zł tel. 503 005 679

15 czerwca 2019 r. godz. 11:00-13:00

DOM
OTWARTY  

Dom na sprzeDaż 

Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 19A
 
225/217 m2, 5 pokoi, garderoba, pralnia, kominek.
Wysoki standard – wykończenie naturalnym kamieniem.

Przybysławice

166/151 m2, 5 pokoi,  
działka 4,9 a,
Stan deweloperski, bliźniak,  
IV kwartał 2019.  

 
Dom na sprzeDaż 

cena 630 000 zł

tel. 531 255 155

Bronowice,  
os. Złota Podkowa

2 pokoje, aneks kuchenny,  
36 m2, 2 piętro,  
taras.

 
mieszkanie na sprzeDaż 

cena 378 000 zł

tel. 503 005 679 

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI
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ul. Zwierzyniecka 22/2
31-105 Kraków

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

Do sprzedania 3-pokojowe mieszkanie,  
II p. Mieszkanie składa się z: przedpokoju, 

2 sypialni, salonu, kuchni oraz łazienki 
i WC. Do mieszkania przynależy duży 
narożny balkon, komórka lokatorska  

oraz garaż podziemny zamykany  
(40.000 zł).

cena: 570 000 zł

OS. NOWY PRZEWÓZ Pow. 73,76 m2

tel. 792-361-706

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.

Do sprzedania 3-pokojowe mieszkanie, 
wysoki parter. Lokal składa się z: salonu 
z aneksem kuchennym, 2 pokoi, łazienki 

, spiżarni, przedpokoju, wiatrołapu  
i tarasu z ogrodem (30 m2). Możliwość 

dokupienia miejsca postojowego  
w garażu podziemnym – 25.000 zł.

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: 430 000 zł

cena: 433 600 zł

cena: 580 000 zł

cena: 459 000 zł

cena: 450 000 zł

WOLA JUSTOWSKA

CZYŻYNY

STARE MIASTO

DĘBNIKI

CZYŻYNY

BRONOWICEPow. 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. 792-361-706

tel. 792-361-706

www.annderson.pl
www.zarzadca.org

ZARZĄDZANIE       |       POŚREDNICTWO       |       KREDYTY       |       INWESTYCJE

Pow. 53,46 m2 

Pow. 55,46 m2 

Pow. 73 m2 

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 
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ul. Sienkiewicza

Lokal pod mieszkanie lub firmę na 2 piętrze 5-piętrowego budynku: • przechodni 
salon połączony przeszklonymi drzwiami z gabinetem • sypialnia • przedpokój 
z wnęką • łazienka z prysznicem, ubikacją oraz bidetem • kuchnia (zostanie wy-
posażona wg projektu w zależności od typu najmu: mieszkanie lub lokal firmowy). 
Opcją serwisu sprzątającego — od 100zł, ogrzewanie miejskie, winda, sejf.

Marcin Gajowiak

       +48 575 326 123 

       m.gajowiak@nowodworskiestates.pl

3750 PLN
92 m2

Dzielnica: Kraków, Krowodrza

Wynajem

 
 

Wynajem

ul. Stachowicza

Budynek przy Placu na Stawach, 300 m do Bulwarów Wiślanych. Lokal 
w stanie deweloperskim na 3 piętrze budynku z windą, odbiór w czerwcu 
2019. Składa się z przedpokoju, łazienki, 2 balkonów oraz otwartej prze-
strzeni do własnej aranżacji. Można wydzielić salon z aneksem kuchennym 
oraz sypialnię lub urządzić przestronne studio.

Wojciech Wójcik

       +48 575 618 123 

       w.wojcik@nowodworskiestates.pl

420 000 PLN
35 m2

Dzielnica: Kraków, Krowodrza / Salwator

Wynajem

 
 

Sprzedaż

ul. 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.

Wojciech Wójcik

       +48 575 618 123 

       w.wojcik@nowodworskiestates.pl

599 000 PLN
115 m2

Dzielnica: Kraków, Podgórze / Łagiewniki-Borek Fałęcki

Wynajem

 
 

Sprzedaż

os. 2 Pułku Lotniczego

Apartament mieści się na 6 piętrze budynku z 2012 r. Salon z jadalnią 
i otwartą kuchnią, wyposażoną w wysokiej klasy niezbędny sprzęt AGD, 
wyjściem na balkon. Przy wejściu do dyspozycji zamykana garderoba oraz 
łazienka z wc oraz prysznicem. Dodatkowo dwie sypialnie dla dzieci, pokój 
gościnny oraz główna sypialnia z wyjściem na balkon. 

Piotr Kaleta

       +48 575 838 123 

       p.kaleta@nowodwroskiestates.pl

885 000 PLN
89 m2

Dzielnica: Kraków, Nowa Huta / Czyżyny

Wynajem

 
 

Sprzedaż

ul. Szlak

Piękny apartament z sypialną antresolą.
Mieści się na 1 piętrze 3-piętrowego budynku: salon z antresolą sypialną, 
mały przedpokój, łazienka z prysznicem, kuchnia z stołem jadalnym.
Dodatkowo: mieszkanie z opcją serwisu sprzątającego — od 100 zł, wyposa-
żone w sprzęt AGD/RTV, ogrzewanie gazowe — piec dwufunkcyjny.

Marcin Gajowiak

       +48 575 326 123 

       m.gajowiak@nowodworskiestates.pl

1750 PLN
44 m2

Dzielnica: Kraków, Śródmieście / Kleparz

Wynajem

 
 

Wynajem

ul. Federowicza

Apartamentowiec z 2018 r. z windami, parkingami – naziemny oraz pod-
ziemny. Nowoczesne 2-pokojowe mieszkanie w Bunscha Park: • kuchnia 
z meblami w zabudowie • łazienka z prysznicem • salon z rozkładaną kanapą, 
stolikiem, TV, stolikiem RTV • sypialnia z dużym łóżkiem i możliwością dopo-
sażenia wedle preferencji najemcy • pojemna garderoba • przedpokój z szafą.

Gabriela Nosal

       +48 577 852 123 

       g.nosal@nowodworskiestates.pl

1800 PLN
42 m2

Dzielnica: Kraków, Ruczaj

Wynajem

 
 

Wynajem

NajLePSze biuro

NieruchomoSci

w PoLSce

w 2019 roku

Nagroda w konkursie
„Lider Nieruchomości Otodom”

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

łazienki dębowy parkiet, w łazience płytki.  

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

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

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

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

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

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

t e l .  516 028 307CENA 1 198 000 zł

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

Przepiękna panorama gór, blisko wyciągu orczykowego, 

dojazd bezpośredn. Działka pod lasem, pod usługi agroturystyczne. 

Media w sąsiedztwie. Oferta prywatna.

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

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

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

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

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

Inwestycja zlokalizowana jest tylko 2 km od Rynku Głównego. 

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

KRAKÓW - U L .  B R AT Y S Ł AW S K A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URZĘDY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTYTUCjE

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

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

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

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

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

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






