




    

Drogi Czytelniku!

Według ronin24.pl w drugim kwartale 

roku o 245 zł wzrosła średnia cena 

metra kwadratowego mieszkań na rynku 

pierwotnym w Krakowie, w odniesieniu 

do kwartału pierwszego. Nie oznacza to 

wcale, że mieszania drożeją równo w każdej 

części miasta, w niektórych dzielnicach 

zanotowaliśmy nawet spadki. Które to 

dzielnice?

O tym, czy ceny nieruchomości będą nadal 

rosnąć, jakie zagrożenia i szanse czekają rynek 

deweloperski w najbliższym czasie, a także, 

jaki może być skutek zapisów w projekcie 

nowej ustawy deweloperskiej przygotowanym 

przez UOKiK, z Przemysławem Dziągiem, 

radcą prawym PZFD rozmawiała Magdalena 

Hojniak.

Zarząd Zieleni Miejskiej przedstawił projekt 

nowego zagospodarowania ul. Krupniczej. 

Mają tam zostać posadzone drzewa i mniejsza 

roślinność, wydzielone miejsca parkingowe, 

ustawione ławki. To nie pierwszy pomysł na 

rewitalizację tej ulicy. Miejmy nadzieję, że tym 

razem uda się go zrealizować.

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
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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
 



plebiscyt | prezentacja inwestycji

 n

Brick House

Biuro sprzedaży:
tel. 667-667-117 
biuro@modern-living.pl 
www.modern-living.pl

Brick House
Adres:  
ul. Podskale, Kraków

Deweloper: 

Modern Living

(na wysokości Podskale 3)
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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

I
nwestycja o nazwie Brick House, której charakter chcieliby-
śmy przybliżyć, znajduje się w niedalekiej odległości od Ronda 
Antoniego Matecznego – ważnego węzła komunikacyjnego, 

który zarówno w dzień, jak i w nocy zapewnia świetne połącze-
nie z resztą miasta. Nie musisz tracić czasu na uciążliwe dojazdy 
– dotarcie samochodem do Forum Przestrzenie zajmie jedynie 
cztery minuty, natomiast do Bonarka City Center – sześć minut. 
Również rozrywkowy Kazimierz, dzięki kładce Ojca Bernat-
ka, jest na wyciągniecie ręki. Wkrótce pojawi się kolejna kładka, 
tym razem łącząca Kazimierz z Ludwinowem, co jeszcze bardziej 
usprawni piesze i rowerowe wycieczki. Podgórze, niegdyś nieza-
leżne miasto, jest obecnie dynamicznie rozwijającą się dzielnicą 
Krakowa. W tym miejscu legenda przenika się z nowoczesno-
ścią, to, co stare – styka się z nowym, tworząc unikalną atmosfe-
rę. Opisując bezpośrednie sąsiedztwo Brick House,  nie sposób 
nie wspomnieć o bliskości perły Podgórza, jaką jest XIX wieczny 
Park Bednarskiego. Jeszcze niedawno zapomniany i zaniedbany, 

dziś zyskuje nowe oblicze integrując lokalsów na wydarzeniach, 
takich jak zajęcia jogi, czy seanse kina letniego. Na ul. Podska-
le powstaje pięciokondygnacyjny budynek, którego elegancka 
szara elewacja z klinkieru doskonale zharmonizuje się z  nowo-
czesnym sąsiedztwem. Wybierać można będzie spośród dwu-
dziestu dziewięciu mieszkań o powierzchni od 27 do 90  m2. 
Mieszkania na parterze będą dodatkowo dysponowały ogród-
kami od strony dziedzińca. Każdy lokal będzie posiadał klimaty-
zację. Dla zwiększenia komfortu mieszkańców, część wspólna 
zostanie wyposażona w strefę ruchu siłownia + fitness, saunę, 
pokój kinowy, windę oraz odkurzacz samochodowy i rowero-
wy system naprawczy dostępne w garażu (trzydzieści jeden 
miejsc postojowych na platformach). Oprócz tego, aby podnieść 
bezpieczeństwo mieszkańców, zostanie zainstalowany monito-
ring. Czy to nie jest właśnie wygoda? Lokale zostaną oddane do 
użytku w pierwszym kwartale 2020 roku. Zarezerwuj wybrane 
mieszkanie już dziś, nie czekaj aż ktoś Cię ubiegnie!

mieszkanie 2.3  39,15 m2

1. hol  . . . . . . . 4,46 m2

2. salon+kuchnia 
    .  .  .  .  .  .  .  . 30,07 m2

3. łazienka   .  .  . 4,62 m2

mieszkanie 2.4 90,20 m2

1. sypialnia 1 . 12,23 m2

2. sypialnia 2 . 13,98 m2

3. łazienka 2  .  . 3,39 m2

4. garderoba  . . 3,07 m2

5. salon+kuchnia 
  . . . . . . . . . 52,91 m2

6. łazienka 1  . . 4,62 m2
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Być eko 
w Małopolsce
Poprawa jakości powietrza, dostęp do zieleni 
i ekologiczny transport – to dziś priorytety 
lokalnych władz i mieszkańców. Projekt 
ekoMałopolska stał się faktem. Nowe 
zadania z zakresu ochrony środowiska będą 
realizowane do 2023 r.

komentarz 
w sprawie

12

Z 
„Badania jakości życia i jakości usług publicznych w Krako-
wie 2018”, z którego wnioski opublikowano w „Raporcie 
o Stanie Gminy”, wynika, że według krakowian najważ-

niejszymi aspektami mieszkania są: jakość powietrza (pojawia się 
w 95 proc. odpowiedzi), tereny zielone (w 93 proc.), koszty życia 
(w 93 proc.) oraz czystość okolicy (w 91 proc.). Cztery lata wcze-
śniej na pierwszym miejscu stawialiśmy komunikację, warunki 
mieszkaniowe i bezpieczeństwo. Tereny zielone były dopiero 10. 
najczęściej podawaną odpowiedzią, a o jakości powietrza w bada-
niu nie wspominano.

Współczesnemu myśleniu o kształtowaniu przestrzeni i relacji 
człowieka ze środowiskiem coraz bliżej do ekofilozofii. Na aktual-
ności zyskała teoria Henryka Skolimowskiego – pełna szacunku 
dla natury, traktująca świat jako całość, potępiająca nieuzasad-
nioną, egoistyczną eksploatację przyrody. Wiek XXI musi być 
wiekiem ekologicznym, w przeciwnym razie nie będzie go wcale. 
Dzisiaj jest to hasło nie tyle śmiałe, co praktyczne. Panuje nieza-
przeczalna moda na ekologię, ale jak głęboka jest wiedza na ten 
temat wskazują np. najnowsze dane Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. Tylko 20 proc. mieszkańców re-
gionu zna wytyczne uchwały antysmogowej. Stopień realizacji 
Programu ochrony powietrza w województwie nie przekracza 
2,2 proc. Średni poziom odzysku i recyklingu odpadów w mało-
polskich gminach to tylko 37 proc. 

Brakuje konsekwencji w realizacji gminnych, strategicznych 
programów w zakresie ochrony środowiska. Aby wzmocnić te 
działania, powstał projekt ekoMałopolska, zatwierdzony na po-
czątku lipca przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
To efekt wysiłków wielu zaangażowanych ludzi, interdyscyplinarnej 
grupy specjalistów, ale także, co mnie bardzo cieszy, mieszkańców na-
szego regionu oraz przedstawicieli gmin. Ta aktywność świadczy, że 
projekt jest ważny i potrzebny. Od dziś możemy już przystąpić do pra-
cy nad jego realizacją pełną par – komentuje Tomasz Urynowicz, 
wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Jaki jest plan działania?
W perspektywie najbliższych 5 lat będą podejmowane kro-
ki przede wszystkim w celu popularyzowania ekologicznych 
środków transportu, aktualizacji Programu ochrony powietrza, 
zapewnienia mieszkańcom i firmom tzw. doradztwa środowi-
skowego (Ekodoradcy i Ekodoradcy dla biznesu) oraz możliwości 
zgłoszenia zaniedbań w zakresie ochrony środowiska (poprzez 

nowe narzędzie: Ekointerwencję). Projekt zakłada również two-
rzenie ekoParków, aby zwiększyć odsetek terenów zielonych 
w gminach. 

O przygotowaniach do pewnej rewolucji można mówić w dzie-
dzinie transportu. Władze zamierzają ukierunkować mieszkań-
ców na komunikację rowerową i UTO, czyli urządzenia transportu 
osobistego (hulajnogi, rolki, deskorolki itp.). Ścieżki dla rowerzy-
stów zostaną dostosowane do potrzeb rolkarzy i osób korzysta-
jących z hulajnóg. Od przyszłego roku systematycznie będzie 
rozbudowywana sieć tras rowerowych Velo Małopolska. Auto-
rzy projektu ekoMałopolska obiecują realizację 90 km od 2020 
r. i łącznie 1000 km w dłuższej perspektywie czasu. W ramach 
działań wspomagających powstanie m.in.: system rekomendacji 
miejsc przyjaznych rowerzystom. Aktualizacja Programu ochro-
ny powietrza dla województwa małopolskiego ma skutkować 
obniżeniem (do 2030 r.) poziomów zanieczyszczeń do stanu do-
puszczalnego przez Światową Organizację Zdrowia. Nacisk bę-
dzie położony na ekologiczne ogrzewanie w nowych budynkach, 
a także wcześniejsze informowanie o zagrożeniu smogiem.

Więcej terenów zielonych
Ponadto w ramach projektu ekoMałopolska zostanie wdrożony 
program wsparcia finansowego dla gmin, które planują utworze-
nie nowych publicznych terenów rekreacyjnych i rewitalizację 
istniejących obszarów zieleni. Modelowy ekoPark ma być wypo-
sażony m.in. w oświetlenie LED z panelem fotowoltaicznym, czuj-
nik jakości powietrza z wyświetlaczem, stojaki na rowery i ławki 
z materiałów pochodzących z recyklingu. 

Jaka jest aktualna sytuacja?
W samym Krakowie tereny zielone stanowią 11,2 proc. po-
wierzchni miasta (stan na 2018 r., dane UMK). Według 85 proc. 
ankietowanych mieszkańców zielone miejsca są dostępne w od-
ległości 15 minut pieszo od ich domów lub mieszkań, a to oznacza 
blisko 30-procentową poprawę w stosunku do 2014 r. W ubie-
głym roku miasto zakupiło 12,92 ha gruntów z przeznaczeniem 
na tereny zielone, wybudowało 13 parków kieszonkowych, a tak-
że utworzyło i poddało rewitalizacji łącznie 162 658 mkw. po-
wierzchni parków i skwerów. Za wcześnie jednak na to, by mówić 
o unormowaniu warunków środowiskowych.

Joanna Kus
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Zielone wyspy i inne zmiany na Krupniczej

smogu. Potrzebne są także ławki albo inne miejsca do odpoczyn-
ku, np. stoliki do gry w szachy. Dyskusja na ich temat nie jest jed-
nak prosta i często prowadzi do konfliktów. Należy zastanowić 
się również, czy przy ul. Krupniczej, na odcinku od Teatru Baga-
tela do ul. Loretańskiej powinny znajdować się punkty usługowe, 
np. gastronomiczne. Aktualnie są tam obecne, pozostaje pyta-
nie, czy je zachować, czy z nich zrezygnować. Koniecznym ele-
mentem są miejsca parkingowe, w tym przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych.

Ulica Krupnicza jest szczególną przestrzenią publiczną, zwią-
zaną z wybitnymi twórcami literatury i sztuki. W tutejszych ka-
mienicach kiedyś powstawały wielkie dzieła, jednak dzisiaj mało 
kto o tym pamięta. Należy zatem zastanowić się, w jaki sposób 
oznaczyć te miejsca, by spacer czy przejażdżka mogły stać się 
okazją do udziału w pewnego rodzaju lekcji historii.

Nowe oblicze ul. Krupniczej
Wszystkie te elementy ma połączyć projekt przedstawiony przez 
ZZM. Zgodnie z nim w pobliżu Teatru Bagatela miałyby pojawić 
się dwie zielone wyspy z ławkami. Dzięki temu osoby, które gro-
madzą się przy teatrze, mogłyby tam usiąść, nie przeszkadzając 
mieszkańcom ani pozostałym użytkownikom ulicy. Z ławek zre-
zygnowano natomiast w kolejnej części, bliżej ul. Loretańskiej, ze 
względu na obawy mieszkańców dotyczące ewentualnego hała-
su w nocy. Tam znalazłaby się głównie zieleń, być może pojawiły-
by się ogródki kawiarniane. Łącznie na dyskutowanym odcinku ul. 
wKrupniczej planuje się posadzenie 19 drzew.

Krupnicza w cieniu drzew
Jak zauważył Zastępca Dyrektora ZZM ds. Zieleni, Łukasz Paw-
lik, wprowadzenie drzew do przestrzeni ulicy stanowi wyzwanie, 
ze względu na potrzebę dużej wolnej przestrzeni dla systemu ko-
rzeniowego. Jego wielkość w przybliżeniu odpowiada rozmiarom 
korony drzewa. Projektanci jednak to przewidzieli. Rozwiązaniem 
okazał się brak podziału ulicy na chodnik i jezdnię. Wszyscy użyt-
kownicy mieliby możliwość poruszania się po całej powierzch-
ni, co pozwoliłoby na wygospodarowanie przestrzeni na zieleń 
i miejsca postojowe. Dzięki temu donice aktualnie stojące na uli-
cy mogą zostać zastąpione przez duże drzewa, posadzone w zie-
mi. Z wprowadzeniem zmian na ul. Krupniczej wiązałoby się także 
uspokojenie ruchu w okolicy.

Mieszkańcy mają wpływ na miasto
W sprawie projektu 7 czerwca przeprowadzono konsultacje 
społeczne. Mieszkańcy mogli porozmawiać z urzędnikami od-
powiedzialnymi za projekt zmian na ul. Krupniczej, a także zapro-
ponować własne pomysły. Do przedyskutowania pozostawiono 
także szczegółowe kwestie dotyczące m.in. gatunków roślin, któ-
re warto byłoby posadzić. 

Anna Bruzda

Z KRAKOWA

Cień, ławki, więcej roślin, w tym kilkanaście drzew – tak ma wyglądać przestrzeń 
przyjazna mieszkańcom. Zarząd Zieleni Miejskiej przedstawił wstępny projekt nowego 
zagospodarowania ul. Krupniczej.

P
rojekt dotyczy odcinka ul. Krupniczej od Teatru Bagatela 
do ul. Loretańskiej. Pomysł, by nadać ul. Krupniczej nowy 
charakter, nie jest niczym nowym. Jak zauważył dyrektor 

Zarządu Zieleni Miejskiej Piotr Kempf, punktem zwrotnym był 
2012 r. Wtedy jednak projekt ożywienia ulicy, która miałaby stać 
się wizytówką miasta, okazał się zbyt radykalny jak na tamte cza-
sy. Plusem było to, że mieszkańcy zaczęli zastanawiać się nad 
tym, czy rozwiązania stosowane w innych miastach europejskich, 
mają szansę sprawdzić się i u nas.

Małe kroki do zmiany
Z czasem ulica przestała kojarzyć się tylko z funkcją komunikacyj-
ną. Okazało się, że oprócz tego, że dzięki niej możemy dojechać 
do pracy czy mieszkania, jest to również przestrzeń publiczna. 
Wyrazem takiego podejścia stało się święto ul. Krupniczej. Waż-
nym krokiem było ograniczenie ruchu w tym miejscu. Później po-
woli zaczęły pojawiać się elementy małej architektury i zieleń. 
W kolejnych latach zwrócono także uwagę na to, że miasto po-
winno być przyjazne zarówno dla 8-, jak i 80-latków. Na szcze-
gólne względy zasługują najsłabsi – dzieci oraz osoby starsze. 
Z myślą o nich powinny powstawać np. ławki, na których można 
odpocząć po drodze. W ostatnich latach pojawiały się także po-
mysły na przemianę ul. Krupniczej, zgłaszane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Choć dotychczasowe projekty nie zostały zre-
alizowane, wyznaczyły pewien kierunek, którym można podą-
żać. Teraz przyszła kolej na Zarząd Zieleni Miejskiej. Znaleźliśmy 
się w takim punkcie, w jakim się znaleźliśmy, mówimy o tym 7 lat i czas 
najwyższy wziąć się do roboty – powiedział Piotr Kempf. 

Czego potrzebujemy?
Ulica zaprojektowana według nowych standardów powinna łą-
czyć w sobie kilka funkcji. Pierwszym ważnym jej elementem jest 
zieleń, która da cień, będzie obniżać zbyt wysoką temperaturę 
i poprawiać jakość powietrza, przyczyniając się do ograniczenia 
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ANALIZY RYNKU

Będzie jeszcze drożej

Koniec dobrych wiadomości
W II kw. doszło do kilku spektakularnych podwyżek średniej ceny 
metra kwadratowego. Gdy tanieje centrum miasta, drożeją ta-
kie dzielnice jak: Czyżyny, Bieżanów-Prokocim, Prądnik Czerwo-
ny czy Swoszowice. W raporcie ronin24.pl czytamy, że aktualnie 
średnia cena w Czyżynach przekroczyła symboliczną granicę 
8000 zł/mkw. Zastanawiając się nad zakupem mieszkania w tej 
dzielnicy, trzeba liczyć się z wydatkiem o prawie 1200 zł więk-
szym (w przeliczeniu na metr kwadratowy) niż przed trzema mie-
siącami. Dynamika wzrostu cen sięgnęła w tej części Krakowa 
poziomu ok. 16 proc.

W przypadku cen ofertowych nowych mieszkań w Bieżano-
wie-Prokocimiu obserwujemy kontynuację tendencji wzrosto-
wej z poprzedniego analizowanego kwartału. Według stanu na 
koniec czerwca 2019 r. metr kwadratowy lokalu o powierzch-
ni w przedziale 40-60 mkw. kosztuje 6899 zł. Dla porównania, 
w I kw. średnia cena dla dzielnicy wnosiła 6124 zł/mkw. To dobra 

W II kw. 2019 r. na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych utrzymywała się 
tendencja wzrostowa. Według stanu na koniec czerwca, średnia stawka dla Krakowa 
wynosi 7869 zł/mkw. W ciągu trzech miesięcy ceny wzrosły o ok. 3 proc. Jeśli jednak 
przyjrzymy się bliżej ofertom w poszczególnych dzielnicach miasta, okaże się, że są rejony, 
w których średnie stawki za metr kwadratowy spadły nawet o kilkaset złotych. Analiza 
prowadzi do zaskakujących wniosków.

Z  
raportu ronin24.pl (opracowanego na podstawie danych 
portalu KRN.pl), obejmującego lokale o powierzchni 40-
60 mkw., wynika, że w jednej z najbardziej pożądanych 

przez nabywców mieszkań części miasta, ceny są niestabilne. 
W I kw. br. w Krowodrzy należało zapłacić średnio 9350 zł/mkw., 
co zbliżało tę dzielnicę do prestiżowego Zwierzyńca. Obecnie 
średnie ceny spadły poniżej 9000 zł. Według wyliczeń w oparciu 
o dane portalu KRN.pl, koszt zakupu mieszkania przeciętnej wiel-
kości (40-60 mkw.) kształtuje się tu na poziomie 8761 zł. Drożej 
jest w Grzegórzkach, choć w porównaniu do poprzedniego kwar-
tału, również w tej części Krakowa można mówić o obniżaniu 
wymagań przez deweloperów. Aktualnie średnia stawka wynosi 
9367 zł, co oznacza blisko 3-procentową obniżkę. Trzecią dzielni-
cą, w której odnotowano pierwsze od początku roku spadki cen, 
jest Podgórze Duchackie. Na początku kwietnia br. średnia staw-
ka wynosiła 7126 zł/mkw. Aktualnie możemy już liczyć się z wy-
datkiem o 547 zł mniejszym, w przeliczeniu na metr kwadratowy. 
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wiadomość dla właścicieli mieszkań w Bieżanowie-Prokocimiu. 
Wartość nabytych przez nich nieruchomości rośnie, a to ozna-
cza, że kupując lokal przed podwyżkami, dostrzegli i wykorzystali 
okazję inwestycyjną. Warto przypomnieć, że pod koniec ubiegłe-
go roku w tej części miasta ceny nie przekraczały 6000 zł. 

Po II kw. 2019 r. średnia stawka ofertowa za metr kwadrato-
wy w dzielnicy Prądnik Czerwony wynosi 8739 zł. W poprzednim 
kwartale zbliżała się do granicy 8100 zł/mkw. 

Czy istnieją jeszcze tanie dzielnice?
Na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy zarysowała się wyraź-
na tendencja wzrostowa w najtańszych obszarach miasta. Ceny 
w Swoszowicach podskoczyły z 5797 zł/mkw. do 6292 zł/mkw. 
Nowo wybudowane mieszkanie w dzielnicy Wzgórza Krzesła-
wickie kosztuje przeciętnie 6729 zł (w I kw. 2019 r. – 6541 
zł/mkw.). Pod względem cenowym podobnie przedstawia się sy-
tuacja w Bieńczycach. Z raportu ronin24.pl wynika, że w II kw. 
ceny nieznacznie spadły – z 6745  do 6721 zł/mkw. 

Tak duże zmiany cen obrazują, jak przedstawia się podaż no-
wych inwestycji w dzielnicach położonych poza centrum miasta. 
Wiele z nich standardem dorównuje projektom, które do tej pory 
były zarezerwowane dla najbardziej prestiżowych lokalizacji, a to 
przekłada się na wzrost średniej stawki. W ten sposób trudno po-
stawić wyraźną granicę między „drogim” i „tańszym” Krakowem. 
Dostęp do atrakcji turystycznych i oferty kulturalno-rozrywko-
wej przestał był oczywistym wyznacznikiem prestiżu. Obecnie 
dla nabywców liczy się przede wszystkim bliskość terenów zielo-
nych i dobra komunikacja. 

Stare Miasto wciąż najdroższe
Nie zmienia to jednak faktu, że inwestycje realizowane 
w Starym Mieście znajdują nabywców. Odbiorcami projektów 

deweloperskich w tej części Krakowa są przede wszystkim oso-
by inwestujące w lokale z przeznaczeniem na najem krótkoter-
minowy. Z drugiej strony wciąż istnieje liczna grupa klientów, 
dla których widok na Wawel, Bulwary Wiślane czy inne atrakcje 
Starego Miasta jest równoznaczny z poczuciem luksusu. To zwy-
kle zamożni nabywcy inwestujący w duże apartamenty na swo-
je potrzeby. W II kw. 2019 r. średnia cena mieszkania w Starym 
Mieście wynosiła 11 989 zł/mkw. W poprzednim analizowanym 
kwartale była o prawie 520 zł niższa. 

Do najdroższych rejonów miasta nadal należy również Zwie-
rzyniec. W czerwcu średnia stawka metra kwadratowego sięgnę-
ła tu poziomu 9877 zł/mkw. Próg 9000 zł/mkw. wkrótce mogą 
przekroczyć nowe projekty w Podgórzu i Bronowicach. W II 
kw. br. za mieszkania w tych częściach miasta płaciliśmy średnio 
8966 i 8803 zł/mkw. 

Powyżej średniej
Powyżej krakowskiej średniej kształtują się także ceny w Prąd-
niku Białym. Jak wskazują wyniki raportu ronin24.pl, przeciętny 
koszt zakupu mieszkania o powierzchni 40-60 mkw. sięga 7979 
zł/mkw. Nieznacznie poniżej średniego progu dla miasta oscylu-
ją stawki w Łagiewnikach-Borku Fałęckim, choć również w tej 
dzielnicy odnotowano znaczne podwyżki. Obecnie średnia cena 
wynosi 7753 zł. Dla porównania – w I kw. 2019 r. przeciętnie pła-
ciliśmy 7443 zł/mkw.

Patrząc na skalę podwyżek, trudno postawić tezę, że w najbliż-
szych miesiącach ceny w całym Krakowie zaczną spadać. Praw-
dopodobnie utrzyma się tendencja wzrostowa. Osłabienie 
pozycji ścisłego centrum miasta, widoczne na przykładzie Kro-
wodrzy, daje jednak nadzieję na znalezienie tańszych ofert no-
wych mieszkań. 

Joanna Kus
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Najważniejsze tendencje 
rynkowe po I półroczu 
2019

po rynku pierwotnym, gdzie 60 proc. inwestycji sprzedawanych 
jest w przeciągu miesiąca od wbicia łopaty w ziemię. 

Co wpływa na dobrą sytuację na rynku nieruchomości?

Jednym z czynników są zarobki Polaków. W porównaniu do po-
ziomu wynagrodzeń brutto z zeszłego kryzysu okazują się prawie 
dwukrotnie większe (2006 r. – 2644 zł, 2018 r. – 4585 zł). Śred-
nie ceny transakcyjne są takie same jak w tamtym okresie (2006 
r., Kraków – 7000 zł, 2019 r., Kraków – 8000 zł). 

Kolejnym czynnikiem jest popyt na małometrażowe mieszka-
nia. Największe zmiany zanotowano w segmencie lokali 40-50 
metrowych. Koszty najmu tych mieszkań ciągle rosną. Jak wynika 
z opinii ekspertów, w kwietniu 2019 r. były one o 3 proc. wyższe 
niż przed rokiem. Mieszkania na wynajem stają się coraz bardziej 
popularną formą inwestowania. Przynoszą zdecydowanie wyż-
sze stopy zwrotu z inwestycji niż lokaty bankowe. Średni zysk 
wynajmującego to obecnie ok. 7 proc. brutto w skali roku. Ofe-
rowane mieszkania pod wynajem są dużo wyższej jakości. Wła-
ściciele chętnie inwestują dodatkowe środki w home staging, co 
znacznie podnosi atrakcyjność nieruchomości. 

A jak się kształtuje rynek klienta biznesowego?

Na rynku nieruchomości komercyjnych sytuacja również wyglą-
da bardzo dobrze. Pod względem wielkości oraz zaufania, jakim 
darzą go inwestorzy, jesteśmy najlepsi w Europie Środkowo- 
Wschodniej. Duża płynność i niskie ryzyko inwestycyjne pozwa-
lają na oferowanie znacznie wyższych stóp zwrotu niż w krajach 
Europy Zachodniej. Polska nadal jest atrakcyjną alternatywą dla 
dużych miast, takich jak Berlin, Dublin czy Madryt.

Jakie preferencje mieszkaniowe dominują na krakowskim 
rynku nieruchomości?

Kraków jest miastem, które wciąż mocno się rozwija, a mieszka-
nia nie czekają zbyt długo na nabywców. Zaczynając od najmniej-
szych, o powierzchniach 25-30 mkw., typu studio, duża liczba 
klientów traktuje je jako mieszkania na start lub pod wynajem. 

ROZMOWY

Rynek nieruchomości cały czas mocno się 
rozwija i jego wolumen transakcyjny rośnie. 
Zainteresowanie nieruchomościami wśród klientów 
indywidualnych, jak i biznesowych pozostaje na 
wysokim poziomie. Jak obecnie kształtuje się 
sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce? Jakie 
preferencje mieszkaniowe dominują w Krakowie? 
W co najkorzystniej inwestować? Na te i inne pytania 
odpowiada ekspert Nowodworski Estates, Robert 
Sulma w rozmowie z Elżbietą Jachymczak.

Jak kształtuje się sytuacja na rynku nieruchomości 
w Polsce? 

Sytuacja kształtuje się bardzo dobrze. Rynek cały czas się rozwi-
ja, ceny również dzięki temu idą w górę, co ma pokrycie w statusie 
ekonomicznym Polaków. Rynek nieruchomości w Polsce to ogół 
działań podejmowanych przez jednostki komercyjne, np. dewelo-
perów oraz klientów indywidualnych. 

Co się wydarzyło w pierwszym półroczu 2019 r.?

Pierwszy kwartał 2019 r. obfitował w rosnące ceny oferowanych 
mieszkań. W maju zanotowano pierwsze spadki tych cen, co po-
woduje unormowanie sytuacji na rynku nieruchomości. W mojej 
opinii jesteśmy bliżej powolnej stabilizacji cen zarówno na rynku 
pierwotnym, jak i wtórnym. Jestem daleki od stwierdzenia, jakie 
często słyszę od klientów: teraz to rynek padnie. Bo niby dlaczego? 
Demografia nam nie straszna. Oczywiście mówimy o dużych mia-
stach, które przyciągają ludzi do pracy. Widać to bardzo dobrze 

Robert Sulma, Starszy Specjalista ds. Sprzedaży i Wynajmu 

Nieruchomości Nowodworski Estates

fot. Nowodworski Estates
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Z racji tego, że Kraków jest ośrodkiem akademickim, 
rodzice studentów często wolą kupić mieszkanie, niż je 
wynajmować. Jestem zdania, że całkowicie zmieniają 
się preferencje klientów względem rynku. Jeszcze kil-
ka lat temu woleli oni wynajmować mieszkanie, bo nie 
mieli pewności, jak długo będą funkcjonować w danym 
mieście. W obecnej sytuacji gospodarczej dużo racjo-
nalniejszą decyzją jest zakup. Nawet jeśli miałby to być 
zakup na kredyt, to lepiej płacić za swoje, niż spłacać 
czyjąś ratę kredytu.

Drugim segmentem mieszkań są mieszkania 2-po-
kojowe. Grupa docelowa to osoby w wieku 21-29 lat. 
Chcą móc „oddychać” w mieszkaniu. I mam tu na my-
śli zarówno odpoczynek od rodziny, jak i większą prze-
strzeń mieszkalną. Są to również świetne mieszkania 
pod wynajem w późniejszym okresie życia, ponieważ 
to najpopularniejsza wielkość mieszkania, którego szu-
kają najemcy (może być dostosowane pod singla, jak 
i parę, a nawet 2+1). Zauważam obecnie mocną ten-
dencję na rynku na zakup mieszkań 3-pokojowych 
i większych. Moi klienci sprzed 6 lat, którzy niegdyś wy-
najmowali nieruchomości jako studenci lub osoby roz-
poczynające przygodę w korporacjach, obecnie mają 
rodziny i chcą mieć komfort oraz przestrzeń w miesz-
kaniu. Jest to ciekawa alternatywa dla budowania lub 
zakupu domu poza miastem. Społeczeństwo jest coraz 
bogatsze. Wydanie kwoty rzędu 500 000-700 000 
zł na mieszkanie 3- czy 4-pokojowe nie stanowi dziś 
problemu dla nowych nabywców, pod warunkiem, że będzie ono 
spełniało ich potrzeby, takie jak: przestrzeń, dobra infrastruktu-
ra oraz dobry dojazd do pracy. Na naszym krakowskim rynku są 
to najczęściej klienci, którzy pracują w korporacjach i stać ich na 
ratę kredytu, co z kolei napędza rynek nieruchomości. 

A co z klientami zagranicznymi?

Ciągle zmieniające się uwarunkowania socjologiczne powodu-
ją, że ludzie coraz więcej podróżują. Klienci zagraniczni stanowią 
bardzo dużą grupę na krakowskim rynku. Są to nie tylko turyści 
czy inwestorzy, ale przede wszystkim nowi pracownicy korpora-
cji. Coraz częściej spotykamy się z relokacją pracowników pomię-
dzy krajami. Przyjeżdżają oni do nas z krajów zachodnich, gdzie 
najem jest bardzo popularną formą posiadania mieszkania. Dla-
tego też, zainteresowaniem klientów zagranicznych cieszą się 

głównie lokale do wynajęcia. Przy dłuższym pobycie w kraju roz-
ważają oni również zakup mieszkania. Wszystko sprowadza się 
do tego, że ma być szybko, mobilnie i wygodnie. Mieszkanie nie 
może blokować możliwości rozwojowych i zawodowych. 

W co najkorzystniej inwestować?

W dalszym ciągu dużym zainteresowaniem cieszą się małometra-
żowe mieszkania w bliskim sąsiedztwie biurowców, które przy-
ciągają nowych lokalnych pracowników, jak i tych z zagranicy. 
Inwestycja w lokal na wynajem, nawet na kredyt, to jedna z lep-
szych opcji inwestycyjnych w obecnych czasach. Ciekawostką 
jest pojawienie się możliwości inwestycyjnych w okolicach zna-
nych miejsc rozrywki i wypoczynku, np. Parku Rozrywki w Za-
torze. Okazuje się, że baza noclegowa w pobliżu takich miejsc 
jest niewystarczająca. Jeśli już takowa istnieje, to najczęściej są 
to hotele. Za to z analizy potrzeb klientów dowiadujemy się, że 
do takich miejsc głównie przybywają rodziny z dziećmi, które po-
trzebują zakwaterowania, np. w domkach 4-6 osobowych a nie 
w pokojach hotelowych. Daje to im większy komfort i bezpie-
czeństwo dla swoich dzieci.

Gdzie najlepiej inwestować?

Centrum Krakowa niestety obecnie jest mało opłacalne pod 
wynajem długoterminowy. Ludzie wolą mieszkać w lepiej zago-
spodarowanej przestrzeni, bez turystów. Centrum to mekka dla 
krótkich najmów, które radzą sobie tam świetnie. 

Podsumowując...

Tendencje wzrostowe na rynku ogólnopolskim, jak i lokalnym – 
krakowskim, utrzymują się od początku bieżącego roku. Cały 
czas największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania śred-
niej wielkości. Mamy na tyle rozwinięty rynek w Krakowie, 
że każde mieszkanie szybko znajdzie nowego właściciela lub 
najemcę.fot. Nowodworski Estates

fot. Nowodworski Estates
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PZFD o przyszłości 
polskiego rynku 
nieruchomości

są o pewne pomysły legislacyjne. Wśród tych pierwszych, 
z którymi deweloperzy muszą się mierzyć od kilku lat, są 
przede wszystkim stale rosnące koszty wykonawstwa, mate-
riałów i robocizny. Te ostatnie stanowią pochodną stale uby-
wających rąk do pracy i nawarstwiających się wskutek tego 
problemów. Na pewno rynek nieruchomości coraz bardziej 
odczuwa negatywne skutki wprowadzenia w 2016 r. ogra-
niczeń w obrocie ziemią, co spowodowało bardzo duży spa-
dek gruntów pod inwestycje, szczególnie w miastach. Kurczą 
się banki ziemi, a popyt nie maleje, co w połączeniu z innymi 
czynnikami powoduje, że ceny stale rosną. 

Natomiast jeśli chodzi o to, co może stać się za chwilę ko-
lejną barierą w rozwoju rynku, to z całą pewnością będzie to 
wprowadzenie zupełnie nowej ustawy deweloperskiej według 
zaproponowanego przez UOKiK projektu. Niestety projekt, choć 
w założeniu ma zwiększać ochronę konsumentów, czyni to w za-
sadzie ich kosztem. Głównie wskazuję tutaj na propozycję powo-
łania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, na którego 
deweloperzy mieliby odprowadzać do 5 proc. wartości sprzeda-
wanych mieszkań. Projekt zawiera także szereg innych, krytycz-
nych z punktu widzenia branży deweloperskiej rozwiązań, które 
zaowocują przede wszystkim dalszym wzrostem kosztów dzia-
łalności deweloperskiej, a ponadto mogą doprowadzić do wy-
kluczenia mniejszych firm deweloperskich z rynku i dominacji 
największych graczy, głównie z kapitałem zagranicznym. Odbije 
się to negatywnie zarówno na rozwoju budownictwa mieszkanio-
wego, jak i na lokalnej gospodarce, co finalnie odczują nabywcy 
mieszkań.

Jak drożejące nieruchomości mogą wpłynąć na popyt 
i podaż?

Ceny mieszkań istotnie rosną, choć teraz sytuacja zaczyna się 
stabilizować. W Warszawie średnia cena mieszkania w ofer-
cie na koniec grudnia 2018 r. była aż o 13,3 proc. wyższa niż 
na koniec 2017 r. Na wzrost średniej wpłynęła nie tylko ro-
snąca cena metra kwadratowego, ale także większy udział 
apartamentów i mieszkań o podwyższonym standardzie.

Warto zwrócić uwagę na liczbę transakcji mieszkań w naj-
większych metropoliach Polski. Zarówno w końcowym okre-
sie 2018 r., jak i w I kw. 2019 r. wyniosła nieco ponad 16,5 tys. 
lokali, więc była mniejsza tylko o 13 proc. od rekordowego IV 
kw. 2017 r. Pamiętajmy, że zmieniają się również preferencje 

ROZMOWY

Sytuacja na rynku nieruchomości zdaje się 
być napięta. Jak jest w rzeczywistości? Jakie 
zagrożenia i perspektywy czekają ten sektor 
gospodarki?  Z Przemysławem Dziągiem, 
radcą prawnym Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich, rozmawia Magdalena Hojniak.

Czy istnieje prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie 
ceny nieruchomości spadną lub wzrosną?

O ile nie pojawią się zewnętrzne czynniki, które nagle ogra-
niczą popyt lub nie dojdzie do nieoczekiwanych działań le-
gislacyjnych, pozwalających na zdecydowanie większą 
elastyczność w podaży, to oczekuje się, że ceny nierucho-
mości w 2019 r. będą dalej rosnąć, choć już w nie tak szyb-
kim tempie jak dotychczas. Ceny rosną, ponieważ rośnie 
popyt. Utrzymuje się on na wysokim poziomie, a podaż nie 
jest w stanie aż tak elastycznie reagować na zwiększające się 
zapotrzebowanie.

Sytuacja może ulec zasadniczej zmianie, gdy wyraźnie wzro-
sną stopy procentowe, ale na to w najbliższych kilkunastu miesią-
cach się nie zanosi.

Czy jest szansa, że Mieszkanie Plus zmieni rynek 
nieruchomości mieszkaniowych? Czy ta oferta może 
okazać się konkurencyjna dla działalności deweloperów?

Na chwilę obecną nie widać jeszcze dużych efektów realizacji 
tego programu, stąd też konieczna stała się kolejna noweliza-
cja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ma ona przede 
wszystkim przystosować program do warunków rynkowych. 
Wydaje się, że jest to krok w dobrym kierunku, przynajmniej je-
śli chodzi o zakładane rozwiązania legislacyjne, które nowelizacja 
przynosi.

Liczymy, że przyśpieszy to budowę rządowych mieszkań, 
a także spowoduje „mentalne odblokowanie” instytucji pu-
blicznych, które, mimo braku zakazu sprzedaży, zaprzestały 
obrotu gruntami, co odbiło się rosnącymi cenami działek in-
westycyjnych.  Trzeba pamiętać, że co do zasady Mieszkanie 
Plus ma być dedykowane jedynie części społeczeństwa, tj. 
o średnich dochodach, podczas gdy deweloperzy produkują 
mieszkania według potrzeb całego społeczeństwa, stąd też 
program ten, o ile właściwie zafunkcjonuje, stanie się głów-
nie dodatkową, dedykowaną ofertą. Rynek i deficyt mieszkań 
są na tyle duże, że na pewno starczy miejsca dla wszystkich.

Co obecnie stanowi największe zagrożenie dla kondycji 
rynku nieruchomości?

Samych zagrożeń kondycji rynku nieruchomości jest przynaj-
mniej kilka. Mowa tutaj zarówno o tych realnych, już istniejących, 
jak i o tych, które mogą stać się problemem za jakiś czas, a oparte 
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nabywców. Obserwowany jest coraz mocniejszy trend powrotu 
do centrów miast, za co nabywcy gotowi są zapłacić więcej. 

Czynnikiem mającym na to wpływ jest przede wszystkim ła-
twy dostęp do wszelkich usług, a także udoskonalana i poszerzana 
infrastruktura komunikacyjna, zapewniająca komfort i szybkość 
przemieszczania się. W tym przypadku kluczową rolę odgrywa-
ją zmieniające się warunki społeczne, szybsze tempo życia, czy 
zmiany w podejściu do zakładania rodziny. Dla wielu nabywców 
istotne jest, by nabywane mieszkanie było wyposażone w tech-
nologię smart, a także by zapewniało bliskość lub bezpośredni 
dostęp do takich usług jak pralnia, wypożyczalnia samochodów 
lub rowerów. Nie dziwi więc podejście deweloperów, którzy wy-
chodzą naprzeciw, kształtując rynek mieszkaniowy zgodnie z no-
wymi potrzebami, standardami i  technologiami. 

Jaki wpływ na działalność deweloperów wywierają 
miejskie dokumenty planistyczne? Są przeszkodą czy 
ułatwieniem? Może powinny dawać deweloperom większą 
swobodę?

Zapewne każdy inwestor wolałby realizować inwestycje na pod-
stawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
zamiast na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ 
mamy wtedy mniej formalności, a procedury są znacznie szybsze. 
Niestety wiele z takich planów zawiera błędy i niejasne sformuło-
wania, co powoduje, że taki akt planistyczny może się okazać spo-
rą przeszkodą (samą w sobie) do zrealizowania inwestycji. Brak 
jasnych i przejrzystych sformułowań w aktach powoduje, że po-
wstają różne ścieżki interpretacyjne tych aktów, co pociąga za 
sobą problemy w postępowaniach administracyjnych.

Plany również nie podążają za zmianami prawa czy za zmia-
nami przestrzennymi otoczenia, które mają kreować, nie odpo-
wiadają jego aktualnym potrzebom. Gmina aktem planistycznym 
kształtuje ład przestrzenny, ustalając szczegółowe funkcje i prze-
znaczenie terenu, dlatego nie powinno być tutaj pola do rozbież-
ności i dużej swobody decyzyjnej, bo wieloznaczność zawsze 
generuje problemy. Plany powinny być więc sporządzane w spo-
sób wykluczający takie ryzyko.

Jakie zmiany prawne byłyby najbardziej pożądane przez 
środowisko deweloperskie?

Choć obecnie procedowanych jest przynajmniej kilka dużych no-
welizacji ustaw, mogących w jakimś stopniu oddziaływać na ry-
nek deweloperski, to z naszego punktu widzenia najistotniejsze 
będą te, które mają na celu uprościć i przyspieszyć proces inwe-
stycyjno-budowlany oraz zapewnić większą stabilność podejmo-
wanych w nim rozstrzygnięć.

Dla branży duże znaczenie będą mieć więc zmiany wy-
nikające z nowelizacji ustawy Prawo budowlane, ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu 
użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, czy 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Na te zmiany pa-
trzymy z optymizmem i nadzieją, że przyniosą oczekiwane 
efekty. Oczywiście dopiero praktyka zweryfikuje, czy okaza-
ły się one krokiem w przód, czy też zaowocowały jedynie ko-
lejnymi problemami dla inwestorów.

Czy pomysł, by deweloper był też wykonawcą, jest dobrym 
i realnym rozwiązaniem?

W dobie rosnących kosztów wykonawstwa i robocizny oraz 
braku rąk do pracy coraz więcej firm deweloperskich szu-
ka rozwiązań polegających na tworzeniu własnych firm wy-
konawczych, więc ta praktyka jest już na rynku obecna, nie 
jest to nowe rozwiązanie.  Firmy szukają takich sposobów na 
obniżenie kosztów, a także na ucieczkę od problemów zwią-
zanych z brakiem firm wykonawczych. Taki model pozwala 
również właściwie zarządzać ryzykiem, np. poprzez bilanso-
wanie kosztów, które mogą ulegać zmianom w trakcie proce-
su inwestycyjnego.

Model deweloper – wykonawca pozwala również unik-
nąć problemów, które niejednokrotnie pojawiają się na budo-
wach, a dotyczą roszczeń wykonawcy względem dewelopera 
lub odwrotnie. Deweloper wykonując inwestycję, ma nad nią 
kontrolę w 100 proc., nie jest uzależniony w tym zakresie od 
relacji z innym podmiotem, a te nie zawsze układają się tak, jak 
byśmy chcieli. 
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Emocje rządzą w branży nieruchomości

swobodną atmosferę. Dzięki emoji charakter konwersacji jest 
podkreślony skuteczniej ze względu na możliwość zobrazowa-
nia za pomocą ikony tego, co ważne w przekazie. Podobne efekty 
osiągamy podczas komunikacji „twarzą w twarz”, w trakcie której 
wydźwięk słów wzmacnia mimika rozmówcy. 

Emoji służą nie tylko zabawie
Według Emojipedia (wyszukiwarka emoji) istnieje ponad 
2000 kolorowych ikonek, których użycie upowszechniło się 
do tego stopnia, że doczekały się swojego święta –  17 lip-
ca obchodzony jest Światowy Dzień Emoji. Warto pamiętać 
o używaniu tych kolorowych znaków w przekazie na porta-
lach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, aby 
rozluźnić atmosferę. Pomimo iż emotikony, a także ich nowo-
cześniejsza wersja, kojarzą się z zabawą, przemyślany dobór 
tych symboli sprawdzi się w komunikacji wielu branż, w tym 
branży deweloperskiej. Emoji stosowane w poście pozwala-
ją na precyzyjne określenie charakteru treści, niwelując po-
wstawanie niejasności w odbiorze. Umiejętne wykorzystanie 
ikon emocji to także szansa na kontrolowanie swojego wize-
runku, szczególnie narażonego na opinie publikowane w in-
ternecie. Warto zaznaczyć, że w 2018 r. dostęp do sieci miało 
ponad 77,5 proc. Polaków (GUS „Społeczeństwo informacyj-
ne w Polsce w 2018 r.”).
Z naszego doświadczenia wynika, że zaangażowanie odbior-
ców jest większe, gdy pojawiają się posty opatrzone emo-
cjami – tłumaczy Anna Gumowska, CEO w Prime Time PR.  Do 
dobrych praktyk należy stosowanie emoji okazjonalnych, np. 
odnoszących się do świąt, a także takich, za pomocą których 
możemy opisać to, co oferuje inwestycja –  słoneczne mieszka-
nie, własny ogród czy sąsiedztwo parków. Oczywiście liczy się 
umiejętny dobór znaków, a także ich liczba, tak aby przekaz 
nie miał infantylnego charakteru – dodaje.

Język symboli ma swoje 
reguły
Emoji to język, którym swobodnie 
posługują się Millenialsi, a także po-
kolenie „Z”, czyli osoby wychowane 
w dobie Internetu, dla których me-
dia społecznościowe i dostępne tam 
funkcje to codzienność. Również za-
zwyczaj młodzi ludzie, urodzeni 
w latach 80. i 90. są zainteresowani 
kupnem mieszkania, ponieważ chcą 
się usamodzielnić, założyć rodzinę. 
Planując przekaz w mediach społecz-
nościowych, warto mieć to na uwadze 
i prócz angażującej treści, posłużyć się 

WARTO WIEDZIEĆ

Mrugnięcie, serduszko, kciuk w górę – to przykłady popularnych w mediach 
społecznościowych symboli emocji. Stosowane w komunikacji wirtualnej nierzadko 
wyrażają więcej niż tysiąc słów. Coraz częściej znaki te widać również na profilach 
deweloperów i ich inwestycji. Czy i jak stosować emoji, by wspomóc i urozmaicić 
komunikację marek z branży nieruchomości?

„Emoji” i „emotikony” to niejednokrotnie pojęcia stosowane za-
miennie, które mimo podobnego brzmienia mają inne znacze-
nie. Emoji są kolorowymi symbolami opisującymi różne nastroje, 
a także zjawiska i przedmioty, takie jak flagi, budynki, warunki 
atmosferyczne, a nawet zwierzęta. Emotikony, na których pod-
stawie zostały opracowane emoji, określają nastroje typowe dla 
człowieka: radość, śmiech, złość, smutek i zdziwienie. Stosowa-
nie symboli wyrażających uczucia nie jest skomplikowane, gdyż 
emotikony tworzy się za pomocą znaków dostępnych na klawia-
turze, np. dwukropka i nawiasu (uśmiechnięta buźka). Do komuni-
kacji za pomocą emoji potrzebne są dodatkowe funkcje, dostępne 
w trybie tworzenia posta na portalach społecznościowych i ko-
munikatorach, pod nazwą „Uśmiechy i ludzie” lub „Ikony Emoji”, 
bądź poprzez aplikacje, takie jak Keymoji czy Emoji Booth Pro. 

Nastrój wpływa na zaangażowanie
Emotikony są oparte na teorii ekspresji Paula Ekmana, który 
wyróżnił podstawowe emocje człowieka: radość, zaskoczenie, 
złość, smutek, strach oraz wstręt. Emoji rozszerzają te uczucia, 
biorą pod uwagę możliwość odczuwania kilku emocji naraz, np. 
zaskoczenie może być radosne, jak i gniewne, a podczas wzrusza-
jącego zdarzenia zdarza się odczuwać smutną radość. 
Uwzględniając emocje w komunikacji marki, można liczyć na 
większe zaangażowanie uczestników w udostępniany przekaz. 
Dzieje się tak, ponieważ te kolorowe symbole wyrażają emo-
cje, pokazując markę z ludzkiej strony, z którą odbiorcom jest 
się łatwiej utożsamiać. Emoji są w stanie komunikować wię-
cej niż przycisk caps lock, czy zbyt duża liczba wykrzykników, 
które niejednokrotnie używane w poście, nawet o pozytyw-
nym przekazie, kojarzą się z krzykiem i złością – mówi Anna Gu-
mowska, CEO w Prime Time PR.

Symbole emocji, przedmiotów i zjawisk, używane w komuni-
kacji z odbiorcami budzą pozytywne skojarzenia i wprowadzają 
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właśnie emocjami. Jak je stosować, aby zdobywać nowych fanów, 
a także wciąż zaskakiwać i utrzymywać zainteresowanie obec-
nych odbiorców? Trzeba przestrzegać kilku zasad. 

• Uważny dobór ikonek oraz ich liczba – przekaz powinien 
być przede wszystkim oczywisty dla odbiorcy, dlatego nie 
jest zalecane, aby zastępować każde słowo emocją. Kon-
struując post, można wybrać kilka słów opisujących inwesty-
cję, np. dom, ogród, okno, i w ich miejsce wstawić kolorowy 
symbol. 

• Emoji powiązane z treścią – istnieje ponad 2000 znaków, 
dlatego o pomyłkę nie jest trudno. Wybierając emoji do tek-
stu, warto upewnić się, czy dany znak pasuje do charakteru 
przekazu. 

• Tworzenie skojarzeń – z nazwą firmy, z dziedziną, którą się 
zajmuje bądź ze  znakiem wyróżniającym organizację. Można 
wybrać kojarzące się z firmą emoji. Upowszechniając wybra-
ną ikonę na portalach społecznościowych, uczynimy z niej 
wirtualny symbol powiązany z marką. 

• Zaangażowanie odbiorców – emoji sprawdzą się jako spo-
sób na zachęcenie fanów do aktywności na danym profi-
lu. Zaangażowanie można uzyskać między innymi w serii 
postów, w których przedstawiany jest wybór, np.: balkon 
czy ogródek?, gdzie balkon to symbol „like”, a ogród to 

„serduszko”. Ikony emocji znajdą swoje zastosowanie rów-
nież w konkursach i quizach na profilu, np.:  w komentarzu 
wpisz symbol, który przedstawia to, co jest dla Ciebie najważniej-
sze w nowym mieszkaniu. 

• Przekaz dopasowany do grupy odbiorców – emoji będą zro-
zumiałe przede wszystkim dla osób młodych. W komunika-
cji firmy, której główną grupą fanów są osoby starsze, warto 
ograniczyć ich liczbę. 

Powyższe zasady są sposobem na stworzenie skutecznej 
komunikacji z użyciem emoji na portalach społecznościo-
wych, których rola w wirtualnym świecie jest coraz większa. 
Ze względu na szeroki wybór symboli, można tworzyć uroz-
maicone posty, zapadające w pamięć nie tylko dzięki cieka-
wej treści, ale i dobrze dobranym znakom. Dla deweloperów 
prowadzących swoje kanały w mediach społecznościowych, 
emoji powinny być integralną częścią komunikacji. Tak budo-
wana treść oddziałuje szczególnie na osoby młode, które naj-
częściej poszukują mieszkań, a portale społecznościowe są 
ich źródłem informacji o inwestycjach. 

Joanna Syrek
Prime Time PR

ORZECZNICTWO

Wyburzenie lokalu a prawo do 
nieruchomości wspólnej
Czy wyburzenie lokalu, dla którego ustanowiono odrębną własność, przekreśla prawa 
jego właściciela do nieruchomości wspólnej? Sprawę musiał rozstrzygnąć Sąd Najwyższy.

W 
nieruchomości wspólnej wyburzono lokal, który sta-
nowił odrębną własność. Zgodnie z art. 3 ustawy z 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali, w razie wyodręb-

nienia własności lokali, właścicielowi lokalu przysługuje udział 
w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lo-
kali. Powstaje jednak pytanie, co się stanie, jeżeli taki wyodręb-
niony lokal zostanie zburzony?

Powyższe pytanie ma zasadnicze znaczenie. Właścicielo-
wi zburzonego lokalu przysługują bowiem prawa do udziału we 
wspólnej nieruchomości, w której położony był lokal.

Problem z uzgodnieniem księgi wieczystej
Strona wystąpiła z powództwem o uzgodnienie treści księgi wie-
czystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sąd I instancji odda-
lił powództwo. Strona odwołała się od powyższego orzeczenia. 
Sąd II instancji wyraził wątpliwość, co do skutku wyburzenia lo-
kalu stanowiącego odrębną własność i związanego z tym loka-
lem udziału w nieruchomości wspólnej. W związku z powyższym 
przedstawił przed Sąd Najwyższy zagadnienie prawne o nastę-
pującej treści:
1. Jaki jest skutek prawny wyburzenia lokalu, stanowiące-
go odrębną własność, dla związanego z tym lokalem udziału 

w nieruchomości wspólnej? 2. Czy w przypadku wyburzenia 
jednego z dwóch lokali stanowiących przedmiot odrębnej wła-
sności, prowadzącego do utraty jego bytu prawnego, nastę-
puje ustanie prawa odrębnej własności drugiego istniejącego 
lokalu?

Przekształcenie udziałów w nieruchomości 
wspólnej
Na powyższe zagadnienie prawne Sąd Najwyższy udzielił nastę-
pującej odpowiedzi:
Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zbu-
rzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego loka-
lu, natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane 
dotychczas z własnością dwóch lokali, przekształcają się 
w udziały we współwłasności gruntu zabudowanego budyn-
kiem stanowiącym jego część składową i obejmującym jeden 
lokal.
Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 16 maja 2019 r., 
III CZP 1/19.

Krzysztof Janowski
radca prawny, Kancelaria Janowski Markiewicz



 n20 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 13/2019

Gdy małe wspólnoty staną się dużymi

W         
poprzednim artykule (nr 12/2019 r. – przyp. red.) 
wskazywaliśmy projekt nowelizacji ustawy o Kra-
jowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych in-

nych ustaw w tym ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 
1994 r. (dalej: u.w.l). Przybliżona została również instytucja ma-
łych i dużych wspólnot mieszkaniowych. Zwróciliśmy także uwa-
gę na podstawowe problemy, jakie wiążą się z funkcjonowaniem 
małych wspólnot mieszkaniowych. W niniejszym artykule po-
święcimy uwagę problemom związanym z reprezentacją małych 
wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawimy, jakie zmiany cze-
kają pod tym względem małe wspólnoty, które w wyniku noweli-
zacji staną się dużymi. Opiszemy zarazem, jak dokładnie wygląda 
zarząd w przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych.

Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej
Zgodnie z treścią przepisów ustawy o własności lokali, właścicie-
le zobowiązani są do ponoszenia kosztów utrzymania nierucho-
mości wspólnej, na które składają się:

• wydatki na remonty, bieżące konserwacje; 
• opłaty za dostawę energii elektrycznej  i cieplnej, gazu 

i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz 
opłaty za antenę zbiorczą i windę;

• ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chy-
ba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszcze-
gólnych lokali;

• wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
• wynagrodzenia członków zarządu lub zarządcy.

Wyżej wymienione koszty, będące kosztami zarządu, są po-
noszone przez wspólnotę. Na ten cel właściciele lokali uisz-
czają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10 

Jakie zmiany w praktycznym funkcjonowaniu małych i dużych wspólnot mieszkaniowych 
wprowadzają nowe regulacje prawne?

dnia każdego miesiąca. Nierzadko zdarza się tak, że jeden 
ze współwłaścicieli uchyla się od uiszczania zaliczek na wy-
żej wspomniane koszty. W pewnym momencie, pomimo wy-
stosowania odpowiednich wezwań do zapłaty, wspólnota 
zmuszona jest do wystąpienia z powództwem przeciwko 
współwłaścicielowi. Powstaje wtedy pytanie, kto jest upraw-
niony do reprezentowania wspólnoty w postępowaniu są-
dowym. Aby na nie odpowiedzieć, należy wpierw przybliżyć 
problematykę zdolności prawnej i zdolności sądowej wspól-
not mieszkaniowych. 

Zdolność prawna i zdolność sądowa wspólnot 
mieszkaniowych
Zgodnie z art. 6 u.w.l. in fine wspólnota mieszkaniowa może na-
bywać i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Nie 
ma ona natomiast osobowości prawnej. Zgodnie z dominującym 
poglądem, wspólnota posiada zdolność prawną i zdolność sądo-
wą tylko w granicach celów istnienia wspólnoty mieszkaniowej. 
Sprowadza się to do tego, że zarządza ona i administruje nieru-
chomością wspólną,  i do tych zadań ograniczają się jej kompe-
tencje. Na gruncie uchwały z 21 grudnia 2007 r., sygn. akt III 
CZP 65/07, Sąd Najwyższy uznał, że wspólnota mieszkaniowa 
w ramach przyznanej jej zdolności prawnej może nabywać prawa 
i obowiązki do własnego majątku. W skład takiego majątku wcho-
dzą zwłaszcza opłaty związane z kosztami zarządu nieruchomo-
ścią wspólną. 

Reprezentacja w małej wspólnocie 
w postępowaniu sądowym
Udzielając odpowiedzi na pytanie, kto jest uprawniony do repre-
zentowania małej wspólnoty w postępowaniu sądowym, należy 
pamiętać, że mamy do czynienia z zarządzaniem nieruchomo-

ścią według odpowiednio stosowanych przepisów 
Kodeksu cywilnego dotyczących współwłasności 
(por. poprzedni artykuł dotyczący zmian w małych 
wspólnotach). Zatem trzeba określić, jaki charak-
ter ma dana czynność zarządu, a więc czy wcho-
dzi w zakres zwykłego zarządu, czy też przekracza 
zwykły zarząd. Zgodnie z przyjętym poglądem 
w doktrynie prawa oraz w orzecznictwie sądowym, 
dochodzenie kosztów utrzymania nieruchomo-
ści wspólnej stanowi czynność zwykłego zarządu, 
a zatem w przypadku małej wspólnoty podjęcie ta-
kiej czynności wymaga zgody większości współwła-
ścicieli. Konieczność uzyskania wyżej wspomnianej 
zgody będzie stanowić pierwszy problem na drodze 
do sądowego uzyskania opłat wynikających z przy-
wołanych wcześniej kosztów utrzymania nierucho-
mości. Następnie, jeżeli już uda się zdobyć konieczną 
zgodę, to należy pamiętać, że współwłaściciel we 
wspólnocie nie jest uprawniony do reprezentacji 
całej wspólnoty tylko na podstawie współwłasno-
ści. Dlatego mała wspólnota będzie musiała udzielić 

PRAWO
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stosownego pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocniko-
wi (adwokatowi, radcy prawnemu), aby ten mógł występować 
w sporze sądowym po stronie wspólnoty. Do udzielenia pełno-
mocnictwa potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli, li-
czonej według wielkości udziałów. 

Reprezentacja w dużej wspólnocie 
W związku z omawianą nowelizacją dojdzie do zmiany sposobu 
reprezentacji wspólnot mieszkaniowych, w których skład do-
tychczas wchodziło 4-7 lokali. Takie wspólnoty staną się dużymi 
wspólnotami. A to oznacza, że do ich reprezentacji znajdą zasto-
sowanie przepisy art. 20-23 u.w.l. Zgodnie z powołanymi przepi-
sami w przypadku dużych wspólnot:

• zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i repre-
zentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólno-
tą, a poszczególnymi właścicielami lokali; 

• czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodziel-
nie – zatem w przeciwieństwie do małych wspólnot nie jest 
potrzebna zgoda większości współwłaścicieli;

• do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres 
zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali 
wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udziela-
jąca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stano-
wiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu 
w formie prawem przewidzianej.

Tryb podejmowania uchwał w dużej wspólnocie 
Z formalnego punktu widzenia, w przypadku czynności przekra-
czających zakres zwykłego zarządu uchwały właścicieli lokali są 
podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego 
zbierania głosów przez zarząd. Uchwała może być wynikiem gło-
sów oddanych częściowo na zebraniu a częściowo w drodze indy-
widualnego ich zbierania. 

Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczo-
ną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwa-
le podjętej w tym trybie postanowiono, iż w określonej sprawie 
na każdego właściciela przypada jeden głos. W razie braku zgo-
dy wymaganej większości właścicieli lokali, zarząd lub zarządca, 
któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną, może żą-
dać rozstrzygnięcia przez sąd. Ten natomiast orzeknie, mając na 
względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich 
właścicieli.

Czynności przekraczające zwykły zarząd w dużej 
wspólnocie
Ustawa wskazuje przykładowo, jakie czynności stanowią prze-
kroczenie zakresu zwykłego zarządu. Są to:

• ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomo-
ści wspólnej;

• przyjęcie rocznego planu gospodarczego;
• ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu;
• zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej;
• udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nierucho-

mości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności loka-
lu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy 
i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości 
udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lo-
kalu nadbudowanego lub przebudowanego;

• udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współ-
własności nieruchomości wspólnej;

• dokonanie podziału nieruchomości wspólnej;
• nabycie nieruchomości;
• wytoczenie powództwa o przymusową sprzedaż lokalu (art. 

16 u.w.l.);
• ustalenie, w wypadkach nieuregulowanych przepisami, czę-

ści kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części 
budynku służących zarówno do użytku przez poszczegól-
nych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku przez wła-
ścicieli co najmniej 2 lokali, które zaliczane będą do kosztów 
zarządu nieruchomością wspólną;

• udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej zabu-
dowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i zwią-
zane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz 
ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych, odręb-
nych nieruchomościach wspólnych;

• określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd 
lub zarządcę, któremu powierzono zarząd nieruchomością 
wspólną, w sposób określony w art. 18 ust. 1, ewidencji po-
zaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zali-
czek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń 
z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Ponadto połączenie 2 lokali stanowiących odrębne nieru-
chomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga 
zgody właścicieli wyrażonej w uchwale. W razie odmowy za-
interesowany właściciel nieruchomości może żądać rozstrzy-
gnięcia przez sąd.

Powyższe wyliczenia mają charakter przykładowy, zatem 
nie stanowią wszystkich przypadków czynności przekracza-
jących zakres zwykłego zarządu. Podobnie jak przy małych 
wspólnotach, tutaj też przyjmuje się, że czynnościami zwy-
kłego zarządu są te związane z bieżącą eksploatacją i za-
rządzaniem nieruchomością, oraz czynności zmierzające do 
utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, w tym 
pobieranie pożytków i dochodów. Zatem przekroczenie opi-
sanych powyżej granic co do zasady będzie stanowiło czyn-
ność przekraczającą zwykły zarząd. 

Reprezentacja dużej wspólnoty w postępowaniu 
sądowym
Wracając do przykładu dotyczącego dochodzenia kosztów 
utrzymania nieruchomości wspólnej od współwłaściciela, 
również w przypadku dużych wspólnot powszechnie przyj-
muje się, że wytoczenie powództwa przeciwko członkowi 
wspólnoty, z tytułu opłat na rzecz wspólnoty, stanowi czyn-
ność zwykłego zarządu. Oznacza to, że zarządca ustanowiony 
na podstawie art. 20 u.w.l. może samodzielnie pozwać człon-
ka wspólnoty, występując w roli pełnomocnika procesowego, 
na podstawie art. 87 k.p.c., jako osoba sprawująca zarząd ma-
jątkiem. Jednakże należy pamiętać, że zgodnie z art. 21 u.w.l., 
gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólno-
tę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. 
Zatem, aby jeden z członków zarządu wieloosobowego mógł 
występować w postępowaniu sądowym w imieniu wspólno-
ty, powinien otrzymać stosowne pełnomocnictwo od same-
go zarządu. Zarząd może również samodzielnie ustanowić 
w tym celu profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę 
prawnego).

Kajetan Wałęga
aplikant adwokacki, Kancelaria Janowski Markiewicz
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Ostoya – przedmieścia w nowoczesnym 
stylu

w duchu nowoczesności. Styl inwestycji jest elegancki i funkcjo-
nalny. Koncepcję architektury osiedla przygotował laureat I miej-
sca w Konkursie Fasada Roku, Kubatura Sp. z.o.o.

Jednym z założeń inwestora jest zapewnienie mieszkańcom 
dostępu do usług niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. 
Czynnik ten wpłynął na wybór lokalizacji pod inwestycję. W nie-
dalekiej odległości od osiedla znajdują się przedszkole (500 m) 
i szkoła (1 km). Ze znaczną oszczędnością czasu wiąże się również 
sąsiedztwo sklepów spożywczych (w tym dużych typu Lidl i Bie-
dronka) i punktów usługowych. Aktualnie w budowie jest Galeria 
Wielicka – Centrum Handlowo-Usługowe.

Blisko atrakcji turystycznych
Walory przyrodnicze i rekreacyjne okolicy sprzyjają aktywne-
mu wypoczynkowi. W sąsiedztwie można znaleźć liczne atrakcje 
turystyczne i sportowe, takie jak  Centrum Edukacyjno-Re-
kreacyjne z pływalnią, siłownią, klubem fitness, lodowiskiem 
i hala widowiskowo-sportową, oraz Tężnia Solankowa Kopal-
ni Soli „Wieliczka”, „Solne Miasto”. Na spacer czy przejażdżkę 
rowerową można wybrać się np. do sąsiadującego z osiedlem 
Parku Adama Mickiewicza. 

Doświadczony inwestor
Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyżyny ma wieloletnie doświadcze-
nie na krakowskim rynku nieruchomości. Działalność inwestycyj-
ną prowadzi od lat 90. ubiegłego wieku. Do tej pory zrealizowała 
12 projektów mieszkaniow ych: w os. 2  Pułku Lotniczego 
(nr: 1D, 2, 11, 12, 24) oraz nr: 4C, 25, 12A, 56D, 64A, 66A 
i 64B w os. Dywizjonu 303. 

Joanna Kus

ZAPROSZONO NAS

Ostoya to kameralne osiedle, które zostanie zrealizowane w Wieliczce, zaledwie 600 m 
od granicy z Krakowem. Od krakowskiego Rynku Głównego inwestycję dzieli 12 km.

W
ieliczka łączy zalety małego ośrod-
ka miejskiego z atutami najbardziej roz-
poznawalnych miast wypoczynkowych, 

czyli bogatym zapleczem handlowo-usługowym 
i infrastrukturą turystyczną oraz ofertą atrakcji kul-
turalno-rozrywkowych. Ze względu na niedaleką 
odległość od Krakowa i spokojny klimat cieszy się za-
interesowaniem osób, które chcą zachować dostęp 
do krakowskiego rynku pracy, a jednocześnie odpo-
cząć od miejskiego zgiełku. Wieliczka bywa nazywana 
„sypialnią Krakowa”, ponieważ wielu jej mieszkańców 
codziennie dojeżdża do stolicy Małopolski do pracy 
lub na uczelnię. Dzięki dogodnym połączeniom ko-
munikacyjnym takie rozwiązanie dobrze się spraw-
dza. Na korzyść Wieliczki przemawiają również 
niższe ceny w porównaniu do inwestycji na krakow-
skim rynku nieruchomości, przy równie wysokiej ja-
kości wykonania.

Na granicy Krakowa i Wieliczki, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Czyżyny ulokowała projekt Ostoya. 
Ceny mieszkań na tym kameralnym osiedlu rozpoczynają się od 
5250 zł/mkw., a to oznacza, że kształtują się poniżej krakowskiej 
średniej. Każdy z domów zaprojektowanych w ramach inwestycji 
Ostoya będzie składał się z 2 mieszkań. Większość z nich przewi-
dziano w formie dwukondygnacyjnej. Szeroki wybór metraży po-
zwala dostosować ofertę do oczekiwań różnych grup nabywców. 
Mieszkanie dla siebie znajdą zarówno rodziny z dziećmi, potrze-
bujące większej przestrzeni (do 113,11 mkw.), jak i osoby poszu-
kujące wygodnych, mniejszych mieszkań (od 49,62 mkw.). 

Dobra komunikacja 
Inwestycja znajduje się przy wielickiej ul. Różanej, od strony 
Krakowa, dlatego wjazd do samej Wieliczki będzie kwestią wy-
boru, a nie koniecznością. Takie położenie stanowi duże ułatwie-
nie w przypadku codziennych dojazdów do pracy czy potrzeby 
szybkiego dostępu do tras wylotowych z miasta (wjazd na auto-
stradę A4). Osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane – w są-
siedztwie znajduje się przystanek MPK linii Wieliczka Kampus 
– Borek Fałęcki. Można korzystać również z pobliskiego połą-
czenia kolejowego na trasie Wieliczka Rynek Kopalnia-Kraków 
Główny – podróż trwa ok. 35 min. Bliskość węzła komunikacyj-
nego usprawnia także przemieszczanie się samochodem. War-
to dodać, że do każdego mieszkania przyporządkowano miejsce 
postojowe w garażu dwustanowiskowym lub na zewnętrznym 
parkingu na terenie inwestycji. Do współużytkowania przezna-
czono dodatkowych 31 miejsc postojowych.

Najbliższe sąsiedztwo
Osiedle powstanie w otoczeniu niskiej zabudowy jednorodzinnej, 
która nie ingeruje w naturalny krajobraz przedmieść. Mimo kame-
ralnej formy architektonicznej Ostoya została zaprojektowana 
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Perły z sieci

Most Inderhavnen – polski akcent w Danii

Pieszo-rowerowa kładka znajduje się w zabytkowym centrum 
Kopenhagi, nad kanałem Inderhavnen i łączy dwie dzielnice 
tego miasta – Nyhavn i Nordatlantens Brygge. Nowoczesna 
konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, ma białą 
i gładką powierzchnię. Otwarcie mostu dla żeglugi następuje 
w nietypowy sposób. W odróżnieniu od zwykłych mostów 
zwodzonych, ta kładka rozsuwa się, chowając w przyczółkach 
mostu. Pozwala to na obserwację przepływających 
statków, co nie jest w pełni możliwe przy przeprawach 
zwodzonych. Innowacyjny mechanizm pozwala pieszym stać 
na platformach widokowych na krańcach kanału podczas 
operacji otwierania i zamykania mostu. Całkowita długość 
obiektu wynosi 180 m, a odległość pomiędzy jego krańcami 
po otwarciu 50 m. Przesuwne pokłady mają szerokość 
8 m. Otwarcie przeprawy mostowej trwa niecałą minutę. 
Projekt mostu Inderhavnen, w 2009 r. zajął I miejsce 
w międzynarodowym konkursie architektonicznym. Jest 
dziełem polskiego architekta Cezarego Bednarskiego i jego 
zespołu z londyńskiego Studio Bednarski. 

Walt Disney Concert Hall
Budowla uchodząca za wizytówkę Los Angeles, Walt Disney 
Concert Hall została zaprojektowana przez Franka Gehry’ego, 
jako czwarty, najnowszy obiekt w The Music Center. Walt 
Disney Concert Hall powstała w 2003 r. i uważana jest za 
jedną z najbardziej wyrafinowanych sal koncertowych na 
świecie. W prestiżowym obiekcie odbywają się Mistrzostwa 
Los Angeles Philharmonic i Los Angeles Master Chorale. 
Goście mogą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych w sali 
zaprojektowanej na wzór „winnicy”, która umożliwia słuchanie 
koncertu ze wszystkich czterech stron sceny. Oprócz tego na 
terenie obiektu znajdują się Biblioteka Kongresu oraz galeria 
sztuki. Biblioteka została zaprojektowana przez Hodgetts 
i Fung Design Associates, a jej sfinansowanie było możliwe 
dzięki darczyńcom. Pierwszy budynek The Music Center –  the 
Dorothy Chandler Pavilion –  powstał w latach 60. z inicjatywy 
Dorothy Buffum Chandler’s, która propagowała wizję Los 
Angeles jako centrum świata, potrzebującego własnego 
ośrodka kulturowego.

  W labiryncie w Kurozwękach

Od 2007 r. właściciel Pałacu w Kurozwękach współpracuje 
z amerykańską firmą, która specjalizuje się w projektowaniu 
labiryntów na polach kukurydzy. Takie realizacje 
powstały również na terenie zespołu pałacowego. Do 
utworzenia większości z nich wykorzystano kukurydzę, ale 
eksperymentowano również ze słonecznikiem i specjalną 
odmianą konopi włóknistej. Wśród inspiracji wykorzystanych 
w projektach labiryntów znalazły się takie motywy, jak m.in. 
piłka futbolowa z Euro 2012 czy postać Koziołka Matołka 
zaproponowana przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. 
Powstały również labirynty nawiązujące do sławnych postaci: 
Jana Długosza, Jana Pawła II czy Tadeusza Kościuszki. 
Wydostanie się ze skomplikowanego układu ścieżek nie jest 
łatwym zadaniem. Pole, na którym znajduje się labirynt, ma 
powierzchnię 4,5 ha. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że po 
wejściu na trasę zanika sygnał telefonów komórkowych. Spacer 
w labiryncie to zatem rozrywka dla prawdziwych śmiałków.



Z kraju

Skrajne ubóstwo problemem również w Polsce
Na minimalnym poziomie egzystencji żyje aż 5,4 proc. Polaków. W 2018 r. ich 
liczba znacząco wzrosła. Pomimo informacji, że polska gospodarka ma się co-
raz lepiej, a poziom bezrobocia jest rekordowo niski, w Polsce nadal są oso-
by żyjące na minimalnym poziomie egzystencjalnym. Z danych GUS wyni-
ka, że z 4,3 do 5,4 proc. wzrósł odsetek skrajnego ubóstwa, natomiast ubó-
stwa relatywnego z 13,4 do 14,2 proc. Do zjawiska doszło na przestrzeni lat 
2016-2018. Środki, jakie osoby żyjące w skrajnym ubóstwie wydają na swoje 
utrzymanie, są poniżej poziomu minimum egzystencji, a to wręcz uniemoż-
liwia przeżycie i jest niebezpieczne dla psychofizycznego rozwoju. Z badań 
poziomu bezrobocia wynika, że są w Polsce rejony, gdzie co 4 mieszkaniec 
to osoba niepracująca. Ponadto pomiędzy poszczególnymi województwami 
występują spore dysproporcje. Najgorsza sytuacja panuje na Warmii i Mazu-
rach – tutaj wskaźnik bezrobocia oscyluje wokół 9,2 proc. Niewiele lepiej jest 
w województwach kujawsko-pomorskim i podkarpackim – 8,1 proc. Odwrot-
na sytuacja panuje w Wielkopolsce oraz na Śląsku i w Małopolsce. Tam stopa 
bezrobocia wynosi odpowiednio 2,9, 4 i 4,4 proc.

Cudzoziemcy wykupują polskie nieruchomości 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało 
sprawozdanie dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzo-
ziemców. Z dokumentu wynika, że w ciągu ostatnich 4 lat znaczą-
co wzrosła liczba pozwoleń wydawanych na zakup nieruchomości, 
w których stroną nie byli Polacy. W 2018 r. ministerstwo pozytyw-
nie rozpatrzyło 89 tego typu wniosków, co w praktyce oznacza, że 
właścicielami 109 lokali mieszkalnych i użytkowych stali się oby-
watele innych państw. 

O pozwolenie na zakup nieruchomości najczęściej ubiegają się 
imigranci z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Regionami, w których naby-
li największą powierzchnię lokali, były województwa mazowieckie, 
dolnośląskie, małopolskie, śląskie i pomorskie, a największe nabyte 
nieruchomości koncentrowały się w miastach wojewódzkich. Jeśli 
chodzi o zakup gruntów budowlanych, liczba wydanych pozwoleń 
(241) objęła 302 działki. Największe powierzchnie trafiły do cudzo-
ziemców na Mazowszu, w Małopolsce, na Pomorzu, Śląsku i Dol-
nym Śląsku, a także na Warmii i Mazurach.

Nowe wytyczne dla programów ochrony 
powietrza
Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska, dotyczącym 
programów ochrony powietrza i planów działań krótkotermino-
wych, takie programy będą musiały m.in. zawierać dane dotyczą-
ce lokalizacji wraz z uwzględnieniem jej topografii. Wytypowane 
będą także rejony, gdzie zagrożenie przekroczenia dopuszczal-
nych poziomów zanieczyszczeń jest największe. Programy mają 
obejmować również harmonogram działań naprawczych, a zało-
żone w nich zadania krótkoterminowe nie mogą przekraczać okre-
su 2 lat.
Ponadto w takich dokumentach należy uwzględniać zmiany jako-
ści paliw, wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycz-
nej i ciepła czy do celów transportowych. Dodatkowo programy 
powinny zakładać wdrożenie zobowiązań międz ynarodo-
w ych w z wiązku z ogranic zaniem emisji  zaniec z yszc zeń.
W dokumentach nie będzie można pomijać też źródeł zanieczysz-
czeń oraz przewidywanego wpływu planu na jakość powietrza 
i działań na wypadek przekroczeń poziomów alarmowych.
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Z Krakowa

Mobilizacja przed całkowitym zakazem palenia węglem
Do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęła rekordowa liczba wniosków o do-

płaty do wymiany pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze. 
Wnioskodawcy mogli starać się o maksymalnie 60 proc. dofinansowania. 
Nabór wniosków zakończył się 30 czerwca. 

W ciągu miesiąca krakowski magistrat przyjął 500 podań o dopłaty, zło-
żonych bezpośrednio w urzędzie. W analogicznym okresie ubiegłego roku 
mieszkańcy złożyli 125 wniosków, a w poprzednich latach odpowiednio: 
149 w 2017 r. i 374 w 2016 r. Od początku roku do 30 czerwca liczba wnio-
skodawców przekroczyła 1100. Ostateczny wynik wzrośnie po zarejestro-
waniu wniosków, które wysyłano pocztą. 

Mieszkańców mobilizuje do działania zbliżający się termin wprowadze-
nia całkowitego zakazu palenia węglem i drewnem na terenie miasta. Nowy 
przepis wejdzie w życie 1 września. Za łamanie zakazu przewidziano man-
daty w wysokości do 500 zł. Odmowa przyjęcia kary pieniężnej może skut-
kować dodatkową grzywną (do 5000 zł). 

Docelowo, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, z Krakowa 
ma zniknąć ok. 25 000 pieców węglowych. Na realizację programu w latach 
2012-2019 w budżecie miasta zarezerwowano ponad 320 mln zł.

Zielone światło dla szybkiego tramwaju
Budowa szybkiego tramwaju na północy Krakowa będzie reali-
zowana przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej – zapewnił 
minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, podczas spotkania 
z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, które odby-
ło się 1 lipca br. Inwestycja powstanie w modelu partnerstwa 
publiczno-prywatnego.
Mamy złożyć projekt, który już jest prawie gotowy. Sądzę, że to pój-
dzie szybko, tak jak trzeba. Budowa będzie oczywiście trwała. Półto-
ra roku na zaprojektowanie, potem półtora roku na budowę – powie-
dział prezydent Jacek Majchrowski.
Minister Adamczyk uzasadniając swoje stanowisko w sprawie 
dofinansowania krakowskiej inwestycji, stwierdził, że rozwiąza-
nia komunikacyjne w Krakowie i aglomeracji krakowskiej mają 
znaczenie w skali całego kraju. Szczególnie, jeśli pod uwagę weź-
miemy szlaki tranzytowe.

Dwie umowy dla spółki Wisła Kraków
Gmina Miejska Kraków ponownie przekazała pod dzierżawę Sta-
dion Miejski im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta 20. Umowę 
w tej sprawie zawarto 1 lipca br. Gminę reprezentował Krzysztof 
Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. 
Dzierżawcą jest spółka Wisła Kraków SA, reprezentowana przez 
prezesa zarządu Rafała Wisłockiego. Mecze piłki nożnej będą od-
bywać się na stadionie tak jak dotychczas. Warto przypomnieć, że 
pojemność obiektu wynosi ponad 33 300 miejsc. Stadion spełnia 
warunki IV, czyli najwyższej kategorii w klasyfikacji UEFA.
Umowa dzierżawy będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 r. 
Władze miasta nie wprowadziły nowych zapisów umownych 
w stosunku do porozumienia zawartego w ubiegłym roku. Na po-
czątku lipca została podpisana także umowa dzierżawy dodatko-
wej części stadionu, w której znajdują się pomieszczenia biurowe. 
Wisła Kraków SA ma użytkować te lokale od 1 września 2019 r. do 
31 sierpnia 2020 r.
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147,00

 ŚREDNIE KURSY WALUT

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

 ŚREDNIA CENA MKW. NA RYNKU  
 PIERWOTNYM W KRAKOWIE

 WYBRANE STAWKI PODATKU  
 OD NIERUCHOMOŚCI

 MIESZKANIA ODDANE 
 DO UŻYTKOWANIA W POLSCE

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (3 MIES.)

 WYSOKOŚĆ STAWKI ZUS  
 DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
 GOSPODARCZĄ CENA ZŁOTA

 ODSETKI (W SKALI ROKU)

 INFLACJA MIESIĘCZNA

EUR 4,2445

CHF 3,8165

PLN 3,61%

I kw. 2019 7869 zł

I kw. 2019 16  312

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN  2,60% (czerwiec 2019)

EUR 1,2% (maj 2019)

WIBOR * 1,7200

EURIBOR ** –0,3530

LIBOR CHF –0,7272

LIBOR EUR *** –0,3819

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)                         171,12

tabela nr 129/A/NBP/2019 z dnia 05.07.2019

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

(dane na dzień 05.07.2019 [Euribor],  
27.06.2019 [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 
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Skamieniałe Miasto pod Tarnowem

Legendy o Skamieniałym Mieście
Zgodnie z ludowymi wierzeniami, natura była surowym sędzią 
ludzkich czynów. Według legendy ostańce skalne na Podgórzu 
Ciężkowickim to domy dawnych mieszkańców tych terenów, 
którzy zostali ukarani za swoje grzechy. Przemienieni w kamień 
wraz z całym swoim dobytkiem mogą tylko biernie obserwować 
otaczający ich świat. Przewodnicy przekazują ludowe podania 
o skałach, a każda z nich wyróżnia się własną historią. Na przy-
kład najbardziej rozpoznawalna Czarownica, symbolizuje postać 
wiedźmy ukaranej za przekleństwa rzucane w stronę księdza, ja-
dącego udzielić ostatniej posługi umierającemu mieszkańcowi 
miasta. 

W tzw. Wąwozie Czarownic, przez 14-metrową ścianę prze-
pływa potok. Pod koniec zimy wodospad częściowo jest skuty lo-
dem, tworząc kolejną widowiskową atrakcję – lodospad.

Za pomocą innej legendy można wyjaśnić powstanie grzbie-
tu skalnego Ratusz. Skała stanowi pozostałość po siedzibie miej-
skich rajców, która zamiast spełniać swoje zadanie, przypominała 
karczmę i miejsce zabaw. Za nieuszanowanie powagi swojego 
urzędu rajcowie zostali ukarani śmiercią z pragnienia – nie mo-
gli napić się wody z pobliskiej rzeki. Według legendy ich szansą 
na powrót z zaświatów jest zmiana biegu rzeki – będą wolni, gdy 
wody Białej zaczną spływać do szczeliny na wierzchołku skały. 

Największą wychodnię okolicy stanowi Grunwald. W tej czę-
ści Skamieniałego Miasta w „Tajemniczej Szczelinie” można od-
kryć drogę do skarbów, pozostawionych tu w przeszłości. Szansa 
na odnalezienie ukrytych kosztowności pojawia się tylko raz 
w roku. Początkowo skała nosiła nazwę Piekło, jednak w 500 
rocznicę bitwy pod Grunwaldem została zmieniona na obecną. 

MAŁOPOLSKA NA WEEKEND

Na czym polega niezwykłość rezerwatu w podtarnowskich Ciężkowicach? Zwiedzanie 
Skamieniałego Miasta to pomysł zarówno na spokojny weekend z rodziną, odkrywanie 
skarbów natury, jak i grę terenową czy wycieczkę rowerową.

P
lanując weekend za miastem, warto poszukać na mapie 
mniej oczywistych miejsc, w których turystyka rozwija się 
na mniejszą skalę niż w typowych miejscowościach wy-

poczynkowych. Okazuje się, że okolice mniej znanych małopol-
skich miasteczek kryją prawdziwe skarby natury. Jednym z nich 
jest Skamieniałe Miasto, czyli rezerwat przyrody na Pogórzu 
Ciężkowickim. Na prawym brzegu Białej można podziwiać cha-
rakterystyczne skały w nietypowych kształtach, z którymi wią-
żą się miejscowe legendy. Teren jest częścią wzniesienia Skała, 
położonego prawie w samym centrum Ciężkowic (w powiecie 
tarnowskim).  

Baszta Paderewskiego, fot. Jerzy Opioła, lic. Wikimedia Commons

Ciężkowice,  fot. Jerzy Opioła, lic. Wikimedia Commons



 n	 31Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 13/2019

O rocznicy przypomina tablica ufundowana przez Ignacego Jana 
Paderewskiego. 

Szlak turystyczny prowadzi także przez skały Orzeł, Pianino, 
Pieczarki, Żółw, Piekiełko, Borsuk i Baranki. Wszystkie nazwy 
nawiązują do skojarzeń, jakie budzą charakterystyczne kształ-
ty ostańców skalnych. Ciekawym przykładem są skały z ostrymi 
wierzchołkami, zwane Piramidami. Należą do większego masy-
wu – Lisiego Wąwozu, którego krawędź zamyka wygięty korzeń 
Aligator. 

Obowiązkowym punktem wycieczki jest także Baszta Pa-
derewskiego, czyli wysoka ambona, do której w 1985 r. (w 125 
rocznicę urodzin artysty) Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne 
wmurowało tablicę poświęconą pianiście. Niedaleko baszty znaj-
dują się kolejne skały – Cyganka i Grzybek. Po drodze można od-
począć na dużej polanie z widokiem na Zborowice w Dolnie Białej 
i Góry Grybowskie.  

Obszar chronionego krajobrazu
Skamieniałe Miasto to nie tylko ciekawostka przyrodnicza i źró-
dło wielu ludowych wyobrażeń, ale także oficjalnie uznany za-
bytek przyrody. W 1931 r. pod ochroną prawną było ponad 30 
ha terenu. Od 1974 r. Skamieniałe Miasto jest rezerwatem o po-
wierzchni blisko 15 ha. Taką decyzję wydał ówczesny Minister 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Rezerwat składa się z 4 czę-
ści. Wychodnie, czyli oryginalne skały z piaskowca ciężkowickie-
go, wraz z porastającą je roślinnością, są objęte ochroną. Łącznie 
zajmują pas o długości 700 m.  Ostańce skalne tworzące Skamie-
niałe Miasto ukształtowały się z materiału w basenie morskim. 
Geolodzy datują ich powstanie na okres trzeciorzędu. Co cieka-
we, na powierzchni skał obecnie zachodzi proces wietrzenia, któ-
ry prowadzi do stopniowego rozpadu skałek. 

Na terenie rezerwatu występuje wiele gatunków chronionych. 
Rosną w nim m.in. paprocie (paprotka zwyczajna, podrzeń żebro-
wiec), widłaki (goździsty, jałowcowaty, wroniec widlasty), stor-
czyki (podkolan biały, storczyk szerokolistny, storczyk plamisty, 
gnieźnik leśny) oraz porosty naskalne (kruszownica szorstka, 
wzorzec geograficzny). Fauna rezerwatu jest uboższa, ale można 
spotkać rzadkie gatunki ptaków i owadów. Okolica jest rajem dla 
miłośników motyli. Na terenie rezerwatu występują chronione 
motyle: zmrocznik oleandrowiec, niestrzęp głogowiec, paź królo-
wej, witeź żeglarz, mieniaki (tęczowiec i strużnik).

Nową atrakcją dla turystów jest Szlak Wież Widokowych. 
Obiekty znajdują się poza granicami rezerwatu, ale na tyle blisko, 
by można było je zwiedzić podczas jednej wycieczki. Najbliższa 
wieża widokowa znajduje się w Bruśniku – 6 km od rezerwatu. 

Na dłuższą podróż trzeba się przygotować, jeśli zamierzamy 
zwiedzić obiekty w Jodłówce Tuchowskiej, Paśmie Brzanki, Dą-
brówce Szczepanowskiej i na Liwoczu.

Informacje praktyczne
Od czerwca 2019 r. wejście do rezerwatu Skamieniałe Miasto 
jest biletowane. Cena normalnego biletu wynosi 3 zł, ulgowego 
– 2 zł. Opłaty są pobierane także za korzystanie z parkingu (od 
4 do 10 zł w zależności od pojazdu).  W każdą niedzielę można 
wziąć udział w bezpłatnym oprowadzaniu po rezerwacie w towa-
rzystwie przewodnika. 

Karolina Naramek

Skała Czarownica , lic. Wikimedia Commons

Skała Warownia Dolna, fot. Jerzy Opiola, lic. Wikimedia Commons
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Lanckorona – miasto artystów i aniołów

w 1934 r. Według Jana Długosza założycielem 
Lanckorony był Kazimierz Wielki, który w II poło-
wie XIV w. przekształcił wieś w miasto na prawie 
magdeburskim. W ten sposób miejscowość stała 
się punktem strategicznym na trasie prowadzącej 
do Grodu Kraka. 

Do dzisiaj zachowała się lanckorońska zabu-
dowa miejska. Drewniane domy wokół rynku 
pochodzą z XIX w. Do niektórych można wejść 
i zobaczyć charakterystyczny wystrój wnętrza. 
Przy rynku znajdują się kawiarnie, w których go-
ście mogą nie tylko odpocząć i porozmawiać, ale 
także wziąć udział w wieczorach autorskich, kon-
certach czy innych wydarzeniach artystycznych. 
Wystrój tych wnętrz stanowi dodatkową atrak-
cję. Warto zajrzeć do takich miejsc jak Arka Cafe, 
Czarna Owca, Atelier i Pensjonat. Bezpośrednio 
przy rynku ustawiono drewniane ławki, z których 
można obserwować okolicę.

W jednym z zabytkowych domów działa Izba Muzealna im. 
prof. Antoniego Krajewskiego, gromadzącą pamiątki historyczne. 
Budynek przy ul. Rynek 133 jako jedyny w nienaruszonym sta-
nie przetrwał słynny pożar z 1868 r. Zwiedzający mogą zobaczyć 
tu m.in. zabytkowe przedmioty codziennego użytku i eksponaty 
archeologiczne znalezione w ruinach zamku. W ramach wystawy 
prezentowane jest także tradycyjne wnętrze wiejskiego domu 
– z oryginalnym wyposażeniem. W osobnej izbie przygotowano 
ekspozycję poświęconą Kazimierzowi Pułaskiemu. 

Turystów i miłośników rzemiosła artystycznego przyciąga-
ją także sklepy z lokalnymi wyrobami. W Lanckoronie możemy 
kupić np. domowe dżemy, haftowane obrusy i koronki. Warto 

MAŁOPOLSKA NA WEEKEND

Kiedy na wycieczkę mamy zarezerwowany tylko jeden dzień, dobry pomysłem okażą 
się miejsca, do których można dojechać w godzinę. Obowiązkowym punktem na mapie 
najciekawszych (i najbliżej położonych względem Krakowa) miejsc Małopolski jest 
Lanckorona.

Jak dojechać?
Lanckorona to niewielka miejscowość znajdująca się kilka kilome-
trów od Kalwarii Zebrzydowskiej, na trasie od Wadowic do My-
ślenic. Podróż z Krakowa twa ok. 40 minut, trzeba przejechać 36 
km (np. drogami nr 7 i 52).

Co warto zobaczyć?
Najbardziej charakterystycznym miejscem malowniczej wsi jest 
stromy rynek. Miejscowość znajduje się 550 m n.p.m., na zbo-
czu Góry Lanckorońskiej. Z najwyższych wzniesień można zoba-
czyć okoliczne doliny, a nawet Tatry i Babią Górę. W przeszłości 
Lanckorona była samodzielnym miastem. Prawa miejskie straciła 

fot. Jakub Hałun, lic. Wikimedia Commons

fot. Jakub Hałun, lic. Wikimedia Commons
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odwiedzić również pracownię ceramiczną. Oryginalna lancko-
rońska ceramika cieszy się zainteresowaniem m.in. dużych kra-
kowskich restauracji, co świadczy o jej wysokiej jakości. 

Gdzie na spacer?
Przez Lanckoronę wiedzie 5 szlaków dla amatorów pieszych wy-
cieczek: czerwony to Dawny Trakt Królewski, zielony – Aleja Za-
kochanych, niebieski – Droga na Moczary, żółty – Aleja Cichych 
Szeptów, brązowy – Droga do Dawnego Kamieniołomu. War-
to wybrać się na spacer w stronę potoku Jastrząbka, który wy-
pływa z Lanckorony i następnie płynie przez Kopań, Jastrzębie 
i Izdebnik.

W północnej części Góry Lanckorońskiej można zwiedzić 
ruiny zamku, które widnieją na Liście Światowego Dziedzic-
twa UNESCO, jako część kulturalno-krajobrazowa Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Historia zamku jest bogata. Jego pierwotna for-
ma powstała w okresie panowania Kazimierza Wielkiego, któ-
ry ufundował budowę. Do pierwszego zniszczenia fragmentu 
budowli doszło podczas potopu szwedzkiego w 1655 r. Wraz 
z częścią zamku najeźdźca spalił blisko 80 domów. Do dalszych 
zniszczeń doprowadzono w okresie konfederacji barskiej. Z tego 
względu przez Lanckoronę przebiega Szlak Konfederatów Bar-
skich (na granicy z gminą Budzów). Należy dodać, że śladem prze-
szłości, który przetrwał do dzisiejszych czasów, jest 
XVIII-wieczna mogiła. Według przekazów historycz-
nych pochowano w niej 300 konfederatów poległych 
w bitwie z wojskami rosyjskimi w 1771 r. Obiekt zo-
stał ogrodzony belkami, w środku znajduje się kaplicz-
ka z rzeźbą przedstawiającą św. Michała. 

Do dzisiaj zachowały się jedynie fragmenty zam-
ku: część mostu zwodzonego oraz baszty z murem 
obronnym. Historyczne wzmianki na temat budowli 
pochodzą z zapisków kronikarza Jana Długosza. Wy-
nika z nich, że budowa trwała w latach 1345-1355. 

Do najstarszych lanckorońskich zabytków należy 
także kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela, wznie-
siony w XIV w. Jego wnętrze zostało zaprojektowa-
ne w różnych stylach, Znajdziemy tu elementy z epoki 
późnego renesansu, np. główny ołtarz. Styl baroko-
wy reprezentuje okazała chrzcielnica. Z tego okresu 
pochodzi również obraz „Chrzest Chrystusa”, wzrok 
przykuwa także boczny ołtarz w stylu rokoko. 

Kogo można spotkać w Lanckoronie?
Lanckoronę szczególnie upodobali sobie artyści. Wieś gości-
ła m.in. Andrzeja Wajdę, Adama Hanuszkiewicza, Jerzego Trelę 
i Jerzego Radziwiłowicza. W Gminnym Ośrodku Kultury w Lanc-
koronie odbywają się różnego rodzaju koncerty. Urokliwa wieś 
stała się nawet bohaterem piosenek Marka Grechuty i zespołu 
Skaldowie.

W programie tegorocznych wydarzeń organizowanych przez 
miejscowy ośrodek kultury są m.in. Rajd Szlakami Konfederatów 
Barskich, Zlot Samochodów Zabytkowych – Lanckorońskie Au-
tomobile, Jarmark Świętojański, Lanckorońskie Senioralia, Ga-
licyjska Giełda Kolekcjonerska, XI Międzynarodowe Warsztaty 
Gitarowe, Letnie Anioły oraz Międzynarodowe Warsztaty Filmu 
Animowanego. 

Zimą Lanckorona przemienia się w miasto aniołów. Corocz-
ny festiwal, zainicjowany w 2004 r. przez Renatę Bukowską, ma 
w przyjemnej formie zachęcać do niesienia pomocy potrzebują-
cym. Tłumy mieszkańców i turystów przebranych za anioły bio-
rą udział w uroczystym korowodzie, próbując pobić rekord liczby 
uczestników. W czasie festiwalu odbywają się także różnego ro-
dzaju warsztaty, wystawy sztuki oraz jarmark, podczas którego 
można kupić regionalne produkty. 

Karolina Naramek

fot. D. Kwiatek, lic. Wikimedia Commons

fot. Jerzy Strzelecki, lic. Wikimedia Commons
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

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

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

3 Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/Podgórska)

bud. A - I/ II kw. 2019;  
bud. D - IV kw. 2020 30 - 230 10 500 - 13 500;  

9800 - 17 000 Inter-Bud Developer 43

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 6720 - 6930 Dom-Bud M. Szaflarski 53, 61

7 Apartamenty Turystyczna 30 czerwca 2020 32 - 67 7450 - 9350 Grupa Deweloperska Start 63

8 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) etapy I,II,III - zrealizowane, 
etap IV – w przygotowaniu 40 - 80 8000 - 8550 Imperial Capital 58

9 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) luty 2020 32 - 72 7000 - 8000 Tętnowski Development 60

10 Panorama Prądnik (ul . Kuźnicy 
Kołłątajowskiej) I kw . 2020 34 - 70 6200 - 7600 Nokturn Deweloper 6

11 Wzgórze Witkowickie (ul. Witkowicka) I etap - II kw. 2019;  
II etap - II kw. 2020 53 - 93 od 7100 AWIM 6, 51

Krowodrza   Średnia cena: 8616 zł/mkw. 

Grzegórzki   Średnia cena: 8761 zł/mkw. 

Prądnik Biały   Średnia cena: 7200 zł/mkw. 

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

4 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 51 - 91 od 11 500 Tętnowski Development 60

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

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 46 - 105 8100 - 9950 Dom-Bud M. Szaflarski 61

20 Imperial Green Park Villa (ul  Truszkowskiego) IV kw.  2019 51 - 98 6899 - 7699 Imperial Capital

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.

12 Cieślewskiego 7A (ul. Cieślewskiego) październik 2019 49 - 55 6400 - 7600 Firma JANEX 49

13 ul. Dominikanów IV kw. 2021 30 - 103 9000 - 10 000 HSD Inwestycje

14 Reduta  
(ul. Reduta)

bud. K - luty 2020;  
bud. J.I. i J.II - marzec 2020 34 - 72 6700 - 8000 Dom-Bud M. Szaflarski 61

15 ul. Reduta budynek B1/C - sierpień 2019 49 6700 Krakoin 65

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

17 Ułanów (ul. Ułanów) listopad  2020 26 - 83 8600 - 9800 Dom-Bud M. Szaflarski 61

18 Zaczarowany Młyn  
(ul. Kaczary/Lublańska)

bud. 7 - wrzesień 2019,  
bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 34 - 80 7200 - 9100 Dom-Bud M. Szaflarski 61

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.

22 Apartamenty Snycerska (ul. Snycerska) II kw. 2020 41 - 70 od 8100 WAN 46

23 Apartamenty Wielicka (ul. Górników 50-66) zrealizowana 42 - 130 od 4839 WAN 47

24 Willa Nokturn (ul. Mała Góra) I kw. 2021 27 - 75 6700 - 7900 Nokturn Deweloper 7

25 Mała Góra 8B i 8C (ul. Mała Góra) zrealizowana 64 - 68 5800 Proins 59

26 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 54 - 69 6300 - 7000 Proins 59

27 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28 - 84 6500 - 8300 Grupa Deweloperska Start 63

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

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

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

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

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

3 Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/Podgórska)

bud. A - I/ II kw. 2019;  
bud. D - IV kw. 2020 30 - 230 10 500 - 13 500;  

9800 - 17 000 Inter-Bud Developer 43

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 6720 - 6930 Dom-Bud M. Szaflarski 53, 61

7 Apartamenty Turystyczna 30 czerwca 2020 32 - 67 7450 - 9350 Grupa Deweloperska Start 63

8 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) etapy I,II,III - zrealizowane, 
etap IV – w przygotowaniu 40 - 80 8000 - 8550 Imperial Capital 58

9 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) luty 2020 32 - 72 7000 - 8000 Tętnowski Development 60

10 Panorama Prądnik (ul . Kuźnicy 
Kołłątajowskiej) I kw . 2020 34 - 70 6200 - 7600 Nokturn Deweloper 6

11 Wzgórze Witkowickie (ul. Witkowicka) I etap - II kw. 2019;  
II etap - II kw. 2020 53 - 93 od 7100 AWIM 6, 51

Krowodrza   Średnia cena: 8616 zł/mkw. 

Grzegórzki   Średnia cena: 8761 zł/mkw. 

Prądnik Biały   Średnia cena: 7200 zł/mkw. 

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

4 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 51 - 91 od 11 500 Tętnowski Development 60

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

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 46 - 105 8100 - 9950 Dom-Bud M. Szaflarski 61

20 Imperial Green Park Villa (ul  Truszkowskiego) IV kw.  2019 51 - 98 6899 - 7699 Imperial Capital

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.

12 Cieślewskiego 7A (ul. Cieślewskiego) październik 2019 49 - 55 6400 - 7600 Firma JANEX 49

13 ul. Dominikanów IV kw. 2021 30 - 103 9000 - 10 000 HSD Inwestycje

14 Reduta  
(ul. Reduta)

bud. K - luty 2020;  
bud. J.I. i J.II - marzec 2020 34 - 72 6700 - 8000 Dom-Bud M. Szaflarski 61

15 ul. Reduta budynek B1/C - sierpień 2019 49 6700 Krakoin 65

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

17 Ułanów (ul. Ułanów) listopad  2020 26 - 83 8600 - 9800 Dom-Bud M. Szaflarski 61

18 Zaczarowany Młyn  
(ul. Kaczary/Lublańska)

bud. 7 - wrzesień 2019,  
bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 34 - 80 7200 - 9100 Dom-Bud M. Szaflarski 61

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.

22 Apartamenty Snycerska (ul. Snycerska) II kw. 2020 41 - 70 od 8100 WAN 46

23 Apartamenty Wielicka (ul. Górników 50-66) zrealizowana 42 - 130 od 4839 WAN 47

24 Willa Nokturn (ul. Mała Góra) I kw. 2021 27 - 75 6700 - 7900 Nokturn Deweloper 7

25 Mała Góra 8B i 8C (ul. Mała Góra) zrealizowana 64 - 68 5800 Proins 59

26 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 54 - 69 6300 - 7000 Proins 59

27 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28 - 84 6500 - 8300 Grupa Deweloperska Start 63

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

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

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

44 Osiedle Symbioza (ul. Sołtysowska) III kw. 2019 34 - 67 5900 - 7977 Sołtysowska 1 Rogala Development 7

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

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

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

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

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

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

Czyżyny    Średnia cena: 6425 zł/mkw. 

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

Bieńczyce   Średnia cena: 6275 zł/mkw. 

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

47 Okulickiego – Fatimska (ul. Fatimska) IV kw. 2020 44 - 121 5300 - 7000 HSD Inwestycje

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

Mistrzejowice   Średnia cena: 6466 zł/mkw. 

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

45 Piasta Towers  
(ul. Piasta Kołodzieja)

bud. 4 - IV kw. 2020/ I kw. 2021; 
bud. 5 (przedsprzedaż)  
- III/IV kw. 2020

27 - 103;  
25 - 66

7100 - 9300;  
6400 - 7500 Inter-Bud Developer 42

46 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 52 - 59 6900 - 7250 Grupa Deweloperska Start 63

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

Okolice Krakowa  

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

48 Domy przy Źródlanej (Przybysławice, ul. Źródlana) IV kw. 2019 166 3796 - 4127 Biuro Projektowo-Realizacyjne Inwestycja 65

49 Libertów Hill (Libertów , ul. Świętego Floriana) III/IV kw. 2020 49 - 104 6939 - 7939 Develo Rogala 7

50 Majowa Park (Niepołomice, ul. 3 Maja) maj 2019 101 4450 - 4600 Deveko Rogala 7

51 Osiedle Klonowe 15 (Wieliczka, ul. Topolowa/ 
Kraków, ul. Bogucicka) IV kw. 2019 55 4563 - 4900 Savan Investments 50

52 Wieliczka, ul. Różana III kw. 2021 49 - 113 od 5250 S.M. Czyżyny 62

53 Zielona Rząska (Rząska k. Krakowa) III kw. 2020 121 - 135 5598 - 6423 KR Grupa Deweloperska 7

40 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 12 /2019
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

37 3kolory (ul. Taklińskiego) czerwiec 2020 50 - 92 od 4200 Villa Rudnicki 7

Swoszowice   Średnia cena: 5516 zł/mkw. 

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

Łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 7286 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
43 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty 48

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

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

41 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 186 - 259 10  332 HSD Inwestycje

42 Brick House (ul. Podskale) II kw. 2020 27 - 90 10 500 - 13 500 Modern Living Development 6, 8-9

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.

38 Bonarka (ul. Strumienna) II etap - IV kw. 2021 29 - 126 7600 - 9200 HSD Arrow 54

39 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 63

40 ul. Turniejowa "B2" i "B3" listopad 2021; grudzień 2019 32; 71 od 6600; od 6300 Krakoin 65

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

30 Bogucianka 159 (Kraków / Tyniec ul. 
Bogucianka) II kw. 2019 143 - 157 4440 - 4500 Devero Rogala 6

31 Kobierzyńska 59    IV kw . 2019 34 - 76 8450 - 8700 MWM Development 57
32 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 33 - 66 od 7425 EXCON 55

33 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I etap - zrealizowany,  
II etap - II kw. 2020

65 - 90,  
31 - 70

5700 - 6000,  
5900 - 6500 Proins 59

34 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) zrealizowana od 222 4500 - 5250 Inter-Bud Developer 44
35 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33 - 77 6600 - 7500 Inter-Bud Developer 45
36 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39 - 56 7200 - 8200 Grupa Deweloperska Start 63
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

44 Osiedle Symbioza (ul. Sołtysowska) III kw. 2019 34 - 67 5900 - 7977 Sołtysowska 1 Rogala Development 7

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

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

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

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

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

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

Czyżyny    Średnia cena: 6425 zł/mkw. 

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

Bieńczyce   Średnia cena: 6275 zł/mkw. 

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

47 Okulickiego – Fatimska (ul. Fatimska) IV kw. 2020 44 - 121 5300 - 7000 HSD Inwestycje

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

Mistrzejowice   Średnia cena: 6466 zł/mkw. 

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

45 Piasta Towers  
(ul. Piasta Kołodzieja)

bud. 4 - IV kw. 2020/ I kw. 2021; 
bud. 5 (przedsprzedaż)  
- III/IV kw. 2020

27 - 103;  
25 - 66

7100 - 9300;  
6400 - 7500 Inter-Bud Developer 42

46 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 52 - 59 6900 - 7250 Grupa Deweloperska Start 63

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

Okolice Krakowa  

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

48 Domy przy Źródlanej (Przybysławice, ul. Źródlana) IV kw. 2019 166 3796 - 4127 Biuro Projektowo-Realizacyjne Inwestycja 65

49 Libertów Hill (Libertów , ul. Świętego Floriana) III/IV kw. 2020 49 - 104 6939 - 7939 Develo Rogala 7

50 Majowa Park (Niepołomice, ul. 3 Maja) maj 2019 101 4450 - 4600 Deveko Rogala 7

51 Osiedle Klonowe 15 (Wieliczka, ul. Topolowa/ 
Kraków, ul. Bogucicka) IV kw. 2019 55 4563 - 4900 Savan Investments 50

52 Wieliczka, ul. Różana III kw. 2021 49 - 113 od 5250 S.M. Czyżyny 62

53 Zielona Rząska (Rząska k. Krakowa) III kw. 2020 121 - 135 5598 - 6423 KR Grupa Deweloperska 7
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Piasta Towers 

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 VI	 	 27,38	 218	040	zł

	 1	 	 II	 	 31,48	 251	840	zł

	 2	 	 III	 	 47,93	 325	924	zł

	 3	 	 VII	 	 51,01	 351	969	zł

 4	 	 II	 	 65,92	 441	664	zł

nazwa inwestycji Piasta Towers bud. 4 i 5

adres os.	Boh.	Września	84	C	i	D

miasto Kraków

cena za mkw. od	6400	do	9300	zł

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

 bud. 5  – III/IV  kw.  2020  r.

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras tak

ogródek	 nie

miejsce parkingowe (cena) 35	000	zł	 

	 18	000	zł	(zewnętrzne)

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/	m2 

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Piasta Towers to	wieloetapowa	inwestycja	zlokalizowana	w	pobliżu	
pętli	tramwajowej	w	Mistrzejowicach	przy ul.	Piasta	Kołodzieja.	Sta-
nowi	przykład	nowoczesnej	architektury,	kompleksowo	zagospoda-
rowanego	osiedla	oraz przystępnej	ceny.
Osiedle	posiadać	będzie	pełną	infrastrukturę	towarzyszącą,	m.in.:
•	 obiekt	rekreacyjno-sportowy
•	 ścieżki	zdrowia,	place	zabaw
•	 specjalnie	wydzielone	miejsca	do	wypoczynku	i	rekreacji
•	 tereny	zielone,	atrakcyjną	małą	architekturę
•	 zaplecze	handlowo-usługowe
•	 sklepy,	restauracje
Lokalizacja	inwestycji	Piasta	Towers	zapewnia	pełną	infrastrukturę	
miejską	oraz	doskonałą	komunikację	z	centrum	Krakowa.	Planowa-
na	 budowa	 północnej	 obwodnicy	miasta	 przebiegająca	 nieopodal	
naszej	inwestycji	oraz	przystanku	szybkiej	kolei	aglomeracyjnej	bę-
dzie	dodatkowym	udogodnieniem	komunikacyjnym.
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Wiślane Tarasy 2.0

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 IX	 	 32,31	 442	647	zł

	 2	 	 II	 	 52,38	 		602	370	zł

	 3	 	parter	 	 61,21	 612	100	zł

	 4	 	 IX	 	 79,00	 1	027	000	zł

nazwa inwestycji	 Wiślane	Tarasy	2.0		bud.	D

adres ul.	Grzegórzecka		69	c

miasto	 Kraków

cena za mkw. od	9800	do	17	000	zł

termin oddania IV	kw.	2020	r.

liczba kondygnacji 11

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) 65	000	zł

komórka lokatorska (cena) 4000	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 221,64	 997	380	zł

	 5	 	 —	 	 221,64	 1	163	610	zł

nazwa inwestycji Nove Skotniki

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	4500	do	5250	zł

termin oddania zrealizowana

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.

44 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 13/2019

http://www.krn.pl/inwestycja/nove-skotniki,2678


 n	 45

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

5

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

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 zrealizowana

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.

6
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

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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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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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

47Krakowski Rynek NieruchomościnNr 13/2019

http://www.krn.pl/inwestycja/apartamenty-snycerska,2771


 n48

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

28

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

Apartamenty Klimaty

ApArtAmenty KlimAty Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Warszawska 3, 31-155 Kraków 
tel: 601 425 365 | marcin.osikowski@apartamenty-klimaty.pl I www.apartamenty-klimaty.pl

nazwa inwestycji Apartamenty Klimaty

adres ul. ks.  W.  Karabuły

miasto Kraków

cena za mkw. 10 500 – 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, potrafią skutecznie obniżyć temperaturę  
w pomieszczeniach)

.  Ogród na dachu budynku

.  Sąsiedztwo lasu

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

.  Brak możliwości wjazdu i parkowania prywatnych samochodów

. Wyraźne oddzielenie od ciągów komunikacyjnych zielenią 
wysoką.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  81,80 -

 3 I  105,60 -

 4 I  120,90 -

 4 parter  124,30 -
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Cieślewskiego 7A

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

nazwa inwestycji Kompleks Mieszkaniowy    
	 Cieślewskiego	7A

adres ul.	E.	Cieślewskiego	7A

miasto Kraków

cena za mkw. 6400–7600	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	 II	 49,81	 363	613	zł

	 2	 I	 55,43	 393	553	zł
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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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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Wzgórze Witkowickie

adres ul. Witkowicka

miasto Kraków

cena za mkw. od 7100 zł brutto

termin oddania I etap: II kw. 2019 r.                 

                                                                         II etap: II kw. 2020 r.                          

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż: od 40 000 zł

komórka lokatorska brak

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 7300 zł/m2

 4 I + II  76,78 7500 zł/m2

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

 4 parter + I  82,87 7100 zł/m2

 5 parter + I  93,52 7100 zł/m2

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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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 optymalnie 
wykorzystane tereny zielone. Do parterowych mieszkań przyna-
leżą ogródki, wszystkie mieszkania na wyższych kondygnacjach 
posiadają balkony. Uwagę zwracają duże okna, zapewniające 
maksymalne doświetlenie pomieszczeń. W podziemnym garażu 
wielostanowiskowym znajdą się również komórki lokatorskie i 
pomieszczenie dla rowerów, a zewnętrzne miejsca postojowe po-
zostaną dostępne dla gości. Inwestycję wyróżnia ciekawie zapla-
nowany teren wokół budynku. Poza placem zabaw znajdzie się tu 
strefa wypoczynku oraz reprezentacyjne patio. Zdecydowanym 
atutem Willi Nokturn jest jej lokalizacja. 300 m dzieli ją od pętli 
tramwajowej Nowy Bieżanów P+R, a w odległości 500 m znajdu-
je się stacja Szybkiej Kolei 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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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

 5 parter 105,00 8100 zł/m2

 3 I 66,33 8400 zł/m2

 3 III 64,66 8800 zł/m2

 4 I 94,87 9200 zł/m2

 5 V 103,08 9950 zł/m2

nazwa inwestycji Głowackiego

adres ul. Bartosza Głowackiego

miasto Kraków

cena za mkw. 8100–9950 zł

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

liczba kondygnacji 6 nadziemnych, 1 podziemna

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/m2

komórka lokatorska (cena) 3400 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Propozycją skierowaną do osób, które cenią sobie uroki i tradycję 
Bronowic, są budynki przy ul. Głowackiego w Krakowie. Inwesty-
cja ta, to dwa pięciopiętrowe budynki mieszkalne, wielorodzinne, 
w których mieszkania oscylują w metrażach od 38 m2 aż do 105 m2. 
Dla przyszłych klientów zaproponowano mieszkania z wyraźnym 
strefowaniem funkcji. Można również wypocząć na przestron-
nych balkonach, loggiach i tarasach. Budynkom nadano moderni-
styczny wyraz architektoniczny z  wyraźną artykulacją poziomą. 
W budynkach zaprojektowano kondygnację podziemną z indywi-
dualnymi 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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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Bonarka — ul. Strumienna II etap

adres ul. Strumienna

miasto Kraków

cena za mkw. 7200–10 332 zł

termin oddania IV kwartał 2021 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 39 000 zł

komórka lokatorska 3000 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Osiedle Bonarka — ul. Strumienna II etap

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  1  29,09 231 266

 2  1  39,77 304 241

 3  1  47,21 363 517

 3  1  51,22 384 150

 4  3  96,04 729 904

Opis inwestycji

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

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

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

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

development
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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 II 33,09 282 000 zł

 1 parter 37,92 294 300 zł

 2 I 47,84 377 900 zł

 2 parter 48,70 362 800 zł

 4 III 60,03 518 000 zł

 4 II 66,00 528 000 zł

nazwa inwestycji Lubostroń Park

adres ul. Lubostroń 15 A

miasto Kraków

cena za mkw. od 7425 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 35 000 zł

komórka lokatorska nie

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

do 15.000 zł rabatu  
na urządzenie ogródKa LoKatorsKiego
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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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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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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. 8000-8550 zł

termin oddania I, II, III etap - zrealizowane                                                                                                                                     
                                                                                           IV etap -  IV kw. 2020 r.           

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 34	000	zł	w	garażu	podziemnym 
 18	000	zł	na	zewnątrz

komórka lokatorska (cena) 3300	zł/	m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Stawowa Residence	 to	 kameralny	 kompleks	 składający	 
się	z	9	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 parter 41,15 406	146	zł

 2 I 42,10 463	778	zł

 3 I 50,54 444	348	zł

	 3/4	 II	 69,38	 449	715	zł

 4 IV 80,36 377	442	zł
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®

30 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

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

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

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

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

l dostępne metraże mieszkań: 
   od 54 m2 do 69 m2

l komórki lokatorskie

l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań: 
   od 31 m2 do 70 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   od 64 m2 do 68 m2  (3 i 4-pokojowe)

l 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 65 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

GOTOWE DO ODBIORU
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Niepewna przyszłość małych firm

publicznoprawnych powinna być powiązana z rzeczywistą sytu-
acją finansową przedsiębiorców.

Co przeszkadza przedsiębiorcom?
Trudności nie kończą się na składkach dla ZUS. Polska nie jest 
rajem podatkowym dla przedsiębiorców. Z raportu Światowego 
Forum Ekonomicznego „Global Competitiveness 2017-2018” 
wynika, że poziom skomplikowania polskiego prawa podatkowe-
go stanowi największą przeszkodę dla prowadzenia biznesu w na-
szym kraju. Zrozumienia przepisów nie ułatwia ich zmienność, 
od lat wpisana w charakterystykę rodzimych regulacji w zakre-
sie podatków. Jak podaje Związek Przedsiębiorców i Pracodaw-
ców (w publikacji „Warunki prowadzenia firm w Polsce 2018”), 
w 2015 r. uchwalono 65 zmian w podatkach, w 2016 r. – 53 no-
welizacje, a w 2017 r. – 36. W raporcie „Paying Taxes”, opracowy-
wanym co roku przez PwC i Bank Światowy, w edycji 2018 polski 
system został oceniony na 51 pozycję na świecie. Lepsze i bar-
dziej przejrzyste prawo podatkowe mają np. takie kraje jak Rwan-
da czy Azerbejdżan.

Trudności występują również w obszarze dostępu do finansowania. 
Takim przedsiębiorstwom wciąż trudno jest pozyskiwać kapitał z ryn-
ku przez emisję instrumentów dłużnych lub udziałowych, natomiast 
bankowe instytucje finansowe podchodzą do udzielania im kredytów 
z większą ostrożnością niż w odniesieniu do większych klientów. Pro-
blemem są także niedobory kadrowe oraz związane z nimi trudności 
z pozyskaniem nowych pracowników. Ceny na rynku pozostają też re-
latywnie usztywnione w stosunku do rosnących kosztów pracy, ma-
teriałów i usług obcych – co wywiera istotną presję na rentowność 
części firm z sektora MŚP – wylicza Łukasz Kozłowski z  Federacji 
Przedsiębiorców Polskich.

Do zawiłego prawa dochodzą różnego rodzaju koszty stałe 
prowadzenia własnej działalności, w tym ceny najmu i wydatki 
na wyposażenie i utrzymanie biura. Dobra koniunktura na rynku 
nieruchomości komercyjnych przejawia się m.in. niższymi wskaź-
nikami pustostanów, ale wysoki popyt sprzyja podwyżkom sta-
wek najmu.

Odpowiedzią rynku na potrzeby małych przedsiębiorstw są np. 
przestrzenie coworkingowe i biura serwisowane, ale trzeba liczyć się 
z tym, że koszty najmu będą tu wyższe niż w tradycyjnych biurach. 
Warto przedtem sprawdzić, czy na rynku są oferty niezależnych ma-
łych lokali biurowych. Szukając oszczędności, warto także odpowie-
dzieć sobie na pytanie, w jakim stopniu lokalizacja biura ma znaczenie 
dla rozwoju firmy. Być może wystarczy na jakiś czas przenieść siedzibę 
przedsiębiorstwa na obrzeża lub nawet poza docelowe miasto, i w ten 
sposób obniżyć koszty. Nie odrzucałbym także ofert biur do remontu – 
możliwe, że po oszacowaniu wydatków na adaptację lokalu, nadal uzy-
skamy oszczędności – mówi Jakub Przytuła z  firmy Offices4You.

Joanna Kus

FINANSE

Założenia projektu budżetu państwa na 2020 r. nie pozostawiają wątpliwości co do 
tego, czy w przyszłym roku zmieni się sytuacja przedsiębiorców w Polsce. Zmieni się na 
pewno, zwłaszcza w firmach, które pod względem dochodów wypadają słabiej od innych 
podmiotów gospodarczych.

Z                        
ydołączonych do projektu budżetu prognoz makroekono-
micznych wynika, że średnie wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw wzrośnie z obecnych 4765 zł do 5227 zł 

brutto, skutkując wyższymi składkami ubezpieczeniowymi. Po-
nad milion przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyj-
nych warunków ZUS, będzie musiało wyliczać podstawę swoich 
składek z 60 proc. średniej krajowej. To daje prawdopodobnie 
(wysokość składki zdrowotnej zostanie podana w styczniu 2020 
r.) rekordowe 10 proc. podwyżki w ujęciu rok do roku. Z większy-
mi zobowiązaniami finansowymi mogą nie poradzić sobie małe 
i średnie firmy – w obecnym systemie ich zróżnicowana sytuacja 
ekonomiczna nie ma znaczenia przy obliczaniu składek dla ZUS. 
Obowiązują jednakowe kryteria niezależnie od dochodów. Nie 
ma i – mimo starań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębior-
ców – raczej nie będzie też mowy o regule dobrowolności w uisz-
czaniu opłat na rzecz ZUS. 

Obecne zasady wielu przedsiębiorcom wydają się co naj-
mniej oderwane od rzeczywistości. Począwszy na obliczaniu 
średniej płacy w oparciu o prognozy rządu, a nie dane GUS, 
choć i w tym przypadku zamiast sprawdzać średnią, należa-
łoby raczej sięgnąć pod medianę lub dominantę zarobków, by 
poznać kwoty bliższe realiom rynku pracy. Kończąc na braku 
elastyczności.

System należy zmienić?
Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorców Adama Abramowicza: ustalanie wysokości 
ryczałtu na podstawie średniego wynagrodzenia nie ma żadnego 
uzasadnienia. Rzecznik proponuje skonstruowanie podobne-
go systemu do tych, które obowiązują we Francji lub Wiel-
kiej Brytanii, gdzie składki są proporcjonalne do dochodów 
przedsiębiorstw. Hasło „przetrwają najsilniejsi” nie rozwiąże 
problemu.

W skrajnych przypadkach ZUS windykuje zaległości, eksmitu-
jąc dłużnika z mieszkania. Kiedy zapytałem przedstawiciela ZUS, 
czy taka eksmisja leży w interesie państwa, otrzymałem odpowiedź, 
że leży w interesie ubezpieczonego, ponieważ pieniądze ze sprzeda-
ży mieszkania zasilą jego konto emerytalne, z którego po osiągnięciu 
wieku otrzyma emeryturę. Ten przykład pokazuje, jak absurdalny jest 
obecny system – napisał Adam Abramowicz w liście do premiera 
Mateusza Morawieckiego.  

Ponadto, Łukasz Kozłowski, Główny Ekonomista Fede-
racji Przedsiębiorców Polskich, w komentarzu dla dwutygo-
dnika dodaje: W celu poprawy warunków funkcjonowania tych 
przedsiębiorstw, należy udoskonalać obecnie obowiązujące re-
gulacje prawa gospodarczego. Cel wielu ustaw można skutecznie 
realizować przy znacznie mniejszym obciążeniu przedsiębiorców 
różnego rodzaju obowiązkami. Ważnym polem zmian powinien 
być również system ubezpieczeń społecznych – wysokość danin 



69Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 13/2019

oferty komercyjne

         +48 666 055 054
biuro@offices4you.pl

www.offices4you.krn.pl

Kraków, Podgórze

Kraków, Stare Miasto

Kraków, Prądnik Czerwony

Kraków, Prądnik Biały

metraż: 299 m2 (sala (123 m2) +  sala z toaletą (102 m2))
                                                                  cena: 13 455 zł + opłaty

metraż: 200 m2 (13 pokoi + sanitariaty)
                                                                   cena: 10 000 zł + opłaty

metraż: 123 m2 (7 pokoi + sanitariaty )
                                                                   cena: 8 500 zł + opłaty

metraż: 1226 m2 (gabinety, sale, sanitariaty)  
      cena: 49 040 zł + opłaty (możliwość wynajęcia mniejszej pow.)

Kraków, Prądnik Biały

Kraków, Grzegórzki 

metraż: 430 m2 (gabinety biurowe + sala openspace)
                                                                  cena: 15 050 zł + opłaty

metraż: 110 m2 (5 pokoi + sanitariaty)
                                                                  cena: 5 500 zł + opłaty

Kraków, Czyżyny 

Kraków, Prądnik Biały

metraż: 130 m2 (gabinety+ strefa open, biurowies klasy A)
                                                                   cena: 7 800 zł + opłaty 

metraż: 500 m2 (12 pokoi + sanitariaty) + duży parking
                                                                  cena: 14 000 zł + opłaty 
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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 95 m2

cena 60 zł netto + opłaty eksploatacyjne

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, kancelarie, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety medyczne

największy atut bliskość uczelni wyższych, sądu,      
                                                             prokuratury

inne dostępne lokale 81 m2 , 136 m2

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

M House ul. Meiera 16 c

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

SPRZEDAŻ

metraż 119 m2

cena 894 750  zł

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

min. okres najmu -

miejsca park. (cena) - 

preferowane branże usługi, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety , kancelarie

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
                                                             rozwijająca się dzielnica

inne dostępne lokale 33 m2
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Piasta Towers Os. Bohaterów Września 84B

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

WYNAJEM

metraż 50 m2

cena 58 zł netto + opłaty eksploatacyjne

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże biura, kancelarie prawnicze,                                                                                                                                       
                                                              usługi medyczne 

największy atut na terenie wieloetapowej                                                                                                                                    
                                                             inwestycji z dużym potencjałem

inne dostępne lokale 70 m2

Powierzchnie biurowe ul. Bociana 22 i 22A

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

WYNAJEM

metraż 40 m2

cena 40 zł netto 

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) 100 zł/ miejsce 

preferowane branże brak preferencji

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

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

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

SPRZEDAŻ   

metraż 72,84 m2

cena 575 436 zł brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

miejsca parkingowe ogólnodostępne 

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

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

inne dostępne lokale —

Budynki 29 listopada 191 i 193 ul. 29 listopada

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

sprzedaż / wynajem

metraż 85,82 m2

cena 6716 zł/m2 / 576 350  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
http://www.e-biurowce.pl/pl/lokale/Krak%C3%B3w/18032/al-29-listopada-lokal-na-sprzedaz-85-82-mkw
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CP Business Center ul. Obrońców Modlina 16

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

WYNAJEM

metraż 549,68 m2  (open space)

cena 12 EUR/m2 

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2

min. okres najmu 3/ 5 lat

miejsca park. (cena) od 100 zł

preferowane branże biuro

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

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

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

https://www.e-biurowce.pl/pl/biura/Krak%C3%B3w/258/cp-business-center
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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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Studenci wyjechali? Jak zarobić na najmie 
w czasie wakacji?

Dyspozycyjność

Najem krótkoterminowy wymaga od właściciela mieszkania po-
święcenia znacznie większej ilości czasu niż długoterminowy. 
Krótsze okresy wynajmu generują potrzebę częstego poszuki-
wania potencjalnych najemców. Kiedy przyjadą, trzeba wydać im 
klucze, a w dniu wyjazdu odebrać je i przygotować mieszkanie na 
kolejną wizytę. Dlatego taką działalność trudno pogodzić z wła-
snym urlopem wakacyjnym czy pracą na pełen etat. Najem krót-
koterminowy bywa też problematyczny dla osób posiadających 
mieszkanie inwestycyjne z dala od miejsca zamieszkania. Pew-
nym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług firmy zarządza-
jącej, jednak wtedy nasz zysk spadnie. Poza tym część tego typu 
przedsiębiorstw nastawia się na dłuższą współpracę, więc jeśli 
po wakacjach zamierzamy wrócić do samodzielnej obsługi naj-
mu długoterminowego, możemy spotkać się z odmową podjęcia 
współpracy albo z warunkami, które nie będą dla nas korzystne.

Alternatywne rozwiązania
Choć wynajem na doby może przynieść większe zyski od dłu-
goterminowego, zmiana profilu klienta wymaga trochę wysiłku 
i nakładów finansowych. Aby ułatwić sobie zadanie, warto zapla-
nować taki rodzaj działalności już na etapie zakupu mieszkania 
inwestycyjnego. Jeżeli jednak nie chcemy decydować się na taki 
krok, po wyprowadzce studentów możemy szukać kolejnych na-
jemców w tej samej grupie docelowej, co poprzedni. Część osób 
pozostaje w miastach uniwersyteckich na wakacjach, żeby podjąć 
pracę i zarobić pieniądze na kolejny rok akademicki. Poza tym, nie-
którzy decydują się na podpisanie umowy jeszcze na długo przed 
rozpoczęciem roku akademickiego, ponieważ z reguły w czerwcu 
na rynku jest większy wybór mieszkań do wynajęcia niż na prze-
łomie września i października. Aby ich przyciągnąć, w miesiącach 
wakacyjnych można nieco obniżyć czynsz w ramach promocji.

Anna Bruzda

EKSPERT RADZI

Wakacje to tzw. martwy sezon dla wielu wynajmujących. Gdy studenci wyjeżdżają 
z miast uniwersyteckich, przez kilka miesięcy mieszkania przygotowane pod najem 
długoterminowy pozostają puste. Okres pustostanu można skrócić, wynajmując lokal 
turystom. Nie jest to jednak rozwiązanie dla każdego. W jaki sposób zamienić wynajem 
długoterminowy na ofertę skierowaną do turystów?

N
ajem krótkoterminowy może przynieść większy zysk od 
długoterminowego. Bardzo ważny jest jednak poziom 
obłożenia mieszkania. Aby przyciągnąć klientów i zmini-

malizować przerwy między przyjazdami kolejnych gości, należy 
zadbać o kilka elementów.

Atrakcyjna lokalizacja
Największą szansę na znalezienie najemców wśród turystów 
mają właściciele mieszkań zlokalizowanych w centrum miasta 
albo w pobliżu najpopularniejszych zabytków. Jeżeli jednak te 
kryteria nie pasują do naszego mieszkania, nie powinniśmy tracić 
nadziei. Poszukiwane są także lokale położone nieco dalej od tych 
miejsc, ale za to dobrze z nimi skomunikowane. Goście powinni 
z łatwością przemieszczać się do interesujących ich obiektów za-
równo samochodem, jak i środkami komunikacji publicznej. Nale-
ży jednak liczyć się z tym, że choć część turystów jest skłonnych 
wynająć mieszkanie na obrzeżach, często w zamian oczekują oni 
niższego czynszu najmu. Z drugiej jednak strony cena zakupu ta-
kich lokali również bywa niższa, zatem stopa zwrotu z inwestycji 
nadal może być atrakcyjna.

Odpowiednie wyposażenie
Osoby, które wynajmują mieszkanie na długi termin, z reguły 
nie potrzebują wiele. Urządzając mieszkanie, należy pamiętać 
przede wszystkim o podstawowych meblach, takich jak łóżka, 
szafy czy biurka w pokojach, zabudowa kuchenna oraz szafka 
albo regał w łazience. Ważne jest także zadbanie o AGD, w tym 
pralkę, lodówkę i kuchenkę. Mniejsze sprzęty większość najem-
ców przywiezie ze sobą. Nie można jednak oczekiwać tego od tu-
rysty, który zamierza zatrzymać się u nas przez tydzień albo dwa. 
Powinniśmy zatem udostępnić mu dodatkowe elementy wypo-
sażenia, np. żelazko i deskę do prasowania, czajnik, podstawowe 
naczynia i sztućce oraz pościel. Miłym gestem będzie np. zosta-
wienie w kuchni kawy czy herbaty, a w łazience mydła.

Promocja
Przygotowane mieszkanie należy odpowiednio wypromować. 
Jednym z kluczowych elementów są dobrej jakości zdjęcia. Przy-
datny będzie także niestandardowy, zachęcający opis, zawiera-
jący najważniejsze informacje na temat lokalizacji, liczby miejsc, 
ceny, wyposażenia itd. Przed podaniem stawki warto zoriento-
wać się, ile kosztują noclegi w zbliżonej lokalizacji i o podobnym 
standardzie. Informację warto zamieścić przede wszystkim na 
stronach internetowych dotyczących wynajmu na doby i w me-
diach społecznościowych.
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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. 

 

3-pokojowe - 71,30 m2 
Zabłocie, ul. Ślusarska
Salon z otwartą kuchnią, 2 sypialnie, łazienka, 
WC, przedpokój, przestronna loggia oraz dwa 
balkony francuskie. Mieszkanie o funkcjonal-
nym układzie, sporo miejsca do przechowywa-
nia. Wysoki standard wykończenia, klimatyzacja.   

Cena 969.000 zł  
tel. 513 084 377

3-pokojowe - 51 m2 
Olsza, ul. Łąkowa
Przedpokój, trzy niezależne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, loggia, piwnica. Drugie piętro  
w bloku z windą. Ogrzewanie z sieci miejskiej. 
Blisko przystanku tramwajowego oraz Parku 
Lotników.

3-pokojowe - 65 m2 
Zakrzówek,  
ul. Twardowskiego
Apartament na pierwszym piętrze w budynku  
2 piętrowym z windą. 2 sypialnie, salon, półotwarta 
kuchnia, łazienka z WC. Stan idealny. W cenie miej-
sce postojowe w garażu podziemnym.
  

2-pokojowe - 37 m2 
Olsza, ul. Młyńska
Przedpokój, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 
piwnica. Pierwsze piętro w bloku czteropię-
trowym. Ogrzewanie z sieci miejskiej. Blisko 
przystanku autobusowego. Rozwinięta 
infrastruktura handlowo-usługowa. 

Cena 279.000 zł
tel. 12 412 00 72

3-pokojowe – 61,70 m2 
Kurdwanów, ul. Bojki 
Przedpokój, kwadratowa kuchnia, salon,  
2 sypialnie, łazienka, WC, loggia, piwnica. 
Mieszkanie na drugim piętrze.  

Cena 345.000 zł 
tel. 504 051 600

3-pokojowe - 79 m2 
Kazimierz, ul. Skawińska
3 osobne pokoje, oddzielna kuchnia, 
przedpokój oraz łazienka z WC. Mieszkanie 
bardzo dobrze doświetlone. 
Świetna lokalizacja, blisko Bulwarów 
Wiślanych.  
Zapraszamy do umówienia się na wizytę! 

Cena 950.000 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. 
Zapraszamy do umówienia się na wizytę.

Cena 850.000 zł
tel. 512 110 802

5-pokojowe - 159 m2 
Kazimierz, ul. Orzeszkowej
5 osobnych pokoi , kuchnia, przedpokój , 
łazienka z WC oraz toaleta. Możliwość 
wykonania trzech osobnych mieszkań. 
Idealne pod inwestycję.  
Zapraszamy do umówienia się na wizytę! 
 

 Cena 1.025.000 zł
tel. 512 110 804

3-pokojowe - 71,55 m2 
Łobzów, ul. Galla
3 oddzielne pokoje, przestronna kuchnia  
z balkonem, łazienka, garaż oraz piwnica. 
Znakomita lokalizacja, przystanek 3 min. 
Idealne pod wynajem lub dla rodziny. 
Zapraszamy do umówienia się na wizytę. 
 
 

Cena 550.000 zł
tel. 512 110 802

Cena 365.000 zł
tel. 12 412 00 72    

 Cena 899.000 zł
tel. 604 163 263

Cena 750.000 zł  
tel. 512 110 802



79Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 13/2019

rynek wtórny | prezentacja ofert

www.tecnocasa.pl

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

2-pokojowe – 47 m2 
Bronowice, ul. Rydla
Przedpokój, 2 osobne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z WC, piwnica. Mieszkanie w ka-
meralnym budynku z cegły. Cicha i spokojna 
okolica. Doskonała lokalizacja pod względem 
komunikacyjnym. Duże możliwości aranżacji 
mieszkania.

Cena 349.000 zł 
tel. 791 965 990

3-pokojowe - 60 m2 
Kozłówek, ul. Na Kozłówce
3 niezależne pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój, loggia oraz piwnica. 
Funkcjonalny układ pomieszczeń, idealny  
dla rodziny. Woda i ogrzewanie z sieci miej-
skiej. Mieszkanie w stanie bardzo dobrym.

Cena 380.000 zł
tel. 534 533 332

3-pokojowe – 83 m2 
Stare Miasto, ul. Krótka  
Przestronne mieszkanie o powierzchni 83 m2, 
usytuowane na pierwszym piętrze zadbanej, 
kameralnej kamienicy. Składa się z trzech 
pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju.  
Do mieszkania przynależy balkon. Ogrzewa-
nie gazowe. 

Cena 820.000 zł 
tel. 600 638 099

3-pokojowe - 52 m2 
Krowodrza, ul. 
Krowoderskich Zuchów
Nieruchomość składa się z: przedpokoju,  
3 nieprzechodnich pokoi, osobnej jasnej 
kuchni, łazienki, WC, loggii oraz piwnicy. 
Dwustronna ekspozycja: północ-południe. 
Mieszkanie idealne dla rodziny lub pod inwe-
stycję. Zielona okolica z doskonale rozwiniętą 
infrastrukturą i komunikacją miejską.  
 
 

Dom dwupoziomowy - 140 m2 
Janowice k. Wieliczki
Działka 10 arów. Garaż w bryle domu, 
dodatkowo duży podjazd, piękny ogród, 
podgrzewane podłogi, system inteligentnego 
domu. 

Cena 850.000 zł  
tel. 531 992 777

2-pokojowe - 36 m2 
Dąbie, Na Szaniec 
 
2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka z WC, 
loggia, piwnica. Świetna lokalizacja. Bardzo 
cicha, zielona okolica. Blisko bulwarów 
wiślanych.

2-pokojowe - 37 m2 
Nowa Huta, os. Zgody
2 pokoje, osobna kuchnia, łazienka, balkon. 
Mieszkanie mieści się na 2 piętrze w bloku 
4 piętrowym. Do nieruchomości przynależy 
piwnica. Świetna lokalizacja. 

 

Cena 230.000 zł
tel. 537 109 446

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

Cena 499.000 zł 
tel. 537 496 677

2-pokojowe - 47 m2   
Borek Fałęcki, ul. Żywiecka 
Oddzielna, przestronna kuchnia, 2 niezależne 
pokoje, duży przedpokój z zabudowaną szafą 
wnękową oraz łazienka z WC. Dodatkowymi 
atutami nieruchomości jest duża piwnica 
(ok. 9 m2), cicha okolica w pobliżu Lasu 
Borkowskiego oraz bliskość pętli tramwajowej. 
Doskonale rozwinięta infrastruktura osiedla. 

Cena 289.000 zł
tel. 531 992 777

Cena 319.000 zł 
tel. 883 999 762 

3-pokojowe – 47,47 m2 
Nowy Prokocim
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym,  
2 niezależne pokoje, łazienka z WC, balkon, 
komórka lokatorska. Mieszkanie w stanie 
idealnym w 3-piętrowym bloku z 2014 roku 
z windą. Zamknięte osiedle.

Cena 344.000 zł
tel. 600 176 207

Cena 384.000 zł 
tel. 793 717 771
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3-pokojowe - 63 m2 
Ruczaj, ul. Bobrzyńskiego
3 pokoje, salon z aneksem, dwie sypialnie, 
łazienka z wanną, miejsce postojowe oraz 
piwnica. Świetna lokalizacja oraz doskonale 
rozwinięta infrastruktura komunikacyjna.
Zapraszamy do oglądnięcia nieruchomości.

Cena 559.000 zł 
tel. 692 505 666

2-pokojowe – 57 m2 
Górka Narodowa,  
ul. Felińskiego
Mieszkanie 2-pokojowe z możliwością prze-
robienia na 3 pokoje z aneksem kuchennym. 
Dodatkowo do mieszkania przynależą  
2 balkony. Blok znajduje się w cichej  
i spokojnej okolicy.

Cena 393.000 zł
tel. 533 320 218

3-pokojowe - 55,60 m2 
os. Oświecenia 
Salon z aneksem kuchennym, dwie osobne 
sypialnie, łazienka, przedpokój, loggia, taras 
o pow. 24 m2 oraz piwnica. Blok z 2008 roku, 
zamknięte strzeżone osiedle. Do mieszkania 
przynależy naziemne miejsce postojowe.
Zapraszamy do umówienia się na wizytę 

Cena 425.000 zł
tel. 536 367 990

3-pokojowe - 68 m2  
Nowa Huta, os. Szkolne  

3 pokoje, w tym: salon z aneksem kuchennym, 
dwie sypialnie, łazienka z WC, przedpokój, 
garderoba i piwnica. Nieruchomość znajduje 
się na drugim piętrze i jest idealna dla rodziny. 
Blok położony jest w środku osiedla. Dookoła 
mnóstwo zieleni.  

6-pokojowy - 270 m2 
Śródmieście, ul. Sowińskiego

Dom wolnostojący, składa się z  przyziemia, 
wysokiego parteru oraz piętra - 6 pokoi, 2 
kuchnie, 2 łazienki, 3 miejsca postojowe, piękny 
ogród, 2 lokale użytkowe. Możliwość nadbudowy 
domu. Świetna lokalizacja pod inwestycję! 
Zapraszamy do umówienia się na wizytę. 

Cena 2.690.000 zł 
tel. 604 683 680

3–pokojowe – 70 m2  
Bieżanów, ul. Heleny
Ustawne mieszkanie składające się z przedpo-
koju, oddzielnej jasnej kuchni, 3 niezależnych 
pokoi, łazienki, osobnego WC oraz 2 balkonów. 
Stan bardzo dobry. Wyposażenie mieszkania  
w cenie! Dodatkowo przynależna piwnica  
o pow. 11,93 m2. Ogrzewanie i ciepła woda  
z sieci miejskiej. Spokojna i zielona okolica. 
Blisko do komunikacji miejskiej i punktów 
handlowo-usługowych.

Cena 450.000 zł 
tel. 537 680 002

3-pokojowe - 70 m2 

Kazimierza Wielka, ul. Reja  
3 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.

Cena 318.000 zł do negocjacji 
tel. 792 707 776

3-pokojowe - 58 m2 
Mistrzejowice, os. Piastów 

3 pokoje, osobna jasna kuchnia, łazienka, 
osobne WC, przedpokój. Mieszkanie w 
bardzo dobrym standardzie. Woda z sieci 
MPEC. Duży zabudowany balkon. Do miesz-
kania przynależy również piwnica. Świetna 
lokalizacja, 3 min. do pętli tramwajowej i 
przystanku autobusowego.  

Cena 370.000 zł
tel. 504 138 977

2-pokojowe - 54,5 m2 
Prądnik Biały, ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej
Przedpokój, jasna kuchnia, 2 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, balkon. Miejsce par-
kingowe przynależne do mieszkania w cenie 
20.000 zł Stan mieszkania idealny. Doskonały 
układ pomieszczeń. Czteropiętrowy blok  
z 2003 r. Spokojna lokalizacja.

 Cena 350.000 zł 
tel. 537 978 098

Cena 375.000 zł 
tel. 693 569 250

2-pokojowe - 52,48 m2  
Płaszów, ul. Myśliwska
Funkcjonalne mieszkanie składające się  
z przedpokoju, oddzielnej kuchni, 2 pokoi, ła-
zienki z WC, loggii oraz prywatnego ogródka 
o pow. 30 m2. W cenie mieszkania umeblo-
wanie i wyposażenie. Nowoczesne osiedle 
z 2012 roku - ogrodzone i monitorowane. 
Blok z windą. Możliwość zakupu z miejscem 
postojowym w garażu podziemnym

Cena 439.000 zł 
tel. 570 578 980
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BOREK FAŁĘCKI,
UL. KĘPNA
Nowoczesne i komfortowe 
mieszkanie, 48 m2, do wejścia
Cena: 349.000 zł

KONTAKT:   Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

CZYŻYNY,
OS. AKADEMICKIE
Mieszkanie 2-pokojowe,  
p.u 48,7 m2, komfortowe 

Cena: 399.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. BIAŁOPRĄDNICKA
Mieszkanie 3 -pokojowe, 73 m2, 
funkcjonalne, 2000 r.
Cena: 480.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

GRZEGÓRZKI,
UL. MOGILSKA
Dwupoziomowe mieszkanie,  
4-pok, 90 m2, 2013 r.
Cena: 900.000 zł 

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

WOLA JUSTOWSKA,
AL. PANIEŃSKICH SKAŁ
Mieszkanie 3-pokojowe, 71 m2, 
gustowne, 2005 r.
Cena: 790.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

GIEBUŁTÓW
Domy w zab. bliźniaczej,  
pow. 118 m2, działki 250 m2,  
stan deweloperski
Ceny: od 525.000 zł 

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

WOLA JUSTOWSKA
Osiedle domów w zab. bliźniaczej, 
pow. 110 m2, prestiżowa lokalizacja
Cena: 840.000 zł 

KONTAKT:   Marek Popiela 
 688-880-195

MASŁOMIĄCA
Nowoczesny dom wolnostojący, 
pow. 232 m2, duża działka, 2007 r.
Cena:  1.399.000 zł

KONTAKT:   Iwona Nagacz 
 688-880-184

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 92 m2, 
garaż, ogródek, 2000 r.
Cena: 690.000 zł

KONTAKT:   Dariusz Kornaś 
 502-104-545
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BIEŻANÓW-PROKOCIM,
UL. POLONIJNA
Mieszkanie 2-pokojowe, 40 m2, 
przytulne
Cena:  430.000 zł

KONTAKT:   Karolina Raźna 
 503-031-022

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

Cena: 420.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

GM. WIELICZKA,
SUŁKÓW, UL. SŁONECZNA
Dom wolnostojący, 106 m2, 
komfortowy
Cena: 623.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

KROWODRZA,
UL. ALTANOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 56,9 m2, 
funkcjonalne
Cena: 535.000 zł

GRZEGÓRZKI,
AL. DASZYŃSKIEGO
Elegancki 3-pokojowy  
apartament, 65 m2

Cena: 779.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

WIELICZKA
Mieszkania 3 i 5-pokojowe,  
pow. 55-90 m2, zamknięte osiedle
Ceny: od 320.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Kudła
                                     688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,
RUCZAJ
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,  
pow. 39-84 m2, dogodna lokalizacja
Ceny:  od 340.000 zł

ZWIERZYNIEC,
WOLA JUSTOWSKA
Nowoczesny dom o pow. 246 m2, 
2017 r.
Cena: 2.690.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer
                            505-236-943

KROWODRZA,
UL. WROCŁAWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m2, 
ekskluzywnie wykończone
Cena: 564.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

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

KONTAKT:   Michał Nowacki 
 511-272-088

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik
  508-155-779
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CZYŻYNY,
UL. TOMICKIEGO
Mieszkanie 5-pokojowe, 88,29 m2; 
przestronne
Cena:  697.000 zł

KONTAKT:   Dima Hrycyszyn 
 796-483-018

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. JÓZEFA ŁEPKOWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 47,34 m2; 
wysoki standard
Cena: 470.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik
                   508-155-779

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

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

KROWODRZA,
UL. MAZOWIECKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 42 m2, 
przytulne
Cena: 478.600 zł

KONTAKT:  Kasia Osiecka 
 503-780-786

WIELKA WIEŚ,
UL. STROMA
Dom wolnostojący, 200 m2, 
przestronny
Cena: 890.000 zł 

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor
                    500-557-819

MAŁA WIEŚ
Domy w zab. bliźniaczej,  
pow. 147 m2, w sąsiedztwie lasu
Cena:  540.000 zł 

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI 
Mieszkania 3-pokojowe,  
pow. 58-65 m2, nowy etap 
inwestycji
Cena: 419.000 zł

BIEŻANÓW-PROKOCIM,
UL. NOWOSĄDECKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 33,65 m2, 
dla wymagających
Cena: 325.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

ZWIERZYNIEC,
UL. ALEJA KASZTANOWA
Mieszkanie 1-pokojowe, 48,5 m2, 
słoneczne
Cena: 430.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

PODGÓRZE,
UL. SZAFRANA
Mieszkanie 2-pokojowe, 85,2 m2; 
wyjątkowe
Cena: 580.000 zł

KONTAKT:   Dima Hrycyszyn 
 796-483-018

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209
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DĘBNIKI,
UL. SZUWAROWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
2002 r.
Cena: 499.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

DĘBNIKI,
UL. MIECZYKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 70 m2, 
wysoki  parter
Cena: 539.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

KAZIMIERZ,
UL. WARSZAUERA
Mieszkanie 3-pokojowe, 82,8 m2, 
po remoncie
Cena: 1.200.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

WIELICZKA,
WĘGRZCE WIELKIE
Dom wolnostojący, 270 m2,  
dz. 9 ar, 2012 r.
Cena: 1.050.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

RUCZAJ,
UL. RACIBORSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 57 m2, 
2014 r.
Cena: 497.000 zł 

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

BIEŻANÓW,
UL. TELIGI
Mieszkanie 3-pokojowe,  
pow. 59 m2, do zamieszkania, loggia
Cena: 379.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI,
GARLICZKA
Domy w zabudowie bliźniaczej  
z garażami, pow. 192-200 m2

Ceny:  od 786.271 zł 

STARE MIASTO,
UL. DIETLA
Mieszkanie 2-pokojowe, 45 m2, 
2018 r.
Cena: 450.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio
                    515-234-864

SWOSZOWICE,
UL. PETRAŻYCKIEGO
Dom wolnostojący, 560 m2,  
2003 r., duży taras
Cena: 2.650.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

KROWODRZA,
UL. BIAŁA
Mieszkanie 2-pokojowe, 60 m2, 
wys. standard
Cena: 542.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak      
    518-706-518

KONTAKT:  Magdalena Barbacka                               
 883-060-730
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ul. Zachodnia
Dzielnica: Kraków, Ruczaj

Mieszkanie położone na trzecim piętrze oddanego w 2017 r.
Na jego całkowitą powierzchnię składają się: salon z wyjściem na balkon, 
sypialnia z garderobą, wydzielony aneks kuchenny ze sprzętami wysokiej jakości, 
łazienka. Wszystko nowoczesne, wykonane według profesjonalnego projektu  

i wykończone z dbałością o każdy szczegół.

Wojciech Wójcik

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

1 700 PLN
39 m2

ul. Nadwiślańska
Dzielnica: Kraków, Podgórze

Apartament wykończony został ze szczególną dbałością o każdy szczegół.
Składa się z: salonu połączonego z aneksem kuchennym (piekarnik, kuchnia  
elektryczna, okap, lodówka, zmywarka, sofa, szafka), sypialnia (komoda, duże  
łóżko z materacem najlepszej jakości, szafa), łazienka (pralka, prysznic, umywal-

ka), przedpokój, garderoba oraz taras.

Wojciech Stożek

+48 694 012 226 
w.stozek@nowodworskiestates.pl

2 450 PLN
50 m2

ul. Grzegórzecka
Dzielnica: Kraków, Śródmieście / Grzegórzki

Nowy piękny apartament PIANISSIMO z tarasem (40 m2 z widokiem na Wisłę) 
mieści się na 4 piętrze, 7 piętrowego budynku. W skład mieszkania wchodzą:  
2 sypialnie, mały przedpokój, łazienka z prysznicem, kuchnia. Mieszkanie z opcją 
serwisu sprzątającego - 100 zł, wyposażone w sprzęt AGD/RTV,

miejsce postojowe w garażu - 250 zł.

Marcin Gajowiak

+48 575 326 123 
j.dziedzic@nowodworskiestates.pl

2 800 PLN
40 m2

ul. gen. Leopolda Okulickiego
Dzielnica: Kraków, Nowa Huta

Mieszkanie na parterze zadbanego budynku z 2007 roku. Składa się z przestron-
nego salonu z aneksem kuchennym i spiżarką (istnieje możliwość oddzielenia 
osobnej kuchni), sypialni z antresolą, łazienki, przedpokoju. Z salonu wyjście  
na zadbany i niezwykle kameralny taras. 
Istnieje możliwość dokupienia miejsca postojowego w cenie 25 000 zł.

Radosław Góral

+48 791 571 835
r.goral@nowodworskiestates.pl

408 000 PLN
53 m2

os. Polana
Powiat: Krakowski, Wielka Wieś / Giebułtów

Dom znajduje się w miejscowości Giebułtów niespełna kilometr od  Krakowa. Zamknię-
te, prestiżowe osiedle. Idealna lokalizacja dla osób ceniących przestrzeń i bliskość natury.
Dom składa się z 4 sypialni, gabinetu, przestronnego salonu z kominkiem otwartego  
na dużą kuchnię, trzech łazienek, toalety, garażu oraz balkonu. Ogród zaprojektowany 
oraz  wykonany przez profesjonalną firmę. Meble wykonane na zamówienie.

Wojciech Stożek

+48 694 012 226
w.stozek@nowodworskiestates.pl

1 049 000 PLN
240 m2

ul. gen. Józefa 
Dzielnica: Kraków, Podgórze / Swoszowice

Dom znajduje się na jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic Krakowa.  
Dzielnica ta bogata jest w zielone tereny - liczne parki, place zabaw. 
Dom po generalnym remoncie, podzielony na trzy niezależne mieszkania.  
Aktualnie wszystkie wynajęte. Bardzo ciekawy temat inwestycyjny.
Działka o powierzchni 448 m2, cztery miejsca postojowe naziemne.

Wojciech Stożek

+48 694 012 226
w.stozek@nowodworskiestates.pl

1 059 000 PLN
240 m2

Sprzedaż

SprzedażSprzedaż

Wynajem

Wynajem Wynajem

www.nowodworskiestates.pl
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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

3 sąsiadujące działki budowlane o powierzchniach: 
13 a, 14 a i 19 a

Położone na południowym stoku,  
widok na góry i zalew.

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI - RACIBORSKO K/ WIELICZKI

t e l .  692 701 964C E N A  1 2  0 0 0  z ł / a
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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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SPRZEDAŻ / WYNAJEM
Na sprzedaż lub wynajem piękny 2-pokojowy apartament o pow. 67 m2 na w okolicy  

Bulwarów Wiślanych. Apartament składa się z: kuchni, jadalni, łazienki, garderoby. Zloka-
lizowany na drugim piętrze w międzywojennej kamienicy. Mieszkanie po generalnym remoncie,  

umeblowane i wyposażone, ogrzewanie gazowe, odrębna księga wieczysta.

Cena: 740.000 zł sprzedaż   lub    2400 zł wynajem

TEL .  6 0 2  3 8 3  1 4 5

     
                         K R A K Ó W ,  S T A R E  M I A S T O  ul. Retoryka

Jednopoziomowy apartament blisko centrum miasta  
przy ul. Czapińskiego 2. Lokum znajduje się na 2 piętrze,  

budynek posiada windę oraz ochronę.  
Mieszkanie jest częściowo umeblowane.  

W bliskiej odległości przystanek tramwajowy oraz autobusowy.

N A S P R Z E D A Ż 
2  P O K O J O W E  M I E S ZK A N I E  O  P O W.  7 6 , 9 4  M 2

T E L .  5 0 5  2 7 3  5 7 0
C E N A  8 8 0 . 0 0 0  Z Ł

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

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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�� 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
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