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Kto posprząta bałagan prawny?

Problemy mieszkaniowe Polaków spędzają 

sen z powiek politykom, szczególnie 

w okresie kampanii  wyborczej, kiedy 

wypada rozliczyć się z ostatnich 4 lat 

rządów. Rachunek sumienia i mocne 

postanowienie poprawy mogą nie wystarczyć 

do zdobycia głosów wyborców, dlatego 

prace legislacyjne przyspieszyły na ostatniej 

prostej. Ministerstwo Infrastruktury 

i Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji 

Prawa budowlanego, który jeśli wierzyć 

zapewnieniom resortu, wejdzie w życie w III 

kw. tego roku. Powinno być łatwiej, prościej 

i szybciej. Inwestorzy będą mieć więcej 

okazji do tego, by budować bez konieczności 

uzyskania pozwolenia na budowę.

Na tym kończą się dobre zmiany w prawie 

nieruchomości? Od strony prawnej porażką 

okazał się program partii rządzącej Mieszkanie 

Plus, który miał przekonać Polaków do najmu. 

Fundacja Habitat for Humanity Poland ocenia, 

że autorzy nowych przepisów wprowadzali 

je bez pomysłu na to, co chcą nimi osiągnąć. 

Kolejne rozwiązania prawne w programie 

wymagały kolejnych poprawek. Chaosu 

dowodzi m.in. fakt, że według prawa istnieje 

kilkanaście odmian najmu. W efekcie do dzisiaj 

nie wiadomo, na czym stoimy. 

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



 n	 7Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 15/2019

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

Panorama Prądnik

Biuro sprzedaży:
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
tel. 605 520 520
sprzedaz@nokturn.com.pl
www.panoramapradnik.pl

Panorama Prądnik
Adres:  
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 

Deweloper: 

Nokturn Deweloper
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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	
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podczas targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

P
anorama Prądnik to kameralne osiedle mieszkaniowe 
przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie. W ramach 
inwestycji zrealizowane zostaną 3 budynki, w których za-

projektowano 127 mieszkań o powierzchni od 34 do 70 m2. 
Podziemny garaż wielostanowiskowy zapewnia miejsce posto-
jowe do każdego z lokali, będą tam również komórki lokatorskie. 
Na terenie osiedla znajdą się również stanowiska dla rowerów. 
Pierwsze lokale zostaną przekazane w I kwartale 2020 r. Pa-
norama Prądnik to dobrze zaplanowane, funkcjonalne układy 
mieszkań. Wszystkie lokale posiadają balkony, te na najwyż-
szych kondygnacjach również tarasy z widokiem na Kraków, 
a do części z lokali parterowych przynależą ogródki. W każdym 
z mieszkań sypialnia mieści łóżko małżeńskie, większość ma za-
projektowane przestronne garderoby. Ciekawym punktem osie-
dla będzie z pewnością plac zabaw, podzielony na dwie strefy 

mieszkanie 31/A  70,10 m2mieszkanie 28/C  53,20 m2

1. pokój z aneksem 
 kuchennym 16,00 m2

2. pokój 1  .  .  . 11,90 m2

3. pokój 2  .  .  .  . 6,90 m2

4. łazienka.  .  .  . 4,90 m2

5. garderoba  . . 3,70 m2

5. przedpokój  . 3,70 m2

1. pokój z aneksem 
 kuchennym 19,90 m2

2. pokój 1  .  .  . 10,10 m2

3. pokój 2  .  .  .  . 6,00 m2

4. pokój 3  .  .  .  . 5,50 m2

5. łazienka.  .  .  . 5,00 m2

6. WC . . . . . . . 1,70 m2

7. garderoba  . . 7,90 m2

8. przedpokój 14,00 m2

- kolorową, kreatywną - dla dzieci mniejszych, oraz tematycz-
ną, oryginalnie zaprojektowaną i wykorzystującą zróżnicowa-
ne ukształtowanie terenu - dla dzieci starszych. Niewątpliwym 
atutem Panoramy Prądnik jest jej lokalizacja. Bogata infrastruk-
tura z pobliżu osiedla zapewnia mieszkańcom pełny komfort 
życia i wypoczynku a projektowany tuż przy osiedlu przysta-
nek  Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z Krowodrzy Górki na 
Górkę Narodową zagwarantuje bezproblemowy dojazd do cen-
trum miasta już w 2020 roku. Planowana inwestycja obejmuje 
również całkowitą przebudowę al. 29 Listopada oraz rozbudowę 
istniejącego układu drogowego w pobliżu osiedla, czego efektem 
będzie między innymi bezkolizyjny skręt w ul. Kuźnicy Kołłąta-
jowskiej z al. 29 Listopada. To jest czas dla dzielnicy Prądnik, to 
jest Twój czas. Zamieszkaj w Panoramie Prądnik i każdą minutę 
wykorzystaj optymalnie.
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komentarz 
w sprawie

12

Maska Salvadora 
Dalego za mniej niż 
300 zł

procedury. Sęk w tym, że krakowski przypadek nie dotyka 
istoty sztuki, lecz handlu. Błędna kwalifikacja wniosku spo-
wodowała naliczenie absurdalnie niskiej stawki za ekspozycję. 
Ostatecznie można zasłaniać się nieznajomością reklamowa-
nego produktu, czyli hiszpańskiej serii „Dom z papieru”, ale 
już przejawem naiwności jest zignorowanie faktu, że Netflix 
to potężna marka komercyjna. 

Kto w dzisiejszych czasach jeszcze wierzy, że rzeźba po-
zostanie tylko rzeźbą? Salvador Dalí  powiedziałby: słońce 
nieustannie robi z ludzi kretynów. I być może to jedyne sen-
sowne wytłumaczenie tego, w jaki sposób w środku sezonu 
turystycznego, miejsce na reklamę w jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych punktów Rynku Głównego wyceniono na 
274 zł. W tej kwocie zamknięta jest ponad dwutygodniowa 

Przez przypadek płyta Rynku Głównego 
okazała się jedną z najtańszych powierzchni 
reklamowych w Krakowie. Przed absurdem 
nie uchroniły miasta ani przepisy o Parku 
Kulturowym, ani procedura weryfikacji 
wniosków dotyczących ekspozycji w jego 
granicach.

O
d 14 lipca do 5 sierpnia na Rynku Głównym w Kra-
kowie znajdowała się kilkumetrowa rzeźba – maska 
z podobizną Salvadora Dalego. Została zainstalowa-

na jako element kampanii reklamowej platformy Netflix, zapo-
wiadającej kolejny sezon serialu „Dom z papieru”. Produkcja 
jest promowana równolegle w wielu europejskich miastach, 
m.in. w Mediolanie, gdzie przed Palazzo Mezzanotte stanęła 
podobna instalacja.  W Krakowie bezpośrednio do fabuły se-
rialu nawiązywał napis „Kradzież to prawdziwa sztuka”, pod 
rzeźbą umieszczono także charakterystyczne logo firmy. 

Mimo to wydając zgodę na montaż, urzędnicy byli prze-
konani, że nie mają do czynienia z nośnikiem reklamowym, 
ale z autentycznym dziełem sztuki. O gustach się nie dysku-
tuje, zwłaszcza tam, gdzie wyobraźnię ograniczają sztywne 
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ekspozycja obok rzeźby „Eros spętany” Igora Mitoraja. Po 
przeliczeniu stawki na metr kwadratowy opłata wynosi 2 zł, 
w sumie za całość ok. 15 zł dziennie.

Tylko rzeźba?
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Miasta, z wniosku nie wyni-
kało jednoznacznie, że instalacja będzie reklamą. W odpowie-
dzi firma Netflix wydała oświadczenie, w którym zapewnia, że 
magistrat otrzymał pełną dokumentację. Do urzędu wysłano 
projekt z wizualizacjami oraz planowanym terminem przepro-
wadzenia kampanii promocyjnej w Krakowie. Firma Netflix 
podkreśla też, że od początku informowała o celu przedsię-
wzięcia. Obie strony są zgodne jedynie w kwestii, że sprawa 
ma charakter nieporozumienia, a nie konfliktu. Po zmianie 
kwalifikacji instalacji, Netflix pokryje dodatkowe koszty. Sza-
cuje się, że ok. 5000 zł (37 zł/mkw.), ponieważ na więcej nie 
pozwalają obowiązujące przepisy.

Prawdopodobnie błędna interpretacja funkcji instalacji 
prędzej czy później zostałaby wykryta przez samych urzęd-
ników. Procedura przewiduje, że dzień po montażu obiektu 
powinna nastąpić kontrola, podczas której sprawdzana jest 
zgodność realizacji z projektem. Korekta została wykonana, 
ale naraziła urząd na śmieszność. Sprawę tak szybko nagło-
śniono, że kontrola mogła już tylko potwierdzić to, co było po-
wszechnie wiadome. 

Reklama sama się obroni
Przewrotnie najlepszym obrońcą dobrego imienia magistratu 
okazała się reklama. Netflix jest znany z pomysłowych kam-
panii reklamowych. Wysoka jakość projektu i poszanowa-
nie historycznego krajobrazu sprawiły, że przez ponad dwa 
tygodnie maska Salvadora Dalego była intrygującą atrak-
cją turystyczną oraz skutecznym środkiem promocji miasta 
w mediach społecznościowych. Reklama nawiązywała do spe-
cyfiki wybranej lokalizacji – jej układ był analogiczny do rzeź-
by Igora Mitoraja. Tak jak „Eros spętany” maska Dalego leżała 
na prawym boku, tuż obok swojego pierwowzoru. Dodatkowo 

w ramach akcji promocyjnej do końca lipca na murze komplek-
su Dolne Młyny znajdował się mural przedstawiający motyw 
z serialu. 

Chociaż miasto nie zarobiło wiele na udostępnieniu rekla-
modawcy fragmentu płyty Rynku Głównego, po raz kolejny 
zyskało międzynarodowy rozgłos (bynajmniej nie tylko przez 
błąd urzędników). Kraków jako jedyny został wybrany na 
miejsce kampanii promocyjnej polskiej premiery nowego se-
zonu „Domu z papieru”. Można to potraktować jako wyróż-
nienie, zwłaszcza że jeśli w ogóle znalazły się osoby oburzone 
formą kampanii, to były w zdecydowanej mniejszości.

Pozory mylą
Salvador Dalí słynął z ekstrawaganckich akcji promocyjnych, 
dlatego zapewne też doceniłby wykorzystanie swojego wi-
zerunku w kreatywnej reklamie. Prawdopodobnie nie miałby 
także nic przeciwko temu, że w popularnym serialu platfor-
my Netflix za jego maską kryje się twarz złodzieja. Sam żył za 
plecami sobowtóra, który był niczym więcej jak autokreacją 
artystyczną.   

Hiszpanie lubią powtarzać, że w życiu wszystko może być 
prawdą i wszystko może być kłamstwem. Pozory mylą. Rekla-
ma-maska Dalego udawała rzeźbę Igora Mitoraja, magistrat 
udawał, że się nie pomylił, a wszystko skończyło się… dobrze, 
ponieważ promując serial, firma Netflix rzeczywiście przy 
okazji wypromowała miasto. 

Biorąc pod uwagę okoliczności wydania zezwolenia, Kra-
ków miał wiele szczęścia. Mimo talentu do tworzenia prze-
kazów reklamowych, Netflix nie zawsze jest mile widzianym 
reklamodawcą. Kilka lat temu władze Kolumbii zażądały usu-
nięcia z hiszpańskiego placu Puerta del Sol, świątecznego 
billboardu reklamującego serial Narcos (opowiadający o ko-
lumbijskich kartelach narkotykowych). Z pozoru niewinne ha-
sło „Białych świąt”, genialne w swej prostocie, na moment 
zachwiało stosunkami dyplomatycznymi między Hiszpanią 
a Kolumbią.

Joanna Kus
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Konieczne ożywienie gospodarcze Nowej 
Huty

Pomysły na wykorzystanie terenów 
poprzemysłowych 

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. to spółka, która powstała 
w listopadzie 2014 r.  Została utworzona przez Województwo 
Małopolskie i Gminę Miejską Kraków.

Nie ma w Krakowie drugiego takiego obszaru, który miałby taki po-
tencjał, a jednocześnie byłby tak niedoinwestowany. Działanie spółki 
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. umożliwia wykorzystanie moż-
liwości, jakie drzemią w niezagospodarowanych obszarach Nowej 
Huty, a jednocześnie stanowić będzie dla niej, ale również dla całego 
miasta, a nawet regionu, nowy impuls rozwojowy – powiedział pre-
zes zarządu spółki, Artur Paszko.

Projekt ma na celu realizację czterech odrębnych zadań inwesty-
cyjnych, takich jak:

• Park Naukowo-Technologiczny „Branice”;
• Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”;
• Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kultu-

ralnych „Błonia 2.0”;
• Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”.

Z KRAKOWA

Nowa Huta dawniej była odrębnym miastem, budowanym według socjalistycznych 
standardów. Dziś jest największą dzielnicą Krakowa, która wywołuje skrajne emocje. 
W tym roku przypada 70. rocznica rozpoczęcia budowy kombinatu. Obok rozmów 
o historii, toczy się dyskusja o przyszłości wschodniej części Krakowa. Jakie są szanse na 
jej ożywienie gospodarcze?

W
ładze miasta podjęły starania, aby dzielnica stała się 
atrakcyjniesza dla inwestorów (przede wszystkim 
małych i średnich firm). Na rewitalizacji terenów po-

przemysłowych mają skorzystać także mieszkańcy, ponieważ 
do priorytetów przedsięwzięcia należy realizacja m.in. parków 
i skwerów oraz infrastruktury sportowej i komunikacyjnej.

Strategia „Tu chcę żyć. Kraków 2030” początkiem 
zmian 
W Krakowie chęć dorównania europejskim metropoliom takim 
jak Barcelona, Neapol czy Monachium jest bardzo duża. Opie-
rając się na zasobach kulturalnych oraz infrastrukturalnych, ma-
gistrat stworzył strategię, w której nakreślił plany rozwojowe 
związane z gospodarką, środowiskiem, mobilnością i zarządza-
niem. W ten sposób miasto dąży do poprawy warunków życia 
oraz poziomu zadowolenia mieszkańców. Jednym z elementów, 
który został zaakcentowany w Strategii Rozwoju Krakowa „Tu 
chcę żyć. Kraków 2030”, jest rozwój Nowej Huty. Plan obejmuje 
adaptację obszaru poprzemysłowego, budowę nowych obiektów 
infrastrukturalnych, udostępnienie terenów zielonych oraz do-
stosowanie przestrzeni do standardów smart city. Do wykonania 
projektu pod nazwą „Nowa Huta Przyszłości” powołano spółkę 
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. 

Chcemy by Nowa Huta była miejscem aktywnym gospodarczo i od-
powiadającym na wyzwania przyszłości – powiedział Jerzy Muzyk, 
zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.
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Na terenie poprzemysłowym zaplanowano miejsca do wypo-
czynku oraz pracy. Docelowo swoje siedziby mają tu mieć głów-
nie firmy z sektora przemysłu i branży logistycznej. Szacuje się, że 
prywatni inwestorzy zainwestują w Nowej Hucie nawet 5 mld zł. 
Pomysłodawcy projektu liczą, że w nowych biurach przedsiębior-
cy zatrudnią ok. 40 tys. osób. Zarząd spółki widzi ogromny po-
tencjał we wschodniej części Krakowa. Na jej korzyść przemawia 
dogodne położenie oraz zgłaszane przez inwestorów zapotrze-
bowanie na tworzenie nowych przestrzeni do pracy. 

Wszystkie cztery zadania inwestycyjne przestrzennie i ide-
owo ma połączyć Szlak Nowej Huty Przyszłości – ciąg pieszy i ro-
werowy, a także ścieżka edukacyjna i promocyjna poświęcona 
historii oraz kulturze. Wizualizacje, wypowiedzi osób związanych 
z projektem oraz materiały promocyjne dostępne w internecie 
wskazują na to, że Nowa Huta stanie się miejscem przyjaznym 
użytkownikom. W wyniku realizacji wszystkich inwestycji prze-
widzianych w ramach projektu, Nowa Huta Przyszłości ma stać 
się jednocześnie: centrum innowacji i nowoczesnych technolo-
gii, ośrodkiem biznesowym, przestrzenią kreatywności i designu, 
miejscem proekologicznym i dostępnym dla mieszkańców miasta, 
przestrzenią wydarzeń kulturalnych. Do ożywienia tej części mia-
sta konieczna jest poprawa dostępności komunikacyjnej. Stanowi 
ona podstawę poszerzania funkcji społecznych, kulturalnych i ko-
mercyjnych dzielnicy. 

Pierwotny plan przedsięwzięcia zakładał, że realizacja za-
dań w ramach projektu Nowa Huta Przyszłości dobiegnie końca 
w 2030 r. Koncepcja architektoniczna adaptacji terenu i program 
funkcjonalno-użytkowy zostały przygotowane przez zespół Pra-
cowni Projektowej F11 pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Marci-
na Furtaka. Wizualizacje obejmują plan zagospodarowania 3 stref 
aktywności gospodarczej: w północnym, południowym i zachod-
nim rejonie od ul. Igołomskiej. Łącznie ok. 40 ha.

59 mln zł od Unii Europejskiej 
Szanse na wdrożenie ambitnego planu rosną wraz z kwotą dota-
cji unijnych. 4 lipca 2019 r. została zawarta umowa, która gwa-
rantuje 59 mln zł  dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
– na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta 
Przyszłości”. Dokument został podpisany przez Wicemarszał-
ków Województwa Małopolskiego – Łukasza Smółkę i Tomasza 
Urynowicza, oraz prezesa zarządu spółki Kraków Nowa Huta 

Przyszłości S.A. – Artura Paszko. Dodatkowe 26 mln zł  stanowi 
wkład własny spółki. 

Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na rozwój Strefy 
Aktywności Gospodarczej, czyli obszaru poprzemysłowego, któ-
ry stanie się optymalnym zapleczem biznesowym dla przedsię-
biorców. Osią tej części projektu jest przebudowywana obecnie 
ul. Igołomska oraz tereny wokół niej. Prace polegają na zakupie 
części nieruchomości, przebudowie linii energetycznych oraz 
rozwoju infrastrukturalnym. 

Agnieszka Świątek
wiz. Pracownia Projektowa F11
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Nowelizacja Prawa budowlanego – będzie 
prościej

W związku z tym zaproponowano, aby projekt budowlany po-
dzielić na:

• projekt zagospodarowania działki lub terenu;
• projekt architektoniczno-budowlany;
• projekt techniczny. 
• 

Zatwierdzaniem projektu zagospodarowania zajmie się organ 
administracji architektoniczno-budowlanej, zanim zostanie wy-
dane pozwolenie na budowę. Projekt techniczny będzie można 
przedłożyć do organu nadzoru budowlanego na późniejszym eta-
pie procesu inwestycyjnego, tj. w momencie zgłoszenia zakończe-
nia robót budowlanych lub wystąpienia z wnioskiem o udzielenie 
decyzji pozwolenia na użytkowanie, co oznacza, że nie będzie za-
twierdzany na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowę. 
Rząd podkreśla, że sam zakres całego projektu budowlanego nie 
ulegnie znaczącej zmianie, zostaną natomiast wyodrębnione te 
elementy, które zgodnie z przepisami powinny być weryfikowane 
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (oddzie-
lone od tych, za które odpowiedzialni są wyłącznie projektanci).

Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na 
budowę
W uzasadnieniu nowelizacji podkreślono, że przepisy Prawa bu-
dowlanego, które określają obiekty budowlane wymagające 
uprzedniego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub doko-
nania zgłoszenia, były wielokrotnie nowelizowane i wprowadzo-
no liczne odesłania i wyjątki. W związku z tym są one niejasne 
i trudne w interpretacji. Dlatego zgodnie z zapewnieniami Rady 
Ministrów celem zmian jest uproszczenie konstrukcji przepisów 
w sposób, który pozwoli na jednoznaczne określenie koniecznych 
formalności przy realizacji inwestycji. 

PRAWO

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na początku marca 2019 r. przedstawiło projekt 
nowelizacji Prawa budowlanego. W związku z rządowymi planami, inwestorów czekają 
duże zmiany. Czy na lepsze?

W
edług informacji udostępnionych przez Radę Mi-
nistrów projekt ustawy wprowadza modyfikacje 
w zakresie procesu budowlanego, mające na celu 

uproszczenie zbyt rygorystycznych procedur, usunięcie nad-
miarowych obowiązków po stronie inwestora oraz dopre-
cyzowanie regulacji budzących wątpliwości interpretacyjne. 
Jednocześnie inicjatywa rządu ma objąć długo oczekiwane zmia-
ny w procedurze uzyskiwania odstępstw od wymogów technicz-
no-budowlanych, zasad sporządzania projektu budowlanego, 
unieważnienia pozwolenia na budowę oraz legalizacji starych sa-
mowoli budowlanych.

Uzyskiwanie odstępstw od przepisów techniczno-
budowlanych
Obecnie można realizować inwestycję dotyczącą budynku z od-
stępstwem od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli organ 
administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upo-
ważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-bu-
dowlane, w drodze postanowienia udzieli zgody na odstępstwo. 
Zgodnie z projektowanymi przepisami, wymogi formalne w celu 
uzyskania odstępstwa na inwestycję nie zmienią się, ale nowością 
będzie brak konieczności uzyskania zgody właściwego ministra. 
Zdaniem autorów projektu pominięcie w procedurze udziału od-
powiedniego ministra skróci proces inwestycyjno-budowalny 
o ok. 1,5-2 miesiące.

Zasady sporządzania projektu budowlanego
Autorzy nowelizacji Prawa budowlanego zwracają uwagę na 
konieczność wyraźnego rozróżnienia elementów projektu bu-
dowlanego podlegających weryfikacji przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej, od elementów, za których prawi-
dłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci. 
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W ramach porządkowania przepisów dotyczących pozwo-
lenia na budowę nowelizacja wprowadza szeroki katalog obiek-
tów, które nie będą wymagały decyzji o pozwoleniu na budowę, 
tylko zgłoszenia budowy. Ten katalog zawiera obiekty, które już 
wcześniej nie wymagała pozwolenia na budowę (ale wymagały 
zgłoszenia) oraz niektóre nowe pozycje, które do tej pory tego 
pozwolenia wymagały. Do takich należy np. budowa niektórych 
instalacji gazowych, czy też budowa naziemnych tarasów o po-
wierzchni zabudowy do 35 mkw. oraz  pomostów o długości cał-
kowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna 
akwenu, do 2,50 m.

Poszerzony został również katalog obiektów, które nie będą 
wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia budowy. 
Wśród nich warto zwrócić uwagę na paczkomaty oraz inne po-
dobne obiekty, a także małą architekturę. W uzasadnieniu pro-
jektu autorzy zwracają uwagę, że  zmieniono również przesłankę 
wymogu dokonania zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrz-
nych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych (obecnie wymóg zgłoszenia dotyczy każdej 
przebudowy, która prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływa-
nia obiektu). Po zmianach wymóg zgłoszenia nie będzie dotyczył 
każdego zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu, ale jedynie 
wykraczającego poza działkę, na której budynek jest usytuowany.

Zmiany dotyczące unieważnienia pozwolenia na 
budowę
Bardzo ważną zmianą na gruncie projektowanej nowelizacji jest 
zapis, o czym informuje portal rządowy, zgodnie z którym nie bę-
dzie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat, 
a w przypadku wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie 5 lat 
od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Ministerstwo 
podkreśliło, że wskazany okres wystarczy na wzruszenie zgo-
dy, jeśli jej wydanie narusza interesy podmiotów innych niż inwe-
stor. Jednocześnie zdaniem resortu wzmocniona zostanie w ten 
sposób trwałość decyzji administracyjnej, co z punktu widzenia 
inwestora będzie rozwiązaniem pozytywnym. Dla porównania, 
w obecnym stanie prawnym można stwierdzić nieważność decy-
zji o pozwoleniu na budowę wiele lat po zrealizowaniu inwestycji. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ musi stwierdzić nie-
ważność pozwolenia na budowę, jeżeli decyzja: 

• wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
• wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naru-

szeniem prawa;
• dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją 

ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;

• została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie;
• była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność 

ma charakter trwały;
• w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
• zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
• 

Należy jednak pamiętać, że nie stwierdza się nieważności de-
cyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, 
a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne, 
a ponadto przy spełnieniu poprzedzających przesłanek została 
łącznie spełniona jedna z poniższych przesłanek: 

• wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości; 
• decyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną 

decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco; 
• decyzja została skierowana do osoby nie będącej stroną 

w sprawie; 
• decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy 

prawa.

Legalizacja samowoli budowlanych
Szerokim echem odbił się również projekt zmian dotyczących 
legalizacji starych samowoli budowlanych. Resort zmierza 
do modyfikacji ustawy w taki sposób, aby zalegalizowane zo-
stały obiekty, które wybudowano ponad 20 lat temu i wobec 
których nie prowadzono postępowania w sprawie samowoli 
budowlanej. 

Jak należy ocenić nowe Prawo budowlane?
Biorąc pod uwagę całokształt proponowanej nowelizacji, wyda-
je się, że zamysł jest dobry i z pewnością uprości niektóre pro-
cedury Prawa budowlanego. Ponadto pozytywnie należy ocenić 
poszerzenie katalogu obiektów zwolnionych z konieczności uzy-
skania pozwolenia budowlanego, wymagających jedynie zgło-
szenia, oraz poszerzenie katalogu obiektów, które całkowicie 
zwolniono z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz 
konieczności zgłoszenia budowy. 

Za najkorzystniejszą zmianę, patrząc pod kątem pewności pro-
cesów budowlanych w Polsce, należy uznać ograniczenie terminu 
stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę, bowiem moż-
liwość ewentualnego stwierdzenia nieważności decyzji pozwole-
nia na budowę wprowadzała niepewność wśród budujących na 
przestrzeni ostatnich lat. Ministerstwo zapowiada wejście w ży-
cie projektu w III kw. 2019 r.

Kajetan Wałęga
aplikant radcowski

Kancelaria Janowski Markiewicz
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Chaos, jakiego jeszcze nie było 

mieszkaniowego zasobu gminy. W pierwszym przypadku przed 
zawarciem umowy najemca musi złożyć oświadczenie o dobro-
wolnym poddaniu się egzekucji, a jeśli spotka go eksmisja, nie 
będzie mu przysługiwać prawo do lokalu socjalnego ani tymcza-
sowego. W drugim, od najemców wymaga się m.in. składania de-
klaracji o dochodach i stanie majątku. Wzrost dochodów może 
oznaczać wyższy czynsz. Dodatkowo jeśli metraż zajmowanego 
mieszkania okaże się zbyt duży w stosunku do liczby zamieszku-
jących go osób, mieszkańców można przenieść do innego lokalu, 
z zachowaniem określonych zasad. W wyniku wprowadzonych 
zmian część lokatorów jest również gorzej niż kiedyś chroniona 
przed bezdomnością.

Polacy nadal nieprzekonani do najmu
Jednym z założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego była 
zmiana mentalności Polaków, którzy dążą do tego, by posiadać 
mieszkanie na własność, a wynajem traktują jako rozwiązanie 
tymczasowe, na które decydują się z konieczności. Ten cel jed-
nak nie został osiągnięty. Po wprowadzeniu nowych zasad, aby 
zyskać prawo do mieszkania, najemcy muszą dopełnić wielu for-
malności, a jeżeli nie wywiążą się z obowiązków, grożą im dotkli-
we kary. Do tego dochodzi chaos prawny i często zmieniające się 
przepisy, które nie dają poczucia bezpieczeństwa. Powody do 
obaw mają zwłaszcza osoby w trudnej sytuacji materialnej. To 
wszystko sprawia, że realizacji Narodowego Programu Mieszka-
niowego nie można uznać za sukces.

Anna Bruzda

DWA SŁOWA O RYNKU

Narodowy Program Mieszkaniowy miał rozwiązać problemy mieszkaniowe Polaków. 
Wiele wskazuje jednak na to, że choć założenia wydawały się dobre, to realizacja nie 
wyszła najlepiej.

T
worząc Narodowy Program Mieszkaniowy, zwrócono 
uwagę na wiele ważnych problemów związanych z polskim 
rynkiem nieruchomości. Po pierwsze w naszym kraju jest 

zbyt mało mieszkań. Problem ilościowy to jednak nie wszystko 
– jakość lokali, w których mieszkają Polacy, również pozostawia 
wiele do życzenia. Jednocześnie ceny są zbyt wysokie w stosun-
ku do naszych dochodów, co sprawia, że wiele osób nie może po-
zwolić sobie na zakup mieszkania. Jeżeli chcą one wynająć lokal, 
również napotykają na trudności – twórcy programu zauważy-
li, że tylko 18,6 proc. mieszkań na rynku jest przeznaczonych do 
wynajęcia (dane z 2011 r.). Najtrudniej znaleźć lokal na tyle duży, 
by sprostał wymaganiom rodzin wielodzietnych. Poważne pro-
blemy dotykają także osoby starsze i niepełnosprawne, poszuku-
jące mieszkań dostosowanych do ich szczególnych potrzeb. Poza 
tym w zasobach gminnych obserwuje się niedobór lokali chronio-
nych. Dostrzeżono także, że dotychczasowa polityka mieszka-
niowa opierała się na wsparciu finansowym, a nie na regulacjach 
prawnych. Ponadto, ponieważ wspierano przede wszystkim bu-
downictwo własnościowe, pomoc często trafiała nie do tych, któ-
rzy faktycznie jej potrzebowali. Osoby o przeciętnych i niskich 
dochodach nadal nie mogły sobie pozwolić na zakup mieszkania 
i nie otrzymywały wystarczającego wsparcia. 

Bałagan prawny
Narodowy Program Mieszkaniowy miał to wszystko zmienić 
i sprawić, że polski rynek mieszkaniowy będzie bardziej przy-
jazny zwłaszcza dla tych, których nie stać na zakup własnego 
mieszkania. Dlatego tak dużo mówiło się o lepszych zasadach 
najmu. Efekt? Jeśli chodzi o zasady najmu lokali mieszkalnych, osią-
gnięto stan chaosu, jakiego jeszcze do tej pory nie było – pisze Ewa 
Bończak-Kucharczyk w pracy „Zmiany zasad najmu w kontekście 
Narodowego Programu Mieszkaniowego”, zamieszczonej w pu-
blikacji Fundacji Habitat for Humanity Poland „Mieszkalnictwo 
w Polsce. Przyszłość najmu społecznego”. Autorka zwraca uwa-
gę na to, że często tuż po wprowadzeniu zmian przepisów praw-
nych, konieczne były poprawki i kolejne zmiany. Należy zaznaczyć, 
że prace legislacyjne prowadzono często w taki sposób, jakby auto-
rzy poszczególnych rozwiązań prawnych nie bardzo wiedzieli, co chcą 
osiągnąć, jak działają już istniejące rozwiązania i jakie skutki przynio-
są zmiany – zauważa. 

Miało być dobrze, wyszło jak zwykle
Jednym z problemów, jakie dostrzega Ewa Bończak-Kuchar-
czyk, jest to, że obecnie funkcjonuje kilkanaście odmian najmu 
(m.in. najem kodeksowy na czas oznaczony, najem na czas nie-
oznaczony zawierany według ogólnych zasad, najem okazjonal-
ny, instytucjonalny czy socjalny), przy czym prawa najemców są 
inne w poszczególnych przypadkach. Dodatkowo nowe zasady 
pozwalają wynajmować mieszkanie na gorszych warunkach, niż 
było to możliwe do tej pory. Część lokatorów ma niewiele praw, 
za to musi spełniać dodatkowe wymagania. Chodzi tu głównie 
o najem instytucjonalny oraz najem lokali wchodzących w skład 
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Odwołanie od nakazu rozbiórki

zobowiązany do dokonania czynności jest inwestor, chyba że w oko-
licznościach sprawy podmiot ten w dacie orzekania już nie istnieje 
bądź nie ma tytułu do nieruchomości lub obiektu, który upoważniał-
by do wykonania czynności nakazanych decyzją. Taka sytuacja może 
mieć miejsce, gdy obiekt jest budowany na terenie, do którego inwe-
stor nie ma żadnego tytułu prawnego, i inwestycja jest realizowana 
bez zgody właściciela nieruchomości bądź gdy inwestor zbył nieru-
chomość, której dotyczy przedmiot postępowania, na rzecz innych 
osób (za: Mirosław Wincenciak, [w:] red. Plucińska-Filipowicz Ali-
cja, Wierzbowski Marek, Buliński Kamil, Despot-Mładanowicz 
Arkadiusz, Filipowicz Tomasz, Kosicki Artur, Rypina Mariusz, Pra-
wo budowlane. Komentarz, Wydanie III, WKP 2018).

Wyjątkowe okoliczności nakazu rozbiórki
Zdaniem sądu w pewnych okolicznościach nakaz rozbiórki może 
zostać skierowany również do inwestora, nie będącego właści-
cielem nieruchomości, na której wybudowano obiekt. Jest to do-
puszczalne w sytuacji, gdy budynek został wzniesiony bez zgody 
osoby, do której należy działka. W takim bowiem przypadku na-
łożenie nakazu rozbiórki na właściciela nieruchomości byłoby 
dla niego nieuzasadnionym obciążeniem, narażałoby go na kosz-
ty i uciążliwą procedurę. Stanowiłoby również nieuzasadnione 
zwolnienie inwestora, który działał w warunkach samowoli bu-
dowlanej i powinien przyjąć wszystkie niedogodności związane 
z wykonaniem rozbiórki.

W ocenie sądu stwierdzenie organu I instancji, zawarte 
w uzasadnieniu jego decyzji, zgodnie z którym inwestor przed-
miotowego obiektu nie jest znany – w żaden sposób nie wyka-

zuje, że organ podjął wszelkie kroki pozwalające 
mu na ustalenie osoby/podmiotu będącego tym 
inwestorem. W postępowaniu sądowym wy-
kazano, że organ I instancji powinien ustalić 
w trybie administracyjnym, kim jest inwestor. 
Pominięcie tej czynności potencjalnie pozbawi-
ło skarżącą możliwości uniknięcia konsekwen-
cji nakazu rozbiórki (o ile właścicielem jest ktoś 
inny), w sytuacji, kiedy inwestor otrzyma od niej 
zobowiązanie udostępnienia terenu celem reali-
zacji obowiązków administracyjnych.

Na podstawie powyższego sąd uchylił za-
skarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponow-
nego rozpoznania przy uwzględnieniu swoich 
założeń.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie z 18 kwietnia 

2019 r., II SA/Kr 1094/18.

Krzysztof Janowski, radca prawny
Kancelaria Janowski Markiewicz

ORZECZNICTWO

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) przeprowadził czynności kontrolne 
dotyczące legalności budowy obiektu hali produkcyjno-magazynowej, której właścicielem 
była M. Następnie PINB powiadomił właścicielkę o wszczęciu z urzędu postępowania 
administracyjnego w sprawie samowolnego wzniesienia wspomnianego budynku.

W   
wkonsekwencji organ nałożył na M. obowiązek 
przedłożenia dokumentów związanych z samowol-
ną budową budynku hali produkcyjno-magazynowej. 

Właścicielka nie przedstawiła wymaganej dokumentacji w wy-
znaczonym terminie. W związku z tym otrzymała od PINB na-
kaz dokonania rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu hali 
produkcyjno-magazynowej. Strona odwołała się do Wojewódz-
kiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jednostka odwoławcza 
podtrzymała decyzję organu I instancji.

Na wyżej wymienioną decyzję M. wniosła skargę do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten z kolei uznał ją za uza-
sadnioną, aczkolwiek z innych przyczyn niż te, które zostały 
wskazane przez skarżącą. Jego zdaniem, w przedmiotowej spra-
wie nie jest kwestionowane, że na dzień wydania kontrolowanej 
decyzji istniała samowola budowlana. W tym zakresie sąd po-
dzielił argumentację prawną i faktyczną kontrolowanych orga-
nów, ale dopatrzył się uchybienia w innym aspekcie sprawy.

Zgodnie z treścią art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane: Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego 
jest obowiązany na swój koszt dokonać czynności nakazanych w de-
cyzji, o której mowa w art. 48, art. 49b, art. 50a oraz art. 51, w tym 
czynności rozbiórki.  Sąd wskazuje tutaj na pogląd:  Prawodawca 
w art. 52 wymienia następujące kategorie podmiotów: inwestora; 
właściciela; zarządcę obiektu budowlanego. W orzecznictwie wska-
zuje się, że wymienienie trzech kategorii podmiotów zobowiązanych 
nie oznacza, że obowiązek dokonania czynności obciąża te podmio-
ty solidarnie. Kolejność podmiotów wskazanych w powołanym przepi-
sie nie jest przypadkowa. Utarty jest pogląd, że w pierwszej kolejności 
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Budowa domu za środki z kredytu 
hipotecznego 

bezpieczeństwa. W drugim powinniśmy wziąć pod uwagę warun-
ki, a w trzecim czas uzyskania decyzji i  proces kredytowy.  

Poza ofertą, która oczywiście jest istotna, należy zwrócić 
uwagę na sposób weryfikacji kolejnych etapów budowy. Część 
banków nie wymaga od klienta faktur za wykonane prace. To zde-
cydowanie ułatwia cały proces. Są także banki, które będą rozli-
czały kredyt na podstawie zdjęć. Jak widać, oprocentowanie nie 
powinno być jedynym kryterium wyboru oferty.  

Po dokonaniu zakupu działki, zweryfikowaniu zdolności kredy-
towej, poznaniu najlepszych ofert dla siebie, nie pozostaje nic in-
nego, jak skompletować odpowiednie dokumenty. Najważniejsze 
z nich to prawomocne pozwolenie na budowę, projekt budowla-
ny, kosztorys, dokumentacja na temat zakupionej działki oraz fi-
nansowa dotycząca zatrudnienia. Listę wszystkich wymaganych 
dokumentów klient otrzyma od eksperta lub doradcy bankowego. 

Kosztorys – dlaczego jest taki ważny?
Tworząc kosztorys, lepiej zawyżyć kwoty, niż je zaniżyć. Gdyby 
okazało się, że klient przecenił swoje możliwości i kwota, o jaką 
wnioskował, nie jest mu potrzebna, to zawsze może zrezygnować 
z ostatniej transzy. Taka sytuacja jest lepsza, niż gdyby miało za-
braknąć środków i konieczne byłoby dobranie droższego kredytu 
gotówkowego. 

Dlaczego warto składać kilka wniosków o kredyt 
hipoteczny?
Po skompletowaniu wniosków i złożeniu ich w bankach, czeka-
my  na decyzję kredytową. Warto się zabezpieczyć i udać do kilku 
banków. Jeśli od jednego z kredytodawców otrzymamy decyzję 
negatywną, wiemy, że zabezpieczyliśmy się dwoma dodatkowy-
mi wnioskami w innych bankach.  Czasem sytuacja jest odwrotna. 
Nastawiliśmy się na jakiś bank, ale przedłużający się proces uzy-
skania decyzji kredytowej może być powodem odrzucenia przez 
nas jego oferty. Oczywiście, składając kilka wniosków, nie ponosi-
my z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

Ile trzeba czekać na decyzję kredytową?
Banki mają obowiązek wydać decyzję kredytową w ciągu 21 dni 
kalendarzowych. Wymusza to na nich ustawa, która weszła w ży-
cie 22 lipca 2017 r. Chodzi tu o „ustawę o kredycie hipotecznym 
oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agenta-
mi” z 23 marca 2017 r. Niektóre banki, aby obejść ten przepis, za-
stosowały dwuetapowy system wnioskowania. 

Kinga Tymoszuk
Ekspert ds. kredytów hipotecznych

tel: 513 646 202
kin.tymoszuk@gmail.com

Facebook/Instagram:  kingatymoszuk.nieruchomosci

EKSPERT RADZI

Połowa wakacji za nami, a urlop to idealny moment na to, aby podsumować, co było 
i zaplanować kolejne działania. Jeśli jednym z tych działań ma być budowa domu na 
wiosnę, to warto pomyśleć o tym już dziś.

D
laczego należy planować inwestycję prawie rok wcze-
śniej? Ponieważ jest jeszcze sporo czasu na to, aby dobrze 
się przygotować i zorientować w procesie, znaleźć odpo-

wiednią działkę, uzyskać pozwolenie na budowę oraz wnioskować 
o kredyt(y)  hipoteczny/(e). 

Od czego zacząć? 
Przede wszystkim od kupna działki budowlanej. W tym przypad-
ku możliwości są dwie:
• można wziąć na nią kredyt hipoteczny;
lub
• kupić ją za gotówkę i potraktować jako wkład własny do kre-

dytu na budowę domu.
Niektóre banki umożliwiają skredytowanie jednym kredytem za-
kupu działki i budowy nieruchomości. Takie rozwiązanie ma plu-
sy i minusy. Jeden kredyt to mniej formalności, jednak nie mając 
jeszcze projektu domu, trudno nam oszacować koszty. Przy umo-
wie kredytowej na całość, bank od razu chce poznać wnioskowa-
ną kwotę. 

Rozdzielając to przedsięwzięcie na dwa kredyty (bo taka moż-
liwość też istnieje), mamy więcej formalności do załatwienia. Zy-
skujemy za to dodatkowy czas na zastanowienie się nad projektem 
i pozyskaniem wszelkich zgód. W końcu na nabytej działce ma po-
wstać wymarzony dom, a pośpiech nikomu nie sprzyja. 

Decydując się na pierwszą opcję, koniecznie trzeba podjąć prze-
myślaną decyzję dotyczącą wyboru banku. W tym samym banku, 
po zakupie działki, należy starać się o kredyt na budowę domu. 

Bez względu na to, czy sprawa dotyczy kredytu na zakup i bu-
dowę, czy tylko budowę, zawsze pojawia się pytanie: czy korzystać 
z pomocy eksperta finansowego? Decyzja należy do klienta. Jeśli 
znajdzie czas na chodzenie po bankach, weryfikację ofert i składa-
nie w kilku z nich swoich wniosków, to oczywiście nie ma potrze-
by korzystania z czyjejkolwiek pomocy. Jeśli jednak zastanawia się 
nad pomocą eksperta, bo urlop woli wykorzystać na odpoczynek, 
to warto skorzystać z tej opcji. Jednak i tu często pada pytanie: czy 
oferta z banku różni się od tej od eksperta? 

Odpowiedź brzmi: eksperci mają te same oferty, a bank płaci 
im za przyprowadzenie do nich kredytobiorcy. Nie ma tutaj żad-
nych ukrytych kosztów, które ponosiłby klient z tytułu korzysta-
nia z pomocy fachowca. Bankom się to opłaca, ponieważ zamiast 
zatrudniać wewnętrznych pracowników, wynagradzają eksperta, 
który właśnie przyprowadził do nich konkretnego klienta i zajął się 
wszelkimi formalnościami. Oczywiście jak w każdej branży, warto 
korzystać z usług zaufanego specjalisty, najlepiej z polecenia. 

Jakie banki wybrać?
Jednym z banków, w którym warto złożyć wniosek kredytowy, 
powinien być taki, który daje nam największe szanse na uzyska-
nie kredytu. Zapewne nie będzie on najtańszy, ale da poczucie 
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Polacy zapomnieli o etyce, czy tylko 
kombinują?

br., grono dłużników powiększyło się o 30 proc. (do 2,8 mln), a ich 
zadłużenie wzrosło o 67 proc. 

I to wszystko pomimo dobrze rozwijającej się gospodarki, spa-
dającego bezrobocia, napływu pieniędzy z  programów socjalnych 
i rosnących wynagrodzeń Polaków. […] W grę wchodzą również błędy 
w  zarządzaniu budżetem domowym przez nieradzących sobie z ob-
sługą zobowiązań. Wzrost wydatków konsumpcyjnych części społe-
czeństwa wyprzedza wzrost ich dochodów. Wyższe wpływy służą 
do zwiększenia zdolności kredytowej i pożyczkowej, śmielszego de-
cydowania o droższych zakupach i większych wydatkach przyspie-
szających spełnienie oczekiwań i  aspiracji  – komentuje Sławomir 
Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Polska szkoła przetrwania
Problemem jest też nasza mentalność. Co trzecia osoba w prze-
dziale wiekowym 25-34 lata nie potrafi zmienić swoich przyzwy-
czajeń konsumenckich, nawet gdy w grę wchodzi utrata stabilności 
finansowej. Podczas badania Quality Watch, przeprowadzonego 
na zlecenie BIG InfoMonitor, 22 proc. uczestników oceniło swoją 
sytuację ekonomiczną jako „życie ponad stan”.

Z drugiej strony szukanie luk w prawie, małe przemilczenia czy 
nawet poważniejsze nadużycia zwiększają szanse na przetrwanie, 
a przynajmniej tak myśli część mieszkańców Polski. Człowiek ze 
swej natury zawsze będzie szukał łatwiejszych rozwiązań. Dość 
powszechny wizerunek Polaka kombinatora wciąż ma pozytywne 
konotacje. To człowiek, który nie dość, że poradzi sobie w każdej 
sytuacji, to jeszcze na niej skorzysta. A skoro tylko zmiana my-
ślenia prowadzi do zmiany zachowania, na przestrzeganie norm 
etycznych w finansach trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Joanna Kus

FINANSE

Czy oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym? Na to pytanie zadane przez 
Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), BIG InfoMonitor, Everest Finance oraz 
Polską Sieć Windykacji, 94,2 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco. Polacy 
nie mają wątpliwości, gdy odnoszą się do ogólnej tezy. Ich pogląd na ten temat zmienia 
się, kiedy muszą skonfrontować normy etyczne z konkretnymi przykładami zachowań 
konsumenckich.

P
ostawy mieszkańców kraju przeanalizowano w badaniu 
„Moralność finansowa Polaków”. Przybywa osób, które nie za-
wsze uznają spłatę długów za obowiązek moralny. Jak wynika 

z badań, negatywne zmiany w podejściu społeczeństwa do tego obo-
wiązku moralnego nabrały tempa w ostatnich latach. Wywiązywanie 
się z zobowiązań finansowych oraz prawa wierzyciela do odzyskania 
swoich należności podważa już ok. 6 na 100 Polaków. Powinno to za-
stanawiać i  inspirować do dyskusji o  przyczynach takiego zjawiska 
w szerokich kręgach – rządowych, finansowych, mediach, jak i w świe-
cie akademickim i naukowym – zauważa Andrzej Roter, prezes Za-
rządu KPF.

Z badania wynika, że moralność finansowa okazuje się war-
tością ulotną dla 52 proc. Polaków, którzy akceptują nieetyczne 
praktyki umożliwiające uniknięcie spłaty długu.  Ponad połowa 
ankietowanych nie ocenia negatywnie takich działań, jak: praca 
na czarno, by zaległości nie mogły być ściągane z pensji; zmiana 
rachunku bankowego w obawie przed komornikiem oraz przepi-
sanie majątku na rodzinę w celu uniknięcia roszczeń wierzycie-
li. Polacy są wyrozumiali także dla rodaków, którzy zatajają ważne 
informacje przed bankami lub dopuszczają się oszustwa, by zacią-
gnąć kredyt.

Ankietowani byli pytani o stosunek do ukrywania faktów, któ-
re uniemożliwiają uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej, 
a także o zaciągnie długu bez znajomości warunków spłaty czy 
wykorzystywanie cudzego dowodu osobistego do otrzymania 
pieniędzy. Z ankiety wynika, że 44 proc. respondentów akceptuje 
takie zachowania.

Małe oszustwa – życiowa zaradność
Podobnie jest w pozostałych przypadkach, dotyczących innych 
sytuacji życiowych, np. starania się o odszkodowanie na podsta-
wie nieprawdziwych informacji o poniesionej szkodzie, unikania 
płacenia VAT czy wreszcie utwierdzania w błędzie sprzedaw-
cę, który przy wystawianiu rachunku pomylił się na swoją nie-
korzyść. Poziom akceptacji społecznej dla tego rodzaju praktyk 
sięga 39 proc.

Pozostaje pytanie, w jakich okolicznościach dochodzi do łama-
nia prawa w obszarze finansów. Czy w obecnych realiach możliwe 
jest bezwzględne przestrzeganie przepisów i czy dłużnik może 
być w stanie wyższej konieczności? Przyzwolenie na unikanie od-
powiedzialności upowszechnia się, gdy społeczeństwo zaczyna 
postrzegać je jako jedyny sposób na wyjście z kryzysu finansowe-
go. W takiej sytuacji znajduje się wielu Polaków. Według danych 
BIG InfoMonitor, obejmujących okres od marca 2016 r. do marca 
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Skrzynie i kufry na domowe skarby

a także na sposób wykończenia wieka. Choć wiklina czy rat-
tan wyglądają urzekająco, lepiej sprawdzają się solidne, drew-
niane modele z płaskim wiekiem – te cechy pozwalają nadać 
meblom dodatkową funkcję – można na nich postawić jakieś 
przedmioty, a nawet usiąść. Używając kufra w charakterze 
stolika kawowego, wprowadzimy do salonu niepowtarzalny 
klimat, a jednocześnie zyskamy dodatkowe miejsce, w którym 
możemy schować np. nieużywaną na co dzień zastawę stoło-
wą albo poduszki dekoracyjne, wyciągane tylko na czas wizyt 
gości. Dodatkowy, niewielki stolik przyda się także w sypial-
ni. Leżąc w łóżku, dobrze mieć w zasięgu ręki ulubioną książkę 
czy paczkę chusteczek. Jeżeli w charakterze stolika wykorzy-
stamy skrzynię, przydatne drobiazgi nie będą musiały stać na 
wierzchu. Obszerniejsze modele pozwolą schować nawet do-
datkowy koc, który docenimy w chłodniejsze noce.

Wygodne siedzisko
Skrzynia może pełnić także funkcję miejsca do siedzenia. Przy 
większej liczbie gości taki przedmiot z pewnością przyda się 
w salonie. Dobrze spełni swoją funkcję również na balkonie, 
gdzie liczy się praktycznie każdy centymetr wolnej przestrze-
ni. W ogrodzie natomiast z powodzeniem zastąpi tradycyjną 
ławkę. Do skrzyni w korytarzu możemy włożyć buty wszyst-
kich domowników, a po zamknięciu wieka usiąść na niej, 
ułatwiając sobie zakładanie obuwia. Jeżeli poszukujemy wy-
godniejszego rozwiązania niż proste, drewniane wieko, mo-
żemy zdecydować się na modele z miękkim obiciem. Na rynku 
można dostać także specjalne poduszki, dostosowane do 

ARANŻACJE WNĘTRZ

Dodatkowe miejsce do przechowywania, siedzisko albo stolik – te wszystkie funkcje 
mogą połączyć w sobie skrzynie i kufry. Nawiązujące do rustykalnego wystroju albo 
w nowoczesnym wydaniu, wzbogacą salon, sypialnię czy korytarz, niezależnie od stylu 
dominującego w mieszkaniu.

K
iedyś drewniane skrzynie należały do najpopularniejszych 
mebli, co można zaobserwować choćby przy okazji space-
ru po jakimkolwiek skansenie. Wyparte później przez sza-

fy i komody, dzisiaj znowu wracają do łask. Bogactwo kształtów 
i rozmiarów, jakie znajdziemy na rynku, pozwala każdemu znaleźć 
model najlepiej pasujący do pozostałych elementów wyposaże-
nia. Godny uwagi jest także praktyczny aspekt takiego rozwiąza-
nia. Odpowiednio dobrana skrzynia połączy w sobie kilka funkcji, 
pozwalając na oszczędność miejsca. Docenią to zwłaszcza wła-
ściciele mieszkań o niewielkich metrażach.

Miejsce do przechowywania
Podstawową funkcją wszelkiego rodzaju skrzyń i kufrów jest 
przechowywanie. Na rynku znajdziemy zarówno niewielkie mo-
dele, w których możemy trzymać drobiazgi, jak i większe, nada-
jące się do schowania pościeli czy ubrań. Kształt nadany meblom 
pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, a jed-
nocześnie zadbać o bezpieczeństwo i dobry stan przechowy-
wanych przedmiotów. W przypadku naprawdę dużych skrzyń 
czy kufrów problematyczne może być tylko znalezienie potrzeb-
nej rzeczy i wyciągnięcie jej w taki sposób, by nie zrobić bałaga-
nu. I na to jednak znajdzie się sposób. W utrzymaniu porządku 
w większych modelach pomogą różnego rodzaju przegródki, pu-
dełka i wkładane organizery. 

Dodatkowy stolik
Wybierając kufer albo skrzynię do przechowywania, war-
to zwrócić uwagę na materiał, z którego zostały wykonane, 
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siadania na skrzyniach i kufrach, niekiedy z możliwością zamó-
wienia niestandardowego rozmiaru. Inna opcja to zastosowa-
nie zwykłych, dekoracyjnych poduszek, które nie tylko zadbają 
o nasz komfort, ale i staną się ozdobą, wprowadzającą do wnę-
trza przytulny klimat. 

Do pokoju dziecięcego
Skrzynie i kufry są doceniane zwłaszcza w pokojach dziecię-
cych. Dzięki nim można szybko uporać się ze sprzątnięciem 
porozrzucanych zabawek. A jeśli dziecko będzie chciało znów 
po nie sięgnąć, znajdzie je na wyciągnięcie ręki, więc nie będzie 
musiało prosić rodziców o podanie ulubionego misia z wysokiej 

półki. Nawet puste pudełka mogą się przydać – 
przy odrobinie wyobraźni w czasie zabawy staną 
się statkiem, górą, jaskinią, wulkanem albo du-
żym garnkiem. Aby ułatwić dziecku przesuwa-
nie przedmiotu, można zdecydować się na model 
z kółkami albo taki, który niewiele waży i posia-
da uchwyty do przenoszenia. Wybierając skrzy-
nię do pokoju dziecięcego, należy jednak zwrócić 
uwagę na to, czy produkt posiada odpowiednie 
atesty, nie wydziela toksycznych substancji i jest 
bezpieczny. Nie do przyjęcia są ostre krawędzie 
czy nierówna powierzchnia, umożliwiająca np. 
wbicie drzazgi.

Wybór ma znaczenie 
Aby skrzynie czy kufry dobrze prezentowały się 
w mieszkaniu, należy dostosować je do pozo-
stałych elementów wyposażenia. W mieszkaniu 
urządzonym w stylu kolonialnym dobrze prezen-
tują się skórzane kufry, styl glamour lubi błysz-
czące dodatki, zaś w mieszkaniach wzorowanych 
na krajach skandynawskich najlepszym wyborem 
okaże się proste, białe drewno. Duże pole do popi-
su mają mieszkańcy wnętrz industrialnych. Mogą 
wybierać np. spośród skrzyń nawiązujących do 
tych, w których dawniej przechowywano surow-
ce potrzebne do pracy w fabrykach. Mile widzia-
ne są tutaj także wszelkiego rodzaju przetarcia 
i niedoskonałości, jak również metalowe dodat-

ki, np. okucia. Postarzenia pasują także do wnętrz prowansal-
skich, jednak tutaj mają nieco inny charakter – powinny być 
znacznie subtelniejsze, a dominujące barwy – jasne i pastelo-
we. W mieszkaniach rustykalnych najlepiej wyglądają drewnia-
ne skrzynie, ozdobione motywami ludowymi, np. rzeźbieniami. 
Meble mogą także odzwierciedlać zainteresowania mieszkań-
ców. Przykładowo, jeśli lubimy podróże, stolik kawowy może-
my zastąpić starym kufrem podróżnym. W pokoju dziecięcym 
sprawdzą się natomiast pufy-skrzynie na zabawki utrzymane 
w żywych kolorach albo z bajkowymi motywami.

Anna Bruzda
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Bogucianka 159 – tynieckie osiedle 
w zgodzie z naturą

Każdy dom składa się z dwóch kondygnacji (parteru i podda-
sza). Do budynków przylegają balkony, tarasy i prywatne ogród-
ki. Miejsce na samochód czy motocykl zapewni funkcjonalny 
garaż. Całość została zaprojektowana zgodnie ze standardami 
minimalizowania wpływu budynków na środowisko naturalne, 
zdrowie ludzi oraz sąsiednią zabudowę.

Tynieckie osiedle Bogucianka 159 stwarza przyszłym miesz-
kańcom możliwość życia w zgodzie z naturą i swoimi potrzeba-
mi. Rozległe tereny leśne znajdują się w odległości 500 m od 
inwestycji, trasa dojazdu do Rynku Głównego w Krakowie wy-
nosi 13 km, do Portu Lotniczego Kraków-Balice – 9,5 km, do 
autostrady A4 – 4,2 km. Mieszkańcy nie tracą możliwości ko-
rzystania z punktów usługowych i innych udogodnień dużego 
miasta. 

Funkcjonalność i bezpieczeństwo
Domy zostały zaprojektowane w technologii tradycyjnej, muro-
wanej, bez podpiwniczenia. Styl architektoniczny inwestycji na-
wiązuje do typowej podmiejskiej zabudowy. Dwuspadowy dach 
o konstrukcji drewnianej sprawia, że inwestycja znakomicie wpi-
suje się w charakter malowniczej okolicy. 

Osiedle wyposażono w rozwiązania pozwalające na dbałość 
o spokój i bezpieczeństwo mieszkańców: antywłamaniowe drzwi 
wejściowe i wideodomofon. Codzienny komfort zapewnią tak-
że m.in: automatyczna uchylna brama wjazdowa, automatyczna 
ocieplana brama garażowa i trzyszybowa stolarka okienna. 

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji zaplanowano na  III 
kw. 2019 r.

Joanna Kus

ZAPROSZONO NAS

Działki w atrakcyjnych lokalizacjach są obecnie trudno dostępne, co zwiększa znaczenie 
tego czynnika przy analizie oferty rynku nieruchomości. Aktywność deweloperów 
przesuwa się poza centrum miasta, ponieważ najważniejszymi kryteriami wyboru nowego 
domu, poza oczywistym aspektem finansowym, stały się dla krakowian: dostęp do zieleni, 
dobrze funkcjonująca komunikacja oraz spokojne otoczenie – bez ulicznego hałasu 
i spalin.

N
ieruchomości w cichej okolicy wybierają przede wszyst-
kim osoby, które zakładają, że taka inwestycja zaspokoi ich 
potrzeby na wiele lat, zapewni poczucie bezpieczeństwa 

i odpowiednie warunki zarówno do odpoczynku, jak i różnego 
rodzaju aktywności. To również atrakcyjna opcja dla nabywców, 
którzy kupują lokale z zamiarem późniejszej sprzedaży z zyskiem. 
W tym kontekście lokalizacja jest jednym z najistotniejszych ele-
mentów potencjału inwestycyjnego, składających się na wizeru-
nek inwestycji. Pod uwagę należy wziąć także architekturę, która 
powinna tworzyć spójną całość z charakterem zabudowy najbliż-
szej okolicy.

O tym, że nie tylko turyści doceniają krajobraz Lasów Tyniec-
kich, świadczy ulokowanie w ich sąsiedztwie kameralnego osiedla 
Bogucianka 159. Projekt realizuje spółka celowa Devero Rogala 
Sp. z o. o., należąca do Grupy Rogala, działającej na rynku komer-
cyjnym i mieszkaniowym. Koordynacją projektu zajmuje się firma 
specjalizująca się w doradztwie biznesowym i inwestycyjnym – 
Nova Partners Sp. z o.o. Sp. k.

Bogucianka 159
W ramach I etapu inwestycji zaprojektowano 5 budynków, w któ-
rych łącznie powstanie 10 domów w zabudowie bliźniaczej. Osie-
dle obejmuje 2 bliźniaki typu A, 2 typu B oraz jeden typu B1. 
Budynki te różnią się między sobą powierzchnią poszczególnych 
pomieszczeń oraz drobnymi elementami w wykończeniu elewacji 
zewnętrznej i balkonów. 

Docelowo, w kolejnych etapach, deweloper wybuduje jeszcze 
4 domy w zabudowie bliźniaczej. 

przykładowa aranżacja wnętrza
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Perły z sieci

Kunsthaus Graz

Muzeum sztuki nowoczesnej w Grazu – Kunsthaus Graz 
– zostało zbudowane w 2003 r. w ramach programu 
obchodów przyznania miastu tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury. Oryginalność zaprojektowanego przez Petera 
Cooka i Colina Fourniera budynku opiera się na plastycznej 
i fantazyjnej formie przestrzennej blob, stworzonej przy 
użyciu zaawansowanych technik CAD. Z powierzchni 
szkła akrylowego wystają „dysze”, które mają dostarczać 
do środka światło dzienne. Główna fasada wschodnia jest 
wzbogacona o 930 lamp fluorescencyjnych. Możliwość 
regulacji jasności ze zmiennością 20 klatek na sekundę 
umożliwia projekcję obrazów, filmów i animacji. Górne 
kondygnacje muzeum podtrzymują starannie odnowiony 
Eisernes Haus (żelazny dom) – najstarszą w Europie 
konstrukcję żeliwną z 1847 r.

Ikea Museum
Ikea, najpopularniejsza marka meblowa na świecie, otworzyła 
muzeum mające upamiętnić wieloletnią działalność firmy. 
Założona w 1943 r. przez Ingvara Kamprada sieć, po kilku 
dekadach istnienia na rynku ma na swoim koncie wiele sukcesów, 
ale także liczne niepowodzenia i błędy. Ideą powstania obiektu 
była możliwość zaprezentowania historii firmy. Ikea Museum 
zostało otwarte 30 czerwca 2016 r. w szwedzkim mieście 
Älmhult. Na potrzeby instytucji zaadaptowano stary budynek 
w centrum miasta, w którym kiedyś mieścił się pierwszy sklep 
szwedzkiego producenta, o powierzchni użytkowej 7000 
mkw. W muzeum poznamy nie tylko historię firmy, ale także 
prześledzimy transformacje społeczne na przestrzeni lat i ich 
wpływ na kreowanie marki. Przestrzeń ekspozycyjną podzielono 
na 3 części. Wystawa „Nasze korzenie” skupia się na historii 
i społeczeństwie Szwecji. Kolejna ekspozycja, zatytułowana 
,,Nasza historia”, opowiada o rozwoju firmy i ważnych dla niej 
wydarzeniach, trzecia obejmuje różne wspomnienia i pomysły 
klientów. W budynku  otwarto także sklep z pamiątkami.

Architektura Tauta

Pierwsza koncepcja architektury alpejskiej powstała w 1919 
r. Już wtedy zakładała połączenie naturalnego krajobrazu 
z kreacją artystyczną. Twórcą oryginalnej definicji budownictwa 
górskiego był architekt Bruno Taut. Jego pierwszy projekt 
w tym nurcie to szkic kompleksu budowli, które kształtem 
przypominały górskie kryształy. Była to utopijna wizja zrodzona 
z potrzeby ucieczki od rzeczywistości po I wojnie światowej. 
Swoje kolejne projekty Taut umieścił w teczce opatrzonej 
tytułem „Alpine Architektur”. Ponadto do najbardziej znanych 
koncepcji Tauta należą tzw. Osiedle Podkowa, czyli Berlin-
Britz, oraz dom rodzinny Käseglocke w kolonii artystycznej 
Worpswede. Równie docenianym projektem architekta 
jest Chata wuja Toma, funkcjonująca także pod nazwą 
Berlin-Zehlendorf. Współcześnie architektura alpejska 
jest popularna i doceniana na całym świecie. W 2012 r. 
jeden z tego rodzaju projektów, autorstwa Floriana Naglera, 
ekologiczny hotel w Alpach Bawarskich otrzymał nagrodę 
Stowarzyszenia Architektów Niemieckich BDA Preis Bayern 
oraz nagrodę Deutscher Holzbaupreis. 

fot. lic. Wikimedia Commons

fot. Marion Schneider, Christoph Aistleiner, lic. Wikimedia Commons

Käseglocke, lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Usługi sharing zawładną polskimi ulicami
Europę czeka prawdziwy boom na pojazdy na minuty. Według analityków 
do 2030 r. liczba samochodów ma się zmniejszyć o 80 mln. W Polsce na każ-
dy współdzielony pojazd przypada 90 użytkowników. W ostatnim czasie 
największą furorę robią hulajnogi na wynajem, a do 2025 r. w polskich mia-
stach ma być ich nawet o 500 proc. więcej niż teraz. Na popularności zysku-
ją również rowery i auta udostępniane w ramach sharingu. W tym przypad-
ku przewidywany jest wzrost na poziomie 130 proc. liczby tych pojazdów.

Jak wynika z danych prezentowanych przez „Rzeczpospolitą”, obecnie 
z systemem najmu rowerów związanych jest najwięcej użytkowników, a ich 
grono liczy 2,2 mln osób. Coraz większy przyrost liczby nowych użytkowni-
ków charakteryzuje również car-sharing oraz hulajnogi i skutery, w przypad-
ku których mówi się o odpowiednio 630, 220 i 310 tys. korzystających z da-
nej usługi. 

Car-sharing może przyczynić się do wielu pozytywnych zmian, przede 
wszystkim, jeśli chodzi o stan środowiska. Okazuje się bowiem, że gdyby 20 
proc. samochodów prywatnych zostało zastąpionych pojazdami współdzie-
lonymi, emisja dwutlenku węgla zmniejszyłaby się o 15 proc.

Nowe Mieszkania Plus we Wrocławiu
Spółka PFR Nieruchomości zakupiła nową działkę od Polskie-

go Holdingu Nieruchomości. Na wrocławskim Zakrzowie powsta-
nie osiedle, które będzie liczyć ponad tysiąc Mieszkań Plus. Budo-
wa lokali w ramach rządowego programu rozpocznie się w IV kw. 
2020 r. po wcześniejszym konkursie na projekt architektoniczno-
-urbanistyczny osiedla. Chcielibyśmy, aby nasza inwestycja przyczyni-
ła się do rozwoju tej części Wrocławia – powiedział Mirosław Barszcz, 
prezes PFR Nieruchomości.

Na terenie województwa dolnośląskiego PFR Nieruchomości 
analizuje ok. 30 lokalizacji, w których zostaną wybudowane osiedla 
w programie Mieszkanie Plus. Chodzi o działki należące do spółek 
Skarbu Państwa. We Wrocławiu powstają już trzy inwestycje zwią-
zane z nowymi Mieszkaniami Plus – przy ul. Hermanowskiej, Biało-
wieskiej oraz Kolejowej.

Samorządowcy krytykują ustawę śmieciową
Na ostatnim posiedzeniu Senatu do nowelizacji tzw. ustawy śmie-
ciowej wprowadzono 17 poprawek. Zarząd Związku Miast Polskich 
(ZMP) wystosował stanowisko w sprawie przepisów, jakie znalazły 
się w wersji przyjętej 4 lipca 2019 r. W dokumencie czytamy, że ZMP 
obawia się, iż nowelizacja stwarza przeszkodę do wywiązania się z za-
dań, do jakich zobowiązuje gminy prawo unijne oraz krajowe. Co wię-
cej, zarząd ZMP w swoim stanowisku podkreśla, że znajdujące się 
w noweli przepisy nie pokrywają się z ustaleniami, jakie padły pod-
czas konsultacji prowadzonych w ramach prac Komisji Wspólnej Rzą-
du i Samorządu Terytorialnego.

Największy sprzeciw samorządowców wzbudzał zapis o wywoże-
niu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. W ich ocenie prze-
pisy wyłączają z odbioru odpadów tego typu obiekty, co negatyw-
nie wpłynęłoby na gospodarowanie odpadami w gminach. Ponadto 
dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, czyli np. sklepów, 
wprowadzenie zaproponowanych zmian wiązałoby się z większymi 
opłatami. Zdaniem ZMP konsekwencje rozwiązań byłyby widoczne 
zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z zabudową śródmiejską.
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Z Krakowa

Podwyżki w Strefie Płatnego Parkowania
Krakowscy radni zdecydowali, że opłaty w Strefie Płatnego Parkowania 

wzrosną, ale nie aż tak bardzo jak proponował Zarząd Transportu Publicz-
nego. Kierowcy będą płacić za postój przez 6 dni w tygodniu – od ponie-
działku do soboty. Pierwotny projekt uchwały zakładał pobieranie opłat 
również w niedziele. 

Nowe stawki zaczną obowiązywać we wszystkich podstrefach 15 grud-
nia. Wysokość opłat w poszczególnych częściach miasta wyniesie: w pod-
strefach A – 6 zł, B – 5 zł, C – 4 zł. Podane stawki dotyczą pierwszej i każdej 
kolejnej godziny parkowania. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, koszt zaku-
pu abonamentu sięgnie 500 zł w podstrefie A, 400 zł w B oraz 300 zł w C. 
Opłata abonamentowa obejmująca trzy podstrefy wyniesie 750 zł.

Nowy, 6-dniowy harmonogram wejdzie w życie wcześniej niż wyższe 
opłaty, tj. 22 września br. We wrześniu zostaną wprowadzone również do-
datkowe podstrefy – na Zabłociu i os. Podwawelskim. Na wrzesień przy-
szłego roku radni zapowiedzieli rozszerzenie granic Strefy Płatnego Par-
kowania w rejonach Grzegórzek, Dębnik, Zwierzyńca i Krowodrzy. Brak 
opłaty postojowej będzie karany mandatem w wysokości 150 zł.

Przestępstwo w spółce Miejska Infrastruktura
W latach 2014-2018 do miejskiej kasy nie wpłynęło prawie 
123 000 zł, które powinny tam trafić z tytułu opłat za parkowa-
nie. W związku z tym spółka Miejska Infrastruktura, która nadzo-
ruje pobieranie środków z parkometrów, jest podejrzana o pro-
wadzenie nierzetelnej księgowości. Aby sprawdzić wiarygodność 
przedsiębiorstwa, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zlecił 
przeprowadzenie kontroli wewnętrznej. Wśród wykrytych nie-
prawidłowości są m.in. niewłaściwy obieg danych i dokumentów 
w strukturach organizacyjnych spółki, błędy techniczne w dzia-
łaniu parkometrów oraz niestaranność w przekazywaniu doku-
mentacji przez Pocztę Polską SA (odpowiedzialną za przeliczanie 
środków). W samej spółce zabrakło też dobrych mechanizmów 
kontroli. 

Na podstawie obliczeń Wydziału Kontroli Wewnętrznej UMK 
oszacowano niedobór środków z opłat parkingowych na ok. 
123 000 zł. Sprawa została skierowana do prokuratury. W za-
wiadomieniu o popełnieniu przestępstwa Wydział powołał się 
na art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Archeolodzy opóźnią remont ul. Krakowskiej
Podczas remontu ul. Krakowskiej dokonano trzech odkryć arche-
ologicznych, które spowodują wstrzymanie części prac na tym 
odcinku. Przez kilka tygodni archeolodzy będą badać odkopane 
przez ekipę remontową fragmenty bramy miejskiej, przyczółek 
mostu na skrzyżowaniu ulic Dietla i Starowiślnej oraz piwnice ka-
mienic przy ulicach Dietla, Stradomskiej i św. Agnieszki. 

Decyzję o rozpoczęciu badań archeologicznych podjął Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków. Ze względu na konieczność 
ochrony konserwatorskiej odkrytych obiektów, należy wprowa-
dzić zmiany w projekcie przebudowy ulicy. 

Remont przeciągnie się prawdopodobnie do października. Do 
tego czasu odcinek będzie wyłączony z ruchu tramwajowego. Na 
zmianę terminu otwarcia ulicy ma wpływ przede wszystkim fakt, 
że zabytkowe piwnice znajdują się w miejscu, w którym planowa-
no wykonanie kanalizacji.

fot. lic. Wikimedia Commons
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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 4,3182

CHF 3,9724

PLN 3,61%

II 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 ** –0,3770

LIBOR CHF –0,7598

LIBOR EUR *** –0,4011

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)                         179,97

tabela nr 150/A/NBP/2019 z dnia 05.08.2019

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

(dane na dzień 02.08.2019 [Euribor],  
26.07.2019 [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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rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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

1 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) bud. 6  -  IV kw. 2020/I kw. 2021 46 - 74 10 000  - 11 700 Inter-Bud Developer

2 Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/Podgórska)

bud. A - I/ II kw. 2019;  
bud. D - IV kw. 2020

30 - 230 10 500 - 13 500;  
9800 - 17 000 Inter-Bud Developer 37

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

5 Al. 29 Listopada/ul. Meiera bud. B - październik 2019 48 - 50 6620 - 6720 Dom-Bud M. Szaflarski 55

6 Apartamenty Turystyczna 30 czerwca 2020 32 - 67 7450 - 9350 Grupa Deweloperska Start 54

7 Białe Piaski (ul. Piaskowa) IV kw. 2019 71 - 148 6500 - 7000 Realimpex 3

8 Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

etapy I,II,III - zrealizowane, 
etap IV – w przygotowaniu

40 - 80 8000 - 8550 Imperial Capital 50

9 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) luty 2020 32 - 72 7000 - 8000 Tętnowski Development 58

10 Panorama Prądnik  
(ul . Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw . 2020 34 - 70 6200 - 7600 Nokturn Deweloper 6, 8-9

11
Wzgórze Witkowickie  
(ul. Witkowicka)

I etap - II kw. 2019;  
II etap - II kw. 2020

53 - 93 od 7100 AWIM 6, 43

Krowodrza   Średnia cena: 8761 zł/mkw. 

Grzegórzki   Średnia cena: 9367 zł/mkw. 

Prądnik Biały   Średnia cena: 7979 zł/mkw. 

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

3 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 51 - 91 od 11 500 Tętnowski Development 58

4 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: 9877 zł/mkw. 

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

18 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 - zrealizowany,  
bud. 2 - październik 2019 42 - 105 8100 - 9950 Dom-Bud M. Szaflarski 45, 55

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

20 Oaza Bronowice (ul  Stańczyka) bud  5 - wrzesień 2019,  
bud  7, 9 - zrealizowany 29 - 91 8290 - 9590 Oaza Bronowice 57

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Prądnik Czerwony   Średnia cena: 8739 zł/mkw. 

Bronowice   Średnia cena: 8803 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 6500 - 7300 Firma JANEX 52
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 45, 55

15 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 66 - 94 7900 WAKO 56
16 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 26 - 83 8600 - 9800 Dom-Bud M. Szaflarski 55

17 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 7 - wrzesień 2019,  
bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 34 - 80 7200 - 8700 Dom-Bud M. Szaflarski 55

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: 6899 zł/mkw. 

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

22 Agatowa II (ul. Agatowa) I kw. 2021 35 - 75 5377 - 5943 SM Śnieżka 60

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

24 Apartamenty Wielicka (ul. Górników 50-66) zrealizowana 42 - 130 od 4839 WAN 40

25 Willa Nokturn (ul. Mała Góra) II etap, bud. 3 i 4  
- I kw. 2021 27 - 75 6700 - 7900 Nokturn Deweloper 7, 44

26 Mała Góra 8B i 8C (ul. Mała Góra) zrealizowana 64 5800 Proins 53

27 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 54 - 69 6300 - 7000 Proins 53

28 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28 - 84 6500 - 8300 Grupa Deweloperska Start 54

29 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 48
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

1 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) bud. 6  -  IV kw. 2020/I kw. 2021 46 - 74 10 000  - 11 700 Inter-Bud Developer

2 Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/Podgórska)

bud. A - I/ II kw. 2019;  
bud. D - IV kw. 2020

30 - 230 10 500 - 13 500;  
9800 - 17 000 Inter-Bud Developer 37

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

5 Al. 29 Listopada/ul. Meiera bud. B - październik 2019 48 - 50 6620 - 6720 Dom-Bud M. Szaflarski 55

6 Apartamenty Turystyczna 30 czerwca 2020 32 - 67 7450 - 9350 Grupa Deweloperska Start 54

7 Białe Piaski (ul. Piaskowa) IV kw. 2019 71 - 148 6500 - 7000 Realimpex 3

8 Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

etapy I,II,III - zrealizowane, 
etap IV – w przygotowaniu

40 - 80 8000 - 8550 Imperial Capital 50

9 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) luty 2020 32 - 72 7000 - 8000 Tętnowski Development 58

10 Panorama Prądnik  
(ul . Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw . 2020 34 - 70 6200 - 7600 Nokturn Deweloper 6, 8-9

11
Wzgórze Witkowickie  
(ul. Witkowicka)

I etap - II kw. 2019;  
II etap - II kw. 2020

53 - 93 od 7100 AWIM 6, 43

Krowodrza   Średnia cena: 8761 zł/mkw. 

Grzegórzki   Średnia cena: 9367 zł/mkw. 

Prądnik Biały   Średnia cena: 7979 zł/mkw. 

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

3 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 51 - 91 od 11 500 Tętnowski Development 58

4 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

39Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 12/2019
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Zwierzyniec   Średnia cena: 9877 zł/mkw. 

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

18 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 - zrealizowany,  
bud. 2 - październik 2019 42 - 105 8100 - 9950 Dom-Bud M. Szaflarski 45, 55

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

20 Oaza Bronowice (ul  Stańczyka) bud  5 - wrzesień 2019,  
bud  7, 9 - zrealizowany 29 - 91 8290 - 9590 Oaza Bronowice 57

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Prądnik Czerwony   Średnia cena: 8739 zł/mkw. 

Bronowice   Średnia cena: 8803 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 6500 - 7300 Firma JANEX 52
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 45, 55

15 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 66 - 94 7900 WAKO 56
16 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 26 - 83 8600 - 9800 Dom-Bud M. Szaflarski 55

17 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 7 - wrzesień 2019,  
bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 34 - 80 7200 - 8700 Dom-Bud M. Szaflarski 55

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: 6899 zł/mkw. 

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

22 Agatowa II (ul. Agatowa) I kw. 2021 35 - 75 5377 - 5943 SM Śnieżka 60

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

24 Apartamenty Wielicka (ul. Górników 50-66) zrealizowana 42 - 130 od 4839 WAN 40

25 Willa Nokturn (ul. Mała Góra) II etap, bud. 3 i 4  
- I kw. 2021 27 - 75 6700 - 7900 Nokturn Deweloper 7, 44

26 Mała Góra 8B i 8C (ul. Mała Góra) zrealizowana 64 5800 Proins 53

27 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 54 - 69 6300 - 7000 Proins 53

28 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28 - 84 6500 - 8300 Grupa Deweloperska Start 54

29 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 48

Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 15/2019
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

46 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: 8110 zł/mkw. 

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

Bieńczyce   Średnia cena: 6721 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
49 Okulickiego – Fatimska (ul. Fatimska) IV kw. 2020 44 - 121 5300 - 7000 HSD Inwestycje 51

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

Mistrzejowice   Średnia cena: 6940 zł/mkw. 

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

47 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 36

48 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 52 - 59 6900 - 7250 Grupa Deweloperska Start 54

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.

50 Libertów Hill (Libertów , ul. Świętego Floriana) III/IV kw. 2020 49 - 104 6939 - 7939 Develo Rogala 7
51 Majowa Park (Niepołomice, ul. 3 Maja) maj 2019 101 4450 - 4600 Deveko Rogala 7

52 Osiedle Klonowe 15 (Wieliczka, ul. Topolowa/ 
Kraków, ul. Bogucicka) IV kw. 2019 55 4563 - 4900 Savan Investments 42

53 Wieliczka, ul. Różana III kw. 2021 49 - 113 od 5250 S.M. Czyżyny 59
54 Zielona Rząska (Rząska k. Krakowa) III kw. 2020 121 - 135 5598 - 6423 KR Grupa Deweloperska 7

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

45 3kolory (ul. Taklińskiego) czerwiec 2020 50 - 92 od 4200 Villa Rudnicki 7

Swoszowice   Średnia cena: 6292 zł/mkw. 

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

40 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 12 /2019
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Łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 7753 zł/mkw. 

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

44 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty I okładka

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.

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

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

Dębniki     Średnia cena: 8153 zł/mkw. 

Podgórze Duchackie   Średnia cena: 6579 zł/mkw. 

Podgórze     Średnia cena: 8966 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.

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

40 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 54

41 ul. Turniejowa "B2" i "B3"
B3 - grudzień 2019 
B2 - listopad 2021

71 
32 - 71

6300 - 6500  
6600 – 7300 Krakoin 49

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

30 Bogucianka 158 i 160 (ul. Bogucianka) I kw. 2019 149 - 156 4550 - 4600 GENUS Grupa Deweloperska 7

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

32 Kobierzyńska 59 (ul. Kobierzyńska) IV kw. 2019 34 - 76 8450 - 8700 MWM Development 46

33 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 33 - 66 od 7425 EXCON 47

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

65 - 90,  
31 - 70

5700 - 6000,  
6000 - 6800 Proins 53

35 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) zrealizowana od 222 4500 - 5250 Inter-Bud Developer 38

36 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33 - 77 6600 - 7500 Inter-Bud Developer 39

37 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39 - 56 7200 - 8200 Grupa Deweloperska Start 54

38 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska 18) III etap -  III kw. 2020 53 - 101 7905 - 8530 WAKO 56
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

46 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: 8110 zł/mkw. 

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

Bieńczyce   Średnia cena: 6721 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
49 Okulickiego – Fatimska (ul. Fatimska) IV kw. 2020 44 - 121 5300 - 7000 HSD Inwestycje 51

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

Mistrzejowice   Średnia cena: 6940 zł/mkw. 

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

47 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 36

48 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 52 - 59 6900 - 7250 Grupa Deweloperska Start 54

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.

50 Libertów Hill (Libertów , ul. Świętego Floriana) III/IV kw. 2020 49 - 104 6939 - 7939 Develo Rogala 7
51 Majowa Park (Niepołomice, ul. 3 Maja) maj 2019 101 4450 - 4600 Deveko Rogala 7

52 Osiedle Klonowe 15 (Wieliczka, ul. Topolowa/ 
Kraków, ul. Bogucicka) IV kw. 2019 55 4563 - 4900 Savan Investments 42

53 Wieliczka, ul. Różana III kw. 2021 49 - 113 od 5250 S.M. Czyżyny 59
54 Zielona Rząska (Rząska k. Krakowa) III kw. 2020 121 - 135 5598 - 6423 KR Grupa Deweloperska 7

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

45 3kolory (ul. Taklińskiego) czerwiec 2020 50 - 92 od 4200 Villa Rudnicki 7

Swoszowice   Średnia cena: 6292 zł/mkw. 

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

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

4
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Wiślane Tarasy 2.0

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 IX	 	 32,31	 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

https://www.krn.pl/inwestycja/piasta-towers-budynek-3,2689
https://www.krn.pl/inwestycja/wislane-tarasy-2-0,2637
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Nove Skotniki

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 221,64	 997	380	zł

	 5	 	 —	 	 221,64	 1	163	610	zł

nazwa inwestycji Nove Skotniki

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	4500	do	5250	zł

termin oddania 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.

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

https://www.krn.pl/inwestycja/nove-skotniki,2678
https://www.krn.pl/inwestycja/panorama-kliny,2803
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Apartamenty Wielicka 

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

nazwa inwestycji Apartamenty Wielicka 

adres ul. Górników 50-66

miasto Kraków

cena za mkw. od 4 839 zł

metraż 42-130 m2

termin oddania inwestycja zrealizowana

liczba kondygnacji 3-5

balkon tak, 4-25 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 45 000 zł

komórka lokatorska (cena) 2 900 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  II  42,00 info.  w biurze

 2  I  46,70 info.  w biurze

 2  II  50,00 info.  w biurze

 3  III  66,30 info.  w biurze

 5  IV  121,40 info.  w biurze

https://www.krn.pl/inwestycja/apartamenty-wielicka,1608
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Apartamenty Snycerska

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

nazwa inwestycji Apartamenty Snycerska

adres, miasto ul. Snycerska, Kraków

cena za mkw. od 8 100 zł

metraż 41-70 m2

termin oddania II kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak, 4-26 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 20 000 – 35 000 zł

komórka lokatorska (cena) 3 000 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  I  41,39 info.  w biurze

 2  II  47,40 info.  w biurze

 3  I  52,96 info.  w biurze

 4  I  69,32 info.  w biurze

 4  parter  62,86 info.  w biurze

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

https://www.krn.pl/inwestycja/osiedle-klonowe-15%2C2819
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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

https://www.krn.pl/inwestycja/witkowickie-wzgorze,2734
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

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



45Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 15/2019

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

14

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

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.

https://www.krn.pl/inwestycja/kobierzynska-59,2688
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

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 33,09 288 618 zł

 1 parter 37,92 317 902 zł

 2 III 44,03 369 852 zł

 2 parter 48,70 379 534 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 zlokalizowa-
na w spokojnej zielonej części osiedla Ruczaj. Przy ul. Lu-
bostroń zostały wybudowane dwa kameralne budynki.  
Do dyspozycji kupujących pozostało 25 apartamentów o zróżnico-
wanym metrażu (1, 2, 3, 4-pokojowe) oraz miejsca postojowe w ga-
rażu podziemnym. Pomiędzy budynkami urządzona zostanie strefa 
odpoczynku w otoczeniu pięknej zieleni, wyposażona w altanę  
i elementy małej architektury sprzyjająca relaksowi. Okoliczna za-
budowa charakteryzuje się niską intensywnością. W bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się przedszkole samorządowe nr 58, zielo-
ne tereny rekreacyjne (MPZP Park Ruczaj Lubostroń), plac zabaw, 
mini centrum handlowe. Odległość do pętli MPK Czerwone Maki, 
centrum biurowego DotOffice wynosi 1 km, do węzła autostrado-
wego Skawina 4 km, do Starego Miasta 6 km.

PRZEKAZANIE MIESZKAŃ NABYWCOM W 2019 ROKU!

MARKA 
DEWELOPERSKA

do 15.000 zł rabatu  
na urządzenie ogródKa LoKatorsKiego
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Turniejowa

KRAKOIN
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Czarnowiejska 9,  31-126 Kraków 
tel: 12 421 37 37 37, 12 423 03-29 | e-mail: biuro@krakoin.com.pl | www.krakoin.com.pl

nazwa inwestycji Turniejowa

adres ul. Turniejowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6300 zł do 7300 zł

termin oddania bud. B3 - grudzień 2019                       
 bud. B2 - listopad 2021

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe 42 000 zł

komórka lokatorska 3 500 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Inwestycja przy ul. Turniejowej prowadzona jest w południowej 
części Krakowa. Zaletą lokalizacji jest m. in. bliskość terenów zie-
lonych (w tym ponad czterohektarowego Parku Kurdwanów), in-
frastruktury sportowej (basen, boisko) a także szkół, przedszkoli  
i obiektów handlowo-usługowych. 

W pobliżu osiedla znajdują się przystanki autobusowe i tramwa-
jowe (m. in. linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju), co zapewnia 
dojazd do centrum miasta w około 20-25 minut.  

Grupa Krakoin jest zarówno inwestorem, jak i generalnym wyko-
nawcą osiedla. Deweloper w ciągu 20 lat działalności wybudował 
ponad 2000 mieszkań, wszystkie inwestycje oddając terminowo. 

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 V  33,9 247 178 zł

 2 II  39,7 289 883 zł

 2 parter  48,7 321 551 zł

 3 VIII  58,7 405 099 zł

 3 parter  71,0 447 425 zł
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Stawowa Residence

IMPERIAL STAWOWA RESIDENCE

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

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 15/2019
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Okulickiego – Fatimska

nazwa inwestycji Okulickiego – Fatimska

adres ul. Fatimska

miasto Kraków

cena za mkw. 5300–7000 zł

termin oddania IV kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 23 000 zł

komórka lokatorska (cena) 3 000 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Umowy rezerwacyjne – opłata rezerwacyjna 2000 zł.

Umowy deweloperskie od końca II kwartału 2018 r.

Zakończenie budowy do końca IV kwartału 2020 r.

Pozwolenie na użytkowanie do końca IV kwartału 2020 r.

Miejsce postojowe w hali garażowej - 23 000 zł - zakup

obligatoryjny.

Komórka lokatorska - 3 000 zł/m2

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

Grunt – własność.

Teren osiedla ogrodzony.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 5 I 114,48 595 296 zł

 4 I 87,05 470 070 zł

 4 II 73,18 409 808 zł

 4 II 66,90 374 640 zł

 2 II 44,02 270 723 zł

HSD Inwestycje
Dział sprzedaży Kraków: ul. Limanowskiego 3 | mail: krakow@hsd-inwestycje.pl 
tel. kom. 791 426 000 | 796 526 000 | tel. 12 626 68 85
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Cieślewskiego 7A

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

nazwa inwestycji Kompleks Mieszkaniowy    
	 Cieślewskiego	7A

adres ul.	E.	Cieślewskiego	7A

miasto Kraków

cena za mkw. 6500–7300	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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®

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:
   64 m2 (3-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

https://www.krn.pl/inwestycja/cieslewskiego-7a,2474
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https://www.krn.pl/inwestycja/osiedle-pasteura,2720
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Rowerem do pracy

z kolejnych warunków. Punktowane są m.in. systemy zabezpie-
czeń, takie jak monitoring czy ochrona, zapewnienie podsta-
wowych narzędzi, dzięki którym można naprawić rower, oraz 
prowadzenie działań edukacyjnych związanych z bezpieczną jaz-
dą na rowerze. Certyfikat przyznawany jest na rok – po upływie 
tego czasu może zostać przedłużony, ale dopiero po weryfikacji. 

Krakowskie miejsca przyjazne rowerzyście
W Krakowie certyfikat „BikeSpot – miejsca przyjazne rowerzy-
ście” otrzymał m.in. Enterprise Park. Pozytywną ocenę zawdzię-
cza zapewnieniu zadaszonego, monitorowanego parkingu dla 
rowerów, organizowaniu wydarzeń związanych z transportem 
rowerowym oraz udostępnieniu darmowej wypożyczalni rowe-
rów, przeznaczonej dla najemców kompleksu biurowego Enter-
prise Park. 

Inny krakowski przykład certyfikowanej firmy stanowi MAEM 
Sp. z o.o., która realizuje akcję „Weź ster na rower”. Pracownicy 
nie tylko mają zapewnione miejsca parkingowe dla rowerów, na-
rzędzia do naprawy czy pomieszczenia socjalne z prysznicami, ale 
i mogą liczyć na dodatkowe benefity – za każdy przejechany kilo-
metr przewidziana jest nagroda finansowa. W ramach dodatko-
wej zachęty rowerzyści otrzymują odblaski i elementy garderoby 
przeznaczonej do jazdy na rowerze. W razie brzydkiej pogody 
mają zapewnione peleryny przeciwdeszczowe.

Miasto i pracodawcy łączą siły
Oprócz akcji podejmowanych przez poszczególne firmy, w Kra-
kowie cyklicznie organizowana jest kampania łącząca wielu pra-
codawców. Pod hasłem „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, 
praca… i tak w kółko”, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Krakowa zachęca do traktowania roweru jako codzienne-
go środka transportu. Dla najbardziej aktywnych osób dojeżdża-
jących do pracy na rowerze, przewidziano symboliczne upominki, 
m.in. bilety do kina czy kupony do wybranych sklepów.  W tym 
roku udział w kampanii zadeklarowało 130 pracodawców.

Anna Bruzda

BIUROWCE

Kiedyś jednym z wyznaczników nowoczesnego stylu życia w mieście był samochód. 
Dzisiaj to się zmienia – ten, kto chce nadążać za nowymi trendami, dojeżdża do pracy 
rowerem.

Z
wolennicy transportu rowerowego przekonują o jego 
przewadze nad innymi środkami komunikacji. Rower jest 
ekologiczny, tani w utrzymaniu, a w dodatku sprzyja pro-

wadzeniu zdrowego trybu życia. Poza tym rowerzyści nie stoją 
w korkach i nie są uzależnieni od rozkładu jazdy tramwajów czy 
autobusów.

Korzyści dla wszystkich
Coraz więcej pracodawców i inwestorów wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom pracowników, a  także zachęca do poruszania się 
za pomocą tego środka transportu. Mają w tym swój cel – w przy-
padku dużych obiektów często problemem jest zapewnienie 
wystarczającej liczby stanowisk postojowych dla samochodów, 
które zajmują znacznie więcej miejsca niż rowery. Poza tym, jeśli 
choć część pracowników dojeżdża rowerem, osoby, które z róż-
nych względów nie mogą pozwolić sobie na rezygnację z samo-
chodu, mają mniejszą konkurencję na parkingu. Nic dziwnego 
zatem, że udogodnienia dla rowerzystów to już standard w no-
woczesnych biurowcach. 

Na to liczą rowerzyści
Podstawa to miejsca, gdzie można bezpiecznie zaparkować ro-
wer, a także szatnie i prysznice, pozwalające rowerzystom prze-
brać się i odświeżyć przed rozpoczęciem pracy. Przydatne są 
również szafki, w których można zostawić swoje rzeczy. Część 
inwestorów i pracodawców idzie o krok dalej, zapewniając pra-
cownikom dostęp do samoobsługowych stacji naprawy, wyposa-
żonych w podstawowe narzędzia. Można tam szybko i sprawnie 
wyregulować rower albo napompować koło. Na terenie niektó-
rych inwestycji znajdują się także stacje ładowania rowerów 
elektrycznych. 

Ścieżki rowerowe – wydatek czy inwestycja?
Na infrastrukturze rowerowej coraz bardziej zależy również 
władzom dużych miast. Więcej rowerzystów oznacza mniej sa-
mochodów na drogach, a co za tym idzie – ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla i szkodliwych substancji, a więc realizację waż-
nego celu, zwłaszcza w kontekście walki z zanieczyszczeniem po-
wietrza i ociepleniem klimatu. Infrastruktura rowerowa to także 
sposób na przyciągnięcie inwestorów, poszukujących miejsc do-
brze skomunikowanych z centrum miasta. Choć nadal najbardziej 
liczy się dostępność dróg i środków komunikacji publicznej, bli-
skość ścieżki rowerowej jest dodatkowym atutem. 

Certyfikaty dla miejsc przyjaznych rowerzystom
Firmy, które starają się zapewnić miejsca przyjazne rowerzystom, 
często traktują to jako element promocji. Jedną z możliwości jest 
uzyskanie certyfikatu „BikeSpot – miejsca przyjazne rowerzy-
ście”, przyznawanego przez Stowarzyszenie Zdrowy-Rower. Aby 
otrzymać takie wyróżnienie, należy zapewnić bezpieczne miej-
sca postojowe dla rowerów, a także spełnić przynajmniej dwa 



65Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 15/2019

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 do uzgodnienia

miejsca park. (cena) 100 zł netto/ miejsce 

preferowane branże brak preferencji

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

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

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

SPRZEDAŻ   

metraż 72,84 m2

cena 575 436 zł brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

miejsca parkingowe ogólnodostępne 

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

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

inne dostępne lokale —

Budynki 29 listopada 191 i 193 ul. 29 listopada

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

sprzedaż / wynajem

metraż 109,63 m2

cena 6600 zł/m2 / 723 578 zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

min. okres najmu informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne 

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

największy atut lokale gotowe do odbioru

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

https://www.e-biurowce.pl/pl/lokale/Krak%C3%B3w/18019/zaczarowany-mlyn-ul-jana-kaczary-lokal-72-84-mkw-na-sprzedaz
https://www.e-biurowce.pl/pl/lokale/Krak%C3%B3w/18032/al-29-listopada-lokal-na-sprzedaz-85-82-mkw
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www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

z możliwością połączenia 
— cała kondygnacja 850 m2

II — pow. 455 m2

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65

powierzchnia: 3 ha  
cena: 14 000 000 zł

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

 Kraków, Zwierzyniec, ul. Bronisława Czecha
działka budowlana

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

Cena: 832 800zł

 NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI KOMERCYJNE  
NA TERENIE KRAKOWA

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

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

cena: 832 800 zł 
powierzchnia: 3 ha  

cena: 14 000 000 zł

PRĄDNIK BIAŁY
ul. Jasnogórska

 ZWIERZYNIEC
ul. Bronisława Czecha
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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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System MLS – najważniejsza jest 
współpraca

prezentacji. Wyłączność stanowi rozwiązanie tego proble-
mu. Przy obsłudze ofert w takiej formie pośrednik zwykle 
otrzymuje ich mniejszą liczbę, a to oznacza, że ma więcej cza-
su i energii na dopracowanie szczegółów: staranny opis, ak-
tualizację treści na bieżąco, dodanie zdjęć w wysokiej jakości 
i opcji wirtualnych wizyt. 

Do MLS przyłączyło się już 1850 wyspecjalizowanych 
agentów, którzy wspólnie dbają o skuteczność systemu. Pod 
szyldem MLS powstała jedna duża sieć wzajemnego wsparcia 
zawodowego i czerpania zysków z podziału prowizji. Osią sys-
temu jest brak niezdrowej konkurencji, ponieważ wszystkim 
członkom w równym stopniu zależy na sprzedaży nierucho-
mości. Taka postawa przekłada się na wysoką jakość obsłu-
gi klienta. Można uznać, że w ramach systemu MLS korzysta 
on z usług jednego dużego biura, które ma swoje oddziały 
w każdym mieście i dzielnicy. System MLS w Krakowie działa 
od marca 2019 r. Każdego miesiąca przyłączają się do niego 
kolejne biura. Lokalnym koordynatorem MLS na Małopolskę 
jest Tomasz Nowak, prowadzący biuro nieruchomości NO-
WAK ESTATE.

Co daje umowa na wyłączność i system MLS?
Zastanawiając się, czy lepszym rozwiązaniem jest przekaza-
nie oferty do 3 agencji nieruchomości na zasadach otwartych, 

OKIEM POŚREDNIKA

System MLS jest współtworzony przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników 
w Obrocie Nieruchomościami, pośredników i agentów z całej Polski oraz specjalistów 
od marketingu, technologii i promocji. Oddziały po szyldem MLS działają już 
w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Bydgoszczy 
i Białymstoku. Czym jest i jak działa system?

S
ystem MLS umożliwia współpracę pośredników w całej 
Polsce, opartą na wzajemnym zaufaniu i zasadach etycz-
nych. Dzięki temu narzędziu w pośrednictwie w obro-

cie nieruchomościami wdrażane są wiarygodne standardy 
i sprawne procedury, a do klientów docierają tylko wysokiej 
jakości oferty. Działanie systemu MLS (ang. multiple listings 
service) polega na wymianie ofert wyłącznych pomiędzy 
pośrednikami. Procedura współpracy specjalistów zosta-
ła szczegółowo opisana w regulaminie systemu. Przestrze-
ganie zasad współdziałania daje gwarancję wysokiej jakości 
ogłoszeń i przepływu informacji między pośrednikami. W re-
gulaminie został określony m.in. sposób doboru ofert, a do-
datkowo ich weryfikacją zajmuje się administrator Systemu 
MLS. W praktyce sprawdzają je także sami współpracujący 
specjaliści. 

Dlaczego oferty na wyłączność?
Sieć współpracy tworzą pośrednicy działający w oparciu 
o umowy na wyłączność. Dlaczego pod uwagę brane są tyl-
ko oferty obsługiwane w ten sposób? Poszukiwanie ogłoszeń 
nieruchomościowych w internecie często powoduje dezorien-
tację klienta (a także samego pośrednika). Wiele ofert pojawia 
się równolegle w różnych serwisach, często ze zmienionymi 
danymi, np. ceną, szczegółami opisu czy innymi sposobami 

fot. III Piknik Nieruchomości
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czy do jednej z umową na wyłączność, nie zawsze warto kie-
rować się kryterium ilościowym. Wybierając jedną markę, 
klient zyska większą kontrolę nad całym procesem, co pozwo-
li mu uniknąć sytuacji, w której oferta będzie prezentowana 
pod różnymi cenami, a zajmujący się nią pośrednicy zamiast 
współdziałać, zaczną ze sobą konkurować. 

Umowa na wyłączność to pewność wynagrodzenia, tym samym 
to  dodatkowa motywacja dla pośrednika czy agenta, by  szyb-
ko znaleźć klienta na  ofertę. Pośrednicy i  agenci działający 
na  ofertach na  wyłączność są zawsze przygotowani na  spotka-
nie z klientem, ponieważ znają wszystkie szczegóły swoich ofert 
na  pamięć – wyjaśnia Tomasz Nowak, koordynator systemu 
MLS w Krakowie. 

Powierzenie oferty jednemu specjaliście pracującemu 
w ramach MLS zwiększy szanse na znalezienie kupca, ponie-
waż prezentacja trafi nie tylko do internetu, będzie też krążyć 
w systemie. W ramach umowy na wyłącz-
ność można liczyć na pomoc w pełnym za-
kresie. Specjalista pomoże skompletować 
potrzebne dokumenty, ponadto przygotu-
je własną dokumentację zdjęciową i opis na 
podstawie wizyty w nieruchomości, a jeśli 
sytuacja rynkowa będzie tego wymagać, 
może wyróżnić ofertę wśród innych po-
przez dodatkową reklamę lub stworzenie 
wirtualnej prezentacji nieruchomości. 

Co istotne, system MLS daje pośredni-
kom wgląd do archiwum ofert. Na ich pod-
stawie oraz w oparciu o własną wiedzę, 
pośrednik działający na wyłączność pomo-
że oszacować realną cenę sprzedaży danej 
nieruchomości. 

Pewność wynagrodzenia motywuje spe-
cjalistę do współpracy z  innymi specjalista-
mi oraz  do pełnego zaangażowania w  pracę 
nad  twoją ofertą – podkreśla Tomasz No-
wak. W praktyce, przyłączając się do MLS, 
klient otrzymuje wsparcie w sprzedaży nie 

od jednego agenta, ale ponad 355 biur i 1850 
specjalistów, którzy włączą się w poszukiwa-
nia kupca na nieruchomość. Wynagrodzenie 
za wykonane usługi jest dzielone między spe-
cjalistów zgodnie z ustaleniami umowy. 

Oferta będzie prezentowana w wielu 
miejscach i internetowych portalach ogło-
szeniowych, ale w odróżnieniu od działania 
na zasadach umowy otwartej, dotrze do po-
tencjalnych odbiorców w spójnym kształcie 
(opis, zdjęcia i realna cena). 

Piknik pod hasłem MLS-
Współpraca
Więcej na temat systemu MLS będzie można 
dowiedzieć się podczas IV Pikniku Nierucho-
mości, organizowanego przez PRO-PER-TY 
Polska. Wydarzenie odbędzie się 6 września 
2019 r. w Crown Piast Hotel & Park. „MLS-
-Współpraca” to jego hasło przewodnie. Ko-
ordynatorami wydarzenia są Ilona Mastalerz 
i Tomasz Nowak. 

Podczas pikniku zainteresowani będą mogli wziąć udział 
w szkoleniu prowadzonym przez Wojciecha Woźniczkę – „Budo-
wanie synergii w zespole – porozumiewanie wielopoziomowe. 
Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia, jak: wielopozio-
mowość komunikacji między ludźmi, strategie współpracy, mo-
del uczenia oparty o doświadczanie, budowanie efektu synergii 
w zespole, nauka jasnego formułowania oczekiwań wobec dru-
giego członka zespołu oraz „kopiowanie doskonałości” innych 
członków zespołu. Całodniowy piknik będzie również okazją 
do wymiany doświadczeń między specjalistami w obrocie nie-
ruchomościami. O tym, jak w praktyce wygląda współpraca 
pośredników, opowie m.in. Monika Bartosik-Głowińska. Orga-
nizatorzy przewidzieli także tradycyjną aukcję charytatywną, 
które będzie towarzyszyć wydarzeniu. Patronat medialny nad 
IV Piknikiem Nieruchomości objął dwutygodnik „Krakowski Ry-
nek Nieruchomości”.  

Joanna Kus
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Komfort, na który cię stać, czyli zarządzanie 
najmem w rękach specjalistów

Czy zarządzanie najmem może wspierać dochód pasywny?

Jak sama nazwa wskazuje, ten dochód ma być pasywny. Oznacza 
to, że inwestor ma docelowo nie wykonywać żadnej akcji, żeby 
ten dochód uzyskać.  Przenosząc to na grunt rynku nieruchomo-
ści, właściciel nieruchomości inwestuje kapitał w lokal mieszkalny 
i przekazuje go w zarządzanie, po czym czerpie z niego korzyści 
finansowe. Jedyną aktywnością jest pierwotny zakup mieszkania. 

Komu najlepiej powierzyć zarządzanie najmem?

Zarządzanie najmem najlepiej powierzyć osobie z doświad-
czeniem i odpowiednimi zasobami. Firma, w której pracuję, za-
trudnia cały zespół świetnie przeszkolonych zarządców, którzy 
opiekują się ponad 1000 lokali. To, co nas wyróżnia, to wiedza, 
nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz tysiące przepro-
wadzonych transakcji. Nie każdy właściciel nieruchomości musi 
posiadać specjalistyczną wiedzę związaną z procesem zarzą-
dzania. Od tego właśnie ma swojego zarządcę, który zajmie się 
wszystkimi formalnościami. Jest to duża wygoda i ułatwienie dla 
wynajmującego.

W czym może pomóc specjalista ds. zarządzania najmem?

W mojej ocenie przede wszystkim w efektywnym generowaniu 
możliwie najwyższych dochodów z wynajmu. Połączenie sił agen-
ta nieruchomości i współpracującego z nim zarządcy pozwala na  
przeprowadzenie całego procesu, począwszy od przygotowania 
oferty, prezentacji nieruchomości oraz weryfikacji rzetelności na-
jemcy. Po znalezieniu nowego lokatora, agent przygotuje i podpi-
sze pełną dokumentację związaną z wynajmowanym mieszkaniem, 
tj. umowę najmu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. Zarząd-
ca dokonuje sam wszystkich opłat, a następnie przelewa do właści-
ciela jego przychód. W razie potrzeby zorganizuje szybką naprawę 
ewentualnych usterek i odpowie na wszelkie pytania najemców. Po 
zakończeniu umowy najmu specjaliści odbiorą nieruchomość oraz 
powtórzą cały proces od początku, dbając o to, żeby pomiędzy jed-
nym a drugim lokatorem nie było dłuższych przerw.

ROZMOWY

Z Maciejem Ziębą, Dyrektorem Operacyjnym Nowodworski Estates rozmawia Elżbieta 
Jachymczak.

W 
dzisiejszych czasach nie jest najważniejszym stan 
naszego posiadania, ale ilość wolnego czasu, który 
możemy efektywnie wykorzystać. Jesteśmy coraz 

bardziej zabiegani i mamy coraz więcej zadań do wykonania. Po-
stęp technologiczny spowodował, że chcemy coraz więcej i wię-
cej. Jednak jedynym, czego nie możemy mieć więcej, jest czas. 
Od wieków biegnie tak samo i jest jedyną wartością, której nie 
możemy ani kupić, ani odzyskać. Ale czy na pewno? 

Dlaczego warto korzystać z zarządzania najmem?

Decydując się na korzystanie z usług biura nieruchomości, 
w jednej cenie otrzymujemy rozbudowaną, kompleksową ob-
sługę wynajmowanej nieruchomości. Z ekonomicznego punk-
tu widzenia jest to bardzo opłacalna inwestycja. Właściciel 
posiadający nieruchomość przeznaczoną na wynajem, oddając 
w zarządzanie swoje mieszkanie specjaliście ds. zarządzania naj-
mem, przekazuje wszystkie obowiązki z tym związane. Właści-
ciel otrzymuje raz w miesiącu przelewem kwotę czynszu wraz 
z okresowym raportem z zarządzania najmem. To komfort, na 
który go stać.
 
Jakie wynikają korzyści z tej możliwości? 
Główną i najważniejszą korzyścią jest oszczędność czasu. Każ-
dorazowy dojazd do mieszkania w celu jego prezentacji lub wte-
dy, kiedy mamy jakąś usterkę w lokalu, zabiera prywatny czas 
właściciela, który mógłby spędzić np. z rodziną. Również od-
bieranie telefonów od najemców w ciągu dnia, bo coś nie dzia-
ła, coś się wydarzyło, może dezorganizować życie zawodowe 
właściciela nieruchomości. Oddając mieszkania specjaliście ds. 
zarządzania najmem, właściciel nie musi martwić się opłatami 
czynszowymi, opłatami na rzecz dostawców mediów oraz bie-
żącymi sprawami najemców lokalu. Dedykowany zarządca do-
konuje rutynowych kontroli lokalu, by sprawdzić jego stan. To 
zarządca będzie pierwszym kontaktem dla lokatorów, a właści-
ciel ma święty spokój.
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Czy zarządzanie najmem jest opłacalne?
Powiem więcej – dla świadomego klienta jest konieczne. Chy-
ba, że twoje zajęcie w życiu sprowadza się właśnie do inwesto-
wania i zarządzania swoimi nieruchomościami, to twoje główne 
lub jedyne źródło utrzymania. W przeciwnym razie, jeśli masz ka-
rierę niezwiązaną z wynajmem mieszkań – zarządzanie najmem 
jest dla ciebie. Za niewielką kwotę co miesiąc, otrzymujesz pew-
ność, że wszystko jest pod kontrolą. Nie musisz nawet wyciągać 
ani złotówki z kieszeni, bo zarządca pobiera swoje wynagrodze-
nie ze środków przesyłanych przez najemcę. I co najważniejsze, 
tylko wtedy, kiedy te środki przychodzą – za okresy bez najemcy 
zarządca nie pobiera  opłat.

Jakie dokumenty są wymagane przy zarządzaniu najmem?

Przystępując do korzystania z usługi zarządzania, niezbędne 
jest podpisanie umowy o zarządzanie najmem oraz udzielenie 

pełnomocnictwa firmie, np. do uzyskiwania informacji o saldzie 
rozliczeń z administracją. Istotnym elementem jest, aby zarząd-
ca posiadał wymagane dostępy do elektronicznych systemów 
obsługi klienta, np. w zakładzie energetycznym czy w gazowni. 
W takim przypadku będzie mógł samodzielnie pobierać i dokony-
wać płatności za wystawione faktury. Wszystkie istotne informa-
cje pozostawione zarządcy pozytywnie wpływają na szybkość 
i sprawność działania w jego pracy.

Podsumowując…

Chcąc „kupić” sobie choć część czasu i móc wykorzystać go 
na inne aktywności, np. na spędzenie czasu z rodziną czy 
przyjaciółmi, warto skorzystać z usługi zarządzania najmem. 
Specjalista ds. zarządzania najmem, posiadający doświadcze-
nie, wiedzę oraz odpowiednie zasoby zaopiekuje się Twoją 
nieruchomością.
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3-pokojowe - 50 m2 
Olsza, ul. Ugorek
Przedpokój, dwie sypialnie, salon z aneksem 
kuchennym, łazienka, widokowy balkon, 
piwnica. Ogrzewanie z sieci miejskiej. Ciepła 
woda z sieci miejskiej będzie podłączona w 
najbliższych miesiącach. Rozwinięta infrastruk-
tura handlowo-usługowa. Mieszkanie po gene-
ralnym remoncie. Zielona i spokojna okolica. 

2-pokojowe - 48 m2  
Bronowice, ul. Balicka
Przedpokój, 2 osobne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z WC, balkon.  10-piętrowy blok  
z 2002 r. Miejsce postojowe za szlabanem 
tylko dla mieszkańców. Doskonała lokalizacja 
pod względem komunikacyjnym, jednocześnie  
w cichej i spokojnej okolicy. 

  

3-pokojowe – 49,5 m2 
Grzegórzki, ul. Sądowa
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym,  
2 pokoje, łazienka z WC, loggia oraz przyna-
leżna piwnica. Stan: IDEALNY. Mieszkanie  
po generalnym remoncie. W pełni umeblowa-
ne i wyposażone (wysoki standard). Wokół� 
pełna infrastruktura. 
 

Cena 489.000 zł
tel. 531 992 777 

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

Cena 850.000 zł
tel. 531 992 777

1 -pokojowe - 21 m2 
Kazimierz, ul. Plac Wolnica
1 pokój z antresolą sypialnianą, aneks 
kuchenny oraz łazienka z WC. Mieszkanie 
pogeneralnym remoncie. Świetna lokalizacja 
w samym centrum Kazimierza. 
Zapraszamy do umówienia się na wizytę! 

Cena 319.000 zł
tel. 512 110 804

3- pokojowe - 67 m2 
Stare Grzegórzki,  
ul. Grzegórzecka
3  pokoje, oddzielna kuchnia, łazienka, WC 
oraz przedpokój. Do mieszkania przynależy 
miejsce postojowe oraz piwnica.  
Zapraszamy do umówienia się na wizytę! 

Cena 540.000 zł
tel. 512 110 804

DOM – 9 ar działka 
Łagiewniki, Os. Cegielniana
Nieruchomość składa się z 2 kondygnacji: 
Wysoki parter: salon z wyjściem na balkon, 
przestronna kuchnia ze spiżarnią, duży pokój, 
łazienka oraz osobne WC. I piętro: pokój z komin-
kiem i garderobą oraz duży strych do adaptacji. 
Garaż jednostanowiskowy w bryle budynku, 
dom jest podpiwniczony.  Nieruchomość do 
generalnego remontu, 3 lata temu wymieniono 
okna i grzejniki.  

Cena 865.000 zł
tel. 883 999 762

3-pokojowe - 73 m2 
Krowodrza,  
ul. Krowoderskich Zuchów
Nieruchomość składa się z: przedpokoju, 
salonu z aneksem, 2 nieprzechodnich pokoi, 
2 garderób, łazienki, osobnego WC, loggii i 
komórki lokatorskiej. Mieszkanie dwupoziom. w 
strzeżonym, monitorowanym budynku z 2000 r. 
Możliwość dokupienia garażu. Zielona okolica  
z doskonale rozwiniętą infrastrukturą i 
komunikacją miejską. 
Cena 575.000 zł
tel. 793 717 771

Cena 444.000 zł
tel. 12 412 00 72    

 Cena 399.000 zł
tel. 12 307 21 24

Cena 1.699.000 zł
tel. 513 084 377

Lokal niemieszkalny - ok. 200 m2 
Stare Podgórze, ul. Potebni 
 
Lokal złożony z 12 pomieszczeń, położony na 
parterze w czteropiętrowym bloku. Obecnie lokal 
jest wynajmowany za kwotę około 10.000 zł, może 
być sprzedany z cesjami obowiązujących umów 
najmu. Ogrzewanie centralne z sieci MPEC, ciepła 
woda z piecyka gazowego oraz termy.

2-pokojowe - 36 m2 
Olsza, ul. Meissnera
Przedpokój, dwa niezależne pokoje, ja-
sna kuchnia, łazienka, loggia, piwnica. 
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej.  
Rozwinięta infrastruktura handlowo-usłu-
gowa. Funkcjonalny rozkład pomieszczeń. 

Cena 269.000 zł  
tel. 12 412 00 72
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1-pokojowe - 24 m2 
Stare Miasto, ul. Rajska
Studio na II p. w nowoczesnego apartamentow-
ca z 2018 r. Nieruchomość składa się z salonu, 
otwartej kuchni, łazienki z WC, przedpokoju 
oraz widokowego balkonu. Apartament 
wykończony w wysokim standardzie, w pełni 
umeblowany. Winda w budynku oraz całodobo-
wy portier. Ogrzewanie miejskie. Lokalizacja w 
centrum czyni mieszkanie idealną inwestycją. 
Kupujący nie płaci podatku PCC. 

Cena 499.000 zł 
tel. 12 341 54 35 

2-pokojowe – 45,54 m2 
Wieliczka
Przedpokój, osobna jasna kuchnia, 2 
niezależne pokoje, łazienka z WC, balkon, 
komórka lokatorska. Mieszkanie  na drugim 
piętrze w stanie idealnym. Niski blok z 
pustaka ceramicznego z 2005 roku. 

Cena 335.000 zł
tel. 600 176 207

3-pokojowe - 67,65 m2  
Azory, ul. Radzikowskiego
Mieszkanie opłacalne inwestycyjnie. Pierw-
szy poziom zawiera pokój, aneks kuchenny 
oraz łazienkę. Z kolei na drugim poziomie 
są 2 osobne pokoje, kuchnia oraz łazienka. 
Istnieje wiele możliwości aranżacyjnych.  
 
 
 

Cena 395.000 zł 
tel. 12 265 12 73

1-pokojowe – 38 m² 
Nowa Huta, os. Teatralne
Mieszkanie znajduje się na 1 piętrze. Nierucho-
mość przeszła gruntowny remont 2 lata temu. 
Nowa kuchnia ze sprzętem AGD w zabudowie. 
Parkiet w pokoju został wycyklinowany i pola-
kierowany. Do mieszkania przynależy piwnica.

3-pokojowe - 56,7 m2  
Wola Duchacka Zachód
Przestronne mieszkanie usytuowane na 
pierwszym piętrze w bloku z 2018 roku. Nie-
ruchomość składa się z dwóch niezależnych 
pokoi, salonu z aneksem kuchennym, łazienki i 
przedpokoju. Funkcjonalny układ pomieszczeń, 
idealny dla rodziny. Do mieszkania przynależy 
balkon. Osiedle zamknięte. 

Cena 559.000 zł 
tel. 537 496 677

4-pokojowe - 80 m2 
Krowodrza, ul. Urzędnicza
2 przedpokoje, 3 sypialnie, salon z aneksem 
kuchennym, łazienka z WC, piwnica. 
Dwupoziomowe mieszkanie po remoncie 
generalnym. Zadbana kamienica z okresu 
międzywojennego. Świetna lokalizacja, 
blisko Pl. Inwalidów.

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 
inwestycje!
Zapraszamy do umówienia się na wizytę. 

Cena 2.590.000 zł
tel. 604 683 680

1-pokojowe – 38 m2 
Czyżyny, os. Dywizjonu 303
Pokój, aneks kuchenny, garderoba, łazienka, 
balkon. Mieszkanie w nowym budownictwie 
w stanie bardzo dobrym. Do mieszkania 
przynależy miejsce postojowe pod budynkiem.  
W okolicy dużo zieleni. W niedalekiej okolicy 
węzeł przesiadkowy MPK.

Cena 360.000 zł 
tel. 535 221 232

3-pokojowe - 64 m2  
Salwator 
Mieszkanie o powierzchni 64 m2, składające 
się z: przedpokoju, 2 osobnych pokoi, jasnej 
kuchni z jadalnią, łazienki, osobnego WC. 
Dodatkowo do mieszkania przynależy balkon 
oraz piwnica. 

 

Cena 699.000 zł
tel. 509 781 181 

Cena 600.000 zł 
tel. 534 534 605

2-pokojowe – 38 m2 
Bieńczyce, os. Przy Arce
Dwa pokoje, jasna kuchnia, przedpokój, łazien-
ka, loggia. Mieszkanie na pierwszym piętrze  
w niskim bloku. Bardzo dobra lokalizacja.
Blok po remoncie. Idealne na start dla młodej 
rodziny.

Cena 269.000 zł
tel. 792 707 776

Cena 275.000 zł 
tel. 12 359 39 25
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2-pokojowe – 47 m² 
Nowa Huta, os. Sportowe 
2-pokojowe mieszkanie na pierwszym 
piętrze z osobną, widną kuchnią, balkonem 
oraz piwnicą. Blok na spokojnym, dobrze 
skomunikowanym osiedlu.

Cena 299.000 zł 
tel. 731 090 606

2-pokojowe - 45 m2  
Nowa Huta, os. Stalowe 
Klimatyczne mieszkanie na piątym piętrze  
w pięciopiętrowym budynku z windą,  
o powierzchni użytkowej 45 m2 zlokalizowane  
w starej części Nowej Huty na os. Stalowym. 
W skład mieszkania wchodzą: duży pokój  
z wnęką sypialnianą (22 m2),osobna sypialnia 
(9 m2),ciemna kuchnia (8 m2), łazienka  
(3 m2),przedpokój (4 m2).
 
Cena 270.000 zł
tel. 693 569 250 

2-pokojowe – 36 m² 
Nowa Huta, os. Zielone  
Mieszkanie 2-pokojowe na niewielkim 
metrażu. Do mieszkania przynależy piwnica. 
Mieszkanie w stanie dobrym. 
 

Cena 225.000 zł
tel. 731 090 606

2-pokojowe - 32 m2 
Prądnik Biały, ul. Pachońskiego  

Przedpokój, jasna kuchnia, 2 pokoje, łazienka z 
WC, piwnica. Dwustronna ekspozycja: północ - 
południe. Niskie opłaty czynszowe. Drugie piętro 
w bloku z windą. Wolne od zaraz. Dogodna 
lokalizacja blisko przystanków komunikacji 
miejskiej. 

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

Cena 308.000 zł 
tel. 792 707 776

1-pokojowe- 35,30 m2 
Bieżanów, ul. Aleksandry
Mieszkanie składające się z przedpokoju, 
osobnej jasnej kuchni, dużego pokoju, łazienki 
z WC. Mieszkanie z balkonem oraz przynależ-
ną piwnicą. Blisko komunikacji miejskiej. 

Cena 250.000 zł 
tel. 537 680 002 

3-pokojowe - 66 m2 
Ruczaj, ul. Bobrzyńskiego 
3 pokojowe mieszkanie na pierwszym 
piętrze składa się z osobnej kuchni, pokoju 
dziennego, dwóch sypialni oraz łazienki. 
Winda w bloku. Zapraszamy do oglądnięcia 
nieruchomości.

Cena 519.000 zł 
tel. 692 505 666 

3-pokojowe - 59,90 m2  
os. Oświecenia

Dwie sypialnie, pokój dzienny, otwarta jasna 
kuchnia, łazienka, przedpokój oraz balkon. 
Blok z 2008 roku, zamknięte strzeżone osie-
dle. Mieszkanie widokowe. Jest możliwość 
dokupienia garażu z miejscem postojowym.
Zapraszamy do umówienia się na prezentacje.

  

Cena 510.000 zł
tel. 536 367 990

2-pokojowe 
Wola Justowska
Apartament 2-pokojowy usytuowany  
na 2 piętrze kameralnego budynku z 2017 
roku. Zamknięte osiedle monitorowane. 
Wykończony z wysokiej jakości materiałów. 
Możliwość wydzielenia dodatkowej sypialni.  

Cena 777.000 zł 
tel. 505 355 268

Cena 263.000 zł 
tel. 537 978 098

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

Cena 269.000 zł 
tel. 504 143 011
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ZWIERZYNIEC,
WOLA JUSTOWSKA
Dom urządzony w wysokim 
standardzie, 246 m2, 2017 r.
Cena: 2.690.000 zł

KONTAKT:   Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

WOLA JUSTOWSKA,
UL. HAMERNIA
Komfortowe 2-pokojowe 
mieszkanie, 58 m2, ogródek 30 m2 
Cena: 530.000 zł 

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

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

Cena: 495.000 zł 

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. STRZELCÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 51 m2, 
komfortowe
Cena: 470.000 zł 

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

CZYŻYNY,
OS. DYWIZJONU 303
Nowoczesne 2-pokojowe 
mieszkanie o pow. 51 m2

Cena: 392.000 zł 

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

BRACIA-SADURSCY.PL

BODZANÓW 
Domy wolnostojące i w zabudowie 
bliźniaczej, pow. 109-239 m2

Ceny: od 399.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Kudła 
 688-880-156

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

DĘBNIKI, RUCZAJ
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 34-66 m2, dogodna lokalizacja
Ceny: od 298.800 zł 

KONTAKT:   Joanna Makówka 
 688-880-156

ZABIERZÓW
Nowoczesne segmenty, pow. 128 m2, 
wysoki standard wykonania
Ceny:  627.000 zł 

KONTAKT:   Romuald Niemiec 
 576-853-289

STARE MIASTO,
UL. CZAPSKICH
Klimatyczny, 3-pokojowy 
apartament, 66 m2

Cena: 1.130.000 zł

KONTAKT:   Bożena Romuzga 
 518-706-538
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DĘBNIKI,
UL. BUNSCHA
Mieszkanie 3-pokojowe, 60,58 m2, 
dla wymagających
Cena:  577.000 zł

KONTAKT:   Katarzyna Słaby 
 500-715-217

STARE MIASTO, UL. BRACKA
Nowoczesny i komfortowy 
2-pokojowy apartament, 66 m2, 
przy Rynku Głównym 
Cena: 1.599.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

GRZEGÓRZKI,
UL. CYSTERSÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 75 m2, 
słoneczne
Cena: 830.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

DĘBNIKI,
UL. BUNSCHA
Mieszkanie 3-pokojowe, 60,74 m2, 
atrakcyjne
Cena: 617.000 zł

UGOREK,
UL. WŁODKOWICA
Mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2, 
wysoki standard, loggia
Cena: 475.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE
Domy w zabudowie szeregowej, 
pow. 132 m2, kameralne osiedle
Cena: 469.000 zł 

KONTAKT:  Małgorzata Brożek
                                     688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,
SKOTNIKI
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 123 m2, malownicza okolica
Ceny:  od 610.000 zł

ZŁOCIEŃ,
UL. AGATOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 45 m2, 
przestronne
Cena: 299.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
                            796-541-485

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. BUJAKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 56 m2, 
komfortowe
Cena: 599.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

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

KONTAKT:   Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

KONTAKT:  Iwona Nagacz
  688-880-184

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217
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BIEŻANÓW-PROKOCIM,
UL. TADEUSZA SOBESTO
Dom wolnostojący, 250 m2, 
przytulny
Cena:  1.229.000 zł

KONTAKT:   Katarzyna Słaby 
 500-715-217

DĘBNIKI,
UL. GEREMKA
Mieszkanie 1-pokojowe, 28,93 m2, 
przytulne
Cena: 288.000 zł

KONTAKT:  Dima Hrycyszyn
                   796-483-018

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

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

PODGÓRZE,
UL. PRZEWÓZ
Mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2,  
2009 r.
Cena: 479.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

NOWA HUTA,
UL. OS. CENTRUM A
Mieszkanie 2-pokojowe, 44 m2, 
przestronne
Cena: 319.000 zł 

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor
                    500-557-819

MOGILANY, LIBERTÓW
Domy w zabudowie bliźniaczej,  
pow. 89-100 m2, nowoczesna 
architektura
Ceny:  od 499.000 zł 

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195 

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI 
Mieszkania 3-pokojowe,  
pow. 58-65 m2, m-ce postojowe  
w cenie
Cena: 419.000 zł

STARE MIASTO,
AL. SŁOWACKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 48,48 m2, 
funkcjonalne
Cena: 470.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

CZYŻYNY,
UL. ORLIŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 60,82 m2, 
nowoczesne
Cena: 560.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. MŁYŃSKA-BOCZNA
Mieszkanie 3-pokojowe, 49,5 m2, 
komfortowe
Cena: 400.000 zł

KONTAKT:   Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209
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PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. ŻELAZOWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 52,54 m2, 
do wejścia, 2009 r.
Cena: 369.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

KROWODRZA,
UL. BIAŁA
Mieszkanie 2-pokojowe, 60 m2, 
2007 r.
Cena: 525.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

MOGILANY,
ŻARY
Dom wolnostojący, 247 m2,  
dz. 12 ar, drewniany
Cena: 1.680.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

SKOTNIKI,
UL. UNRUGA
Dom wolnostojący, 300 m2,  
dz. 6 ar, 2004 r.
Cena: 1.700.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

KROWODRZA,
UL. BRATYSŁAWSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 94 m2, 
2002 r.
Cena: 850.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

MODLNICA
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 86 m2, idealne dla rodzin  
z dziećmi 
Cena: 430.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

STARE MIASTO, UL. JANA
Mieszkanie 2-pokojowe,  
pow. 103 m2, po generalnym  
remoncie
Cena:  1.400.000 zł

PODGÓRZE,
UL. SARMACKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 60 m2,  
wys. standard
Cena: 740.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska
                    505-083-150

STARE MIASTO,
UL. BRACKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 83,56 m2, 
stylowe
Cena: 1.985.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

WIELICZKA,
UL. NA STOKU
Dom wolnostojący, 463 m2,  
dz. 5 ar
Cena: 896.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
    688-880-152

KONTAKT:   Katarzyna Kozłowska-Guśtak                           
 518-706-518



84 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 15/2019

rynek wtórny | prezentacja ofert

ul. Wielicka
Dzielnica: Kraków, Podgórze

Do wynajęcia całkowicie nowy, 3 pokojowy apartament w nowej inwestycji 
Sensity. Mieszkanie na 3-ci piętrze, składa się z: salonu z wyposażonym aneksem 
kuchennym, dwóch sypialni, łazienki, oddzielnego WC, przedpokoju, balkonu.  
Apartament jest w pełni umeblowany i wyposażony we wszystkie potrzebne 
sprzęty.

Karolina Buras

+48 575 245 123 
 k.buras@nowodworskiestates.pl

2 300 PLN
57 m2

ul. Gwiezdna
Powiat: Krakowski, Mogilany / Libertów

Do wynajęcia, luksusowy apartament znajdujący się na 1 piętrze domu wolno 
stojącego (2009 r.) Do dyspozycji miejsce postojowe na posesji z bramą na pilota. 
Pokój dzienny z otwartą kuchnią, 2 sypialnie, łazienka z toaletą, garderoba, 
strych, taras 25 m2 i balkon 7 m2. Całość mieszkania wykończona jest z wysokiej 
klasy materiałów. Podłogi w mieszkaniu wykonane są z marmuru i trawertynu. 

Kamil Margalus

+48 577 783 123 
  k.margalus@nowodworskiestates.pl

2 999 PLN
130 m2

ul. Łużycka
Dzielnica: Kraków, Podgórze 

Szukasz mieszkania, w którym nikt nie patrzy przez okno, a twoje dzieci mają własny 
plac zabaw? Mam coś dla ciebie.  Mieszkanie z przestronnym,  zielonym ogrodem  
w południowej części Krakowa. Samo mieszkanie składa się z: przestronnego salonu  
z dostępem do ogrodu, kuchni w aneksie z pełnym wyposażeniem, dwóch kameralnych 
sypialni, magazynu, przestronnej łazienki z wanną i prysznicem.

Robert Sulma

+48 662 817 527  
r.sulma@nowodworskiestates.pl

569 430 PLN
60 m2

ul. Grzegórzecka
Dzielnica: Kraków, Śródmieście / Grzegórzki

Piękny Apartament Pianissimo z tarasem. Inwestycja położona jest pomiędzy 
nowo powstałej ulicy Stachowskiego a Bulwarem Kurlandzkim. Możliwość 
szybkiego dojazdu w każdą część Krakowa. Mieszkanie  mieści się na parterze, 
7-piętrowego budynku. Salon z aneksem kuchennym w pełni wyposażonym, 
przedpokój z dużą szafą, łazienka z wanną, sypialnia, taras z widokiem na Wisłę.

 Marcin Gajowiak

+48 575 326 123 
m.gajowiak@nowodworskiestates.pl

615 000 PLN
41 m2

Wynajem

Sprzedaż

Sprzedaż

Wynajem

www.nowodworskiestates.pl

Iwanowice / Maszków
Powiat Krakowski

Dom  wybudowany w latach 80-tych,  przy wykorzystaniu materiałów najwyższej 
jakości.  Przyziemie (garaż na 2 samochody,) drugi garaż , pomieszczenie gospo-
darcze/pokój gier, kotłownia/suszarnia, sauna, spiżarka,; parteru: wiatrołap, salon z 
kominkiem, pokój dla gości, hall, kuchnia, łazienka, taras z werandą, 1 piętra: pokoje 

sypialniane oraz łazienka. Działka to 18 ar pięknie zagospodarowanego ogrodu.

Marcin Gajowiak

+48 575 326 123 
m.gajowiak@nowodworskiestates.pl

750 000 PLN
230 m2

ul. Rakowicka
Dzielnica: Kraków, Śródmieście / Stare Miasto

Nowe, 3-pokojowe mieszkanie o wysokim standardzie,  w inwestycji „NOVUM” 
(2019 r.). Ekspozycja mieszkania na północny - wschód, południowy-zachód.
Szczegóły: umeblowany pokój dzienny połączony z wyposażona kuchnią, (płyta 
indukcyjna, piekarnik, lodówka z zamrażarką, mikrofalówka), umeblowana sypial-
nia, gabinet/sypialnia, łazienka z kabiną, hall, balkon, miejsce postojowe.

Adam Stawowy

+48 575 438 123  
a.stawowy@nowodworskiestates.pl

3 000 PLN
58 m2

Sprzedaż

Wynajem
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Kraków, ul. Balicka 56    krakow@plan-a.pl     (+48) 503 005 679

Jesteśmy Twoim Planem A.

www.plan-a.pl

Olszowice

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

 
Dom na sprzeDaż 

cena 465 000 zł

tel. 503 005 679 

Zabierzów

3900 m2, budowlana, MPZP. 
Działka uzbrojona.

 
Działka na sprzeDaż 

cena 1 200 000 zł

tel. 531 255 155

Prądnik Biały

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

 
Dom na sprzeDaż 

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

tel. 531 255 155

Dębniki,
ul. Komandosów

2 pokoje, 48 m2, 9 piętro, 
winda, balkon, widokowe.

 
mieszkanie na wynajem

cena 1 800 zł

tel. 531 255 155

Zielonki,
ul. Krakowskie Przedmieście

225/217 m2, 5 pokoi, garderoba, 
pralnia, kominek.
Wysoki standard – wykończenie 
naturalnym kamieniem.

 
Dom na sprzeDaż

cena 1 150 000 zł

tel. 503 005 679

Bibice

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

 
Dom na sprzeDaż 

cena 489 000 zł

tel. 731 188 788

cena 4 350 000 zł tel. 531 255 155

 
LokaL na sprzeDaż

Grzegórzki, ul. Grzegórzecka 

512 m2, komercyjny, przeznaczenie sportowo-rekreacyjne,  
wysoki standard. 

OFERTA
SPECJALNA

Przybysławice,
gmina Zielonki

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

 
Dom na sprzeDaż 

cena od 630 000 zł

tel. 531 255 155

Stare Miasto, 
ul. Żuławskiego

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

 
mieszkanie na sprzeDaż 

cena 649 000 zł

tel. 503 005 679 

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI
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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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przydatne adresy

n

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

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

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

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

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

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

�n Wydział Podatków i Opłat  
31-539 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10  
tel. 12-616-92-13

�n Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych  11  
tel. 12-616-19-22

�n Oddział Ochrony Zabytków  
Miejski Konserwator Zabytków  
31-002 Kraków, ul. Kanonicza  24  
tel. 12-431-25-45

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

URZĘDY

�n Wydział Inwestycji  
31-072 Kraków, ul. Wielopole 17a  
tel. 12-616-84-14

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

�n Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji 
i Remontów „AB”  
tel. 12-632-95-95 

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

�n Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
30-037 Kraków, al. Słowackiego 20  
tel. 12-633-03-47 

�n Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Krakowie — Powiat Grodzki  
30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A  
tel. 12-616-56-40

�n Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej  
30-037 Kraków, ul. Przy Moście 1  
tel. 12-656-57-43

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

�n Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56  
tel. 12-637-28-79 

INSTYTUCJE

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

�n Polski Związek Firm Deweloperskich 
ul. Puławska 2, pl. Unii, 02-566 Warszawa 
tel. 22 745 01 00 | www.pzfd.pl

�n Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników 
w Obrocie Nieruchomościami  
ul. Lea 114, pok. 230, 30-133 Kraków 
tel. 12 431 05 40 | www.mspon.krakow.pl

�n Polska Federacja Rynku Nieruchomości 
ul. Grzybowska 45, VIII p., 00-844 Warszawa 
tel. 22 654 58 69, 22 654 58 71 | www.pfrn.pl

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

�n Instytut Analiz Monitor Rynku 
Nieruchomości 
ul. Wybickiego 7c, 31-261 Kraków 
tel. 12 378 31 30 | www.mrn.pl
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