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Miasto trzyma Wisłę na dystans

O tym, że Wisła Kraków walczy o przetrwanie, 
wiadomo od dawna. Kilka milionów 
zadłużenia wobec miasta za dzierżawę 
miejskiego stadionu to tylko część problemów 
finansowych klubu. Wysiłkiem wielu osób 
drużyna bardzo powoli powraca do równowagi 
i liczy na wsparcie, ale władze miasta widzą 
swoje priorytety gdzie indziej. Prezydent 
Jacek Majchrowski uznał, że 4 mln zł za pakiet 
reklamowy na koszulkach piłkarzy Wisły 
Kraków, to zbyt duży wydatek jak na działania 
promocyjne Krakowa. Odrzucił także 
propozycję wykupienia obligacji klubu. 

Czy biorąc pod uwagę ważną rolę, jaką 
Wisła odgrywała w kształtowaniu kultury 
sportowej w Krakowie i jej bogatą historię, 
taka postawa jest słuszna? Magistrat 
odstawił na bok sentymenty i zdecydował, 
że klub należy traktować jak każde prywatne 
przedsiębiorstwo. Nie zmienia to faktu, że bez 
Wisły Kraków na boisku, trybuny stadionu 
świeciłyby pustkami, a jego utrzymanie 
kosztuje miasto rocznie 6 mln zł. Czy dystans 
wobec klubu rzeczywiście się opłaci?

Przyjemnej lektury

Krzysztof Maksiński
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rynek pierwotny

Znajdziesz nas także na

Plebiscyt 2019

EDYCJA VI

WYBIERZ ZWYCIĘZCĘ VI EDYCJI

ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH EDYCJI

Głos w plebiscycie „Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”
można oddawać na trzy sposoby:

za pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.krn.pl

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

na specjalnych kuponach rozdawanych podczas 
targów mieszkaniowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KUPON

(patrz str. 6–9)

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

EDYCJA I
Inwestycja: Fajny Dom  
Deweloper: Mota Engil Real Estate i Estia

EDYCJA III
Inwestycja: Bunscha Park 
Deweloper: Bunscha Park

EDYCJA IV
Inwestycja: Wielicka Garden 
Deweloper: Atal

EDYCJA II
Inwestycja: Osiedle Lawendowa 3 
Deweloper: Osiedle Lawendowa 3

EDYCJA V
Inwestycja: Osiedle Pasteura 
Deweloper: Tętnowski Development

2019
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Bogucianka 159
Lokalizacja: Kraków (Tyniec), ul. Bogucianka
Deweloper: Devero Rogala Sp. z o.o. Sp. K.
www.bogucianka159.pl

Wzgórze Witkowickie 
Lokalizacja: Kraków, ul. Witkowicka
Deweloper: AWIM Witkowicka Sp. z o.o. Sp. K.
www.wzgorzewitkowickie.pl

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

Panorama Prądnik
Lokalizacja: Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
Deweloper: Deweloper Nokturn Sp. z o.o. Sp. K.
www.panoramapradnik.pl

ORGANIZATOR PARTNER

Oddaj głos w plebiscycie

...i wyjedź  
na wczasy

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

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

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

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

Willa Nokturn
Lokalizacja: Kraków, ul. Mała Góra
Deweloper: Deweloper Nokturn Sp. z o.o. Sp. K.
www. nokturndeweloper.pl

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

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

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

Logo w wersji 
miniaturkowej

BUDOWA ZNAKU

Logo w wersji 
podstawowej
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komentarz 
w sprawie

12

Wisła Kraków walczy 
nie tylko na boisku

wspieranie zawodowych drużyn, które funkcjonują na rynku 
jako prywatne przedsiębiorstwa.  W sporcie, który z założe-
nia stanowi dobro powszechne, żelazny podział na „publicz-
ne” i „prywatne” od dawna jest fikcją. Pieniędzy trzeba szukać 
poza boiskiem. 

Rekordzistą jest Górnik Zabrze, który od Urzędu Miasta 
otrzymał ponad 34 mln zł (dane z raportu EY i Ekstraklasy S.A. 
za sezon 2016/2017). Duże wsparcie samorządy przyzna-
ły również klubom: Piast Gliwice (ok. 12 mln zł), Wisła Płock 
(10,7 mln zł), Śląsk Wrocław (7,6 mln zł) i Arka Gdynia (ok. 5 
mln zł). 

Temat jest o tyle ważny, że ustawa o sporcie w art. 27 na-
kłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek two-
rzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Z treści 
wspomnianej ustawy wynika, że:

1. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających 
rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu 
terytorialnego.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może okre-
ślić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania wła-
snego, o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny 
z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.

Klub jest winny wierzycielom 80 mln 
zł, z czego ponad 5 mln zł wynoszą 
zaległe opłaty za użytkowanie 
stadionu. Dzięki unormowaniu sytuacji 
właścicielskiej, słynnemu gestowi 
Jakuba Błaszczykowskego, Jarosława 
Królewskiego i Tomasza Jażdżyńskiego, 
a także mobilizacji kibiców udało się 
zmniejszyć kwotę zadłużenia o 8 mln zł. 

K
lub liczył na hojną, pomocną dłoń od władz miasta, ale 
po ostatniej decyzji prezydenta Jacka Majchrowskiego, 
może już tylko liczyć na siebie. Magistrat odrzucił pro-

pozycję nabycia od klubu pakietu reklamowego za 4 mln zł 
– tyle kosztowałaby promocja miejskiej marki na koszulkach 
piłkarzy Wisły Kraków. Rzeczniczka prezydenta Monika Chy-
laszek poinformowała na antenie Radia Kraków, że samorząd 
nie zamierza też kupić obligacji klubu i w ten sposób podrepe-
rować jego budżetu. Inwestując w drużynę, miasto musiało-
by wziąć pod uwagę ryzyko biznesowe albo od razu przyjąć, 
że to rozwiązanie jest przede wszystkim częścią programu 
pomocowego i trzeba pogodzić się z ewentualnymi stratami. 
Obawy są uzasadnione. Finał takich transakcji nie zawsze jest 
szczęśliwy dla samorządów. Na przykład siedem lat temu Naj-
wyższa Izba Kontroli wykryła, że będąc akcjonariuszem klu-
bów sportowych władze Bydgoszczy poniosły straty rzędu 
prawie 15 mln zł. Zdaniem ówczesnego prezydenta tego mia-
sta, w latach 2009-2010 celem było utrzymanie płynności fi-
nansowej klubów za wszelką cenę, nawet kosztem miejskiego 
budżetu.

Kraków ma inne priorytety. W kontekście dofinansowania 
sportu głównym zadaniem jest budowa infrastruktury: ba-
senów i boisk, oraz promocja dyscyplin sportowych wśród 
dzieci i młodzieży. W tym planie nie zostaje wiele miejsca na 

Stadion Miejski w Krakowie, fot. Piotr Tomaszewski, lic. Wikimedia Commons



 n	 11Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 16/2019

Pomoc musi być skuteczna
Wydatkowanie publicznych pieniędzy z zasady podawane jest 
w wątpliwość, ponieważ jego podstawę stanowi selekcja i subiek-
tywna hierarchia potrzeb. Przeprowadzanie referendum w każ-
dej sprawie jest nie tylko nierealne od strony organizacyjnej, ale 
i kosztowne. Paradoks pomocy publicznej polega na tym, że fa-
woryzowanie jednego, konkretnego podmiotu teoretycznie 
przynosi szkodę pozostałym, działającym w tym samym sekto-
rze. Wsparcie finansowe przekraczające możliwości przedsię-
biorstwa (w warunkach, jakie stwarza mu rynek) może prowadzić 
do zakłócenia konkurencji. Jeśli pomoc zostałaby przyznana tyl-
ko Wiśle Kraków, poszkodowane byłyby inne krakowskie kluby 
piłkarskie. Wszystko jest kwestią perspektywy. Jeśli za punkt 
odniesienia przyjmiemy całą ligę, w której część klubów otrzy-
muje regularne dofinansowanie, a część nie ma dostępu do do-
datkowych źródeł przychodów, okaże się, że pomoc finansowa 
od miasta posłużyłaby do wyrównywania szans i przywracania 
równowagi rynkowej.

Niezależnie od kwestii konkurencyjności rynku, uruchomienie 
programu pomocowego mógłby uzasadniać argument o wspiera-
niu kultury i zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Wisła Kraków 
jest jednym z najstarszych klubów piłkarskich w Polsce i elemen-
tem tożsamości miasta. Pomoc musi opierać się na realiach, ina-
czej będzie nieskuteczna.

Nie wiemy, czy ewentualny program pomocowy będzie skutkował 
zwiększeniem szans na wyegzekwowanie tych środków, a nie pogłę-
bianiem tej sytuacji. Abstrahując od kwestii związanych z marką Wi-
sły Kraków, z sympatią do tej dyscypliny sportu, pewnymi aspektami 
społecznymi – musimy na to spojrzeć od strony formalnej. Czy działa-
nia podjęte przez gminę są działaniami, które mają realną szansę do-
prowadzenia do takiej sytuacji, że dłużnik będzie miał perspektywę 
spłaty długu. Jeżeli nie widzimy szans na spłatę długu, to należy za-
stanowić się nad dalszym kontynuowaniem wsparcia, które na dzisiaj 
polega na udostępnieniu stadionu na podstawie określonej umową, 
którą Wisła Kraków ma podpisaną z gminą – mówił w czerwcu wi-
ceprezydent Jerzy Muzyk. 

Dążenie do ustabilizowania sytuacji ekonomicznej
Jak klub funkcjonuje obecnie? Z raportu „Polska liga finanso-
wa”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, wynika, że 
w ubiegłym roku Wisła Kraków zarobiła 26,6 mln zł. Porównu-
jąc te dane z rokiem 2017, można stwierdzić, że na przestrzeni 
dwóch lat przychody klubu były mniej więcej na stałym poziomie. 
Najwięcej pieniędzy Wisła pozyskuje z transmisji rozgrywek (37 
proc.). Na zarobki klubu składają się także przychody komercyjne 

(35 proc.) oraz zysk z dni meczowych (28 proc.). W porównaniu do 
innych drużyn w Ekstraklasie Wisła Kraków nie zarobiła w ostat-
nim roku spektakularnych sum na transferach. Za to wskaźnik 
wynagrodzeń wciąż znajduje się powyżej optymalnego pozio-
mu (za który uznaje się 60 proc. kosztów klubów piłkarskich) – 
w 2017 r. sięgnął 73 proc., a w 2018 r. 74 proc.  Pod względem 
przychodów Wisła zajęła 9. miejsce w rankingu Delolitte. 

Jak utrzymać stadion?
Osobną kwestią jest utrzymanie stadionu. Toczące się postę-
powanie o prawa autorskie do obiektu blokuje działania władz 
miasta. Aktualnie nie ma możliwości zwiększenia (poprzez mo-
dernizację) możliwości użytkowania stadionu. Wydaje się, że 
w tym kontekście magistrat jest skazany na Wisłę, która dzierża-
wiąc obiekt, stopniowo spłaca zadłużenie.

Nie jest najważniejszą rzeczą, z punktu widzenia budżetu, spłata 
długu. Jeśli klub nie będzie płacił za stadion, gmina zostanie z obiek-
tem wybudowanym za 640 mln zł, którego koszty utrzymania bieżą-
cego to ok. 6 mln zł rocznie, bez pomysłu na to, co z tym stadionem 
zrobić. Brakuje także pomysłów na to, jak stadion mógłby zarabiać 
na siebie. Pomijając fakt, że aby mógł zarabiać na siebie, należałoby 
w niego włożyć środki sięgające kilkudziesięciu milionów złotych – 
mówił przewodniczący Komisji Budżetowej Andrzej Hawranek, 
podczas zorganizowanego w czerwcu posiedzenia Komisji Bu-
dżetowej oraz Sportu i Kultury Fizycznej UMK.

Kibice prawdopodobnie staną murem za swoją drużyną. Pod 
względem frekwencji Wisła Kraków ustępuje tylko Legii War-
szawa. Na trybunach stadionu im. Henryka Reymana podczas 
każdego meczu zasiada średnio 16 135 kibiców (dane Deloitte), 
zajmując 49 proc. dostępnych miejsc. Odwieczny rywal Wisły – 
Cracovia jest w rankingu na 9. miejscu z wynikiem blisko 7 tys. bi-
letów na mecz (wypełnienie stadionu na poziomie 46 proc.).  

Dzisiejsze problemy finansowe są skutkiem niewłaściwego za-
rządzania i kładą się cieniem na marce klubu. Wisła Kraków to 
ponad stuletnia historia, kultywowanie krakowskich tradycji pił-
karskich i wiele anegdot z boiska. Kiedy w pierwszych latach ist-
nienia drużyny, podczas jednego z meczów piłkarz Wisły Henryk 
Reyman (późniejszy podpułkownik Wojsk Polskich), obraził sę-
dziego i zignorował nakaz opuszczenia boiska za przewinienie, 
cała drużyna zeszła z placu gry, a mecz nie został dokończony. 
Dzisiejsza Wisła Kraków też dostała swoją lekcję pokory, i jeśli 
nadal chce grać, musi kontynuować negocjacje z miastem oraz 
pozostałymi wierzycielami, wiedząc, że taryfy ulgowej nie będzie.

Joanna Kus

Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie, fot. Dawid Skalec, lic. Wikimedia Commons
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Kraków zachęca do ruchu

Miasto przyjazne dla pieszych
Nasze miasto jest przyjazne dla pieszych przede wszystkim dzięki 
temu, że większość zabytków znajduje się blisko siebie. Jednocze-
śnie wiele dzielnic zorganizowano przestrzennie w ten sposób, że 
punkty handlowo-usługowe położone są niedaleko osiedli. Wła-
dze Krakowa przekonują, że decydując się na pokonywanie drogi 
pieszo, zyskujemy nie tylko zdrowie, ale i czas – stanie w korkach, 
a później znalezienie miejsca do zaparkowania samochodu bywa-
ją na tyle czasochłonne, że niewielki odcinek szybciej można po-
konać na własnych nogach. Do częstszego chodzenia pośrednio 
zachęcają również podwyżki cen jednorazowych biletów komu-
nikacji miejskiej – często nie opłaca się kupować biletu, by doje-
chać do najbliższego przystanku.

Chodźże po Krakowie
W ramach kampanii „Chodźże po Krakowie” powstały mapy, ob-
razujące odległości pomiędzy charakterystycznymi miejscami 
w mieście, wraz z szacunkowym czasem potrzebnym do ich po-
konania. Schematy tras pieszych obejmują Śródmieście i Nową 
Hutę. Według ich twórców, potrzeba ok. 10 min., by dojść z Placu 
Inwalidów do Teatru Bagatela, a z Placu Wszystkich Świętych w 4 
min. można dostać się do Filharmonii. Jeśli będziemy w Nowej 
Hucie, w ciągu 13 min. dojdziemy z Placu Centralnego do Zalewu 
Nowohuckiego. Wytrawnym piechurom wystarczy jeszcze mniej 
czasu – według informacji zamieszczonej na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Krakowa, czas potrzebny na pokonanie podanych 
odległości został dostosowany do możliwości osób, które poru-
szają się wolniej. Schematy tras pieszych można pobrać ze stro-
ny krakow.pl. 

Anna Bruzda

Z KRAKOWA

W ostatnich latach w Krakowie coraz mocniej promuje się aktywność fizyczną. Powstają 
nowe obiekty sportowe, takie jak baseny, sale gimnastyczne czy boiska. Prowadzone są 
również kampanie zachęcające do biegania, jazdy na rowerze, ćwiczenia w krakowskich 
parkach, a ostatnio – chodzenia.

W  
Krakowie nie brakuje infrastruktury sportowej, 
umożliwiającej spędzanie wolnego czasu w aktywny 
sposób. Dzięki budowie Hali 100-lecia KS Cracovia 

wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych, nawet różnego 
rodzaju niepełnosprawność nie jest przeszkodą w uprawianiu 
sportu. Nie brakuje także okazji do tego, by spotkać się z oso-
bami, które trenują tę samą dyscyplinę, i zmierzyć się z nimi – 
w Krakowie odbywa się wiele imprez sportowych. Wśród nich 
coś dla siebie znajdą m.in. pasjonaci biegania, kolarstwa, siat-
kówki, kajakarstwa slalomowego czy zapasów. Przykład stano-
wią choćby PZU Bieg Trzech Kopców, Międzynarodowe Regaty 
w Kajakarstwie Slalomowym o Puchar Prezydenta Miasta Kra-
kowa czy Krakowskie Forum Sportu. Z ramienia władz miasta 
ruch promuje nie tylko Zarząd Infrastruktury Sportowej, ale 
także np. Zarząd Zieleni Miejskiej, m.in. poprzez akcję „Ćwicz 
w zieleni”, w ramach której można wziąć udział w bezpłatnych 
zajęciach fitness odbywających się na terenie krakowskich par-
ków. Do systematycznych spacerów zachęcają natomiast par-
ki kieszonkowe – docelowo każdy krakowianin powinien mieć 
możliwość, by w krótkim czasie dojść od swojego mieszkania do 
jednego z nich. 

Ruch od święta i na co dzień
Duże znaczenie ma nie tylko promocja aktywności fizycznej, 
podejmowanej w ramach czasu wolnego, ale i przekonywanie 
do tego, by traktować ruch jako naturalny sposób pokonywa-
nia drogi do pracy, szkoły czy innych miejsc, do których chce-
my się dostać. Między innymi taki jest cel akcji  „Dom, rower, 
praca… i tak w kółko”, która zachęca pracowników, by dojeż-
dżali do pracy na rowerze. Z jednej strony zarówno miasto, jak 
i przedsiębiorcy, zapewniają coraz więcej miejsc przyjaznym ro-
werzystom, z drugiej – dotkliwa podwyżka opłat za parkowa-
nie w centrum miasta skłania do poszukiwania alternatywnych 
form transportu. Rowerzyści w Krakowie często narzekają na 
to, że stan ścieżek rowerowych nie jest idealny, a w niektórych 
miejscach nadal ich brakuje. Mimo to trzeba przyznać, że sytu-
acja z biegiem czasu się poprawia, choć zmiany mogłyby nastę-
pować nieco szybciej. 

Krakowianie lubią chodzić
W ostatnim czasie władze miasta poszły jeszcze dalej i zaczęły 
promować ruch pieszy, w ramach  kampanii „Chodźże po Kra-
kowie”, zorganizowanej przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
i Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Według infor-
macji zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej Urzę-
du Miasta Krakowa, już teraz stolica Małopolski jest miastem, 
po którym najwięcej osób w Polsce porusza się pieszo. Tę formę 
transportu wybiera prawie co trzeci krakowianin, dokładnie 29 
proc. Około 5 proc. woli rower, natomiast ok. 34 proc. korzysta 
z komunikacji publicznej, a ok. 29 proc. – z samochodu.
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Noce wolne od alkoholu, czyli dobre 
praktyki sprzedawców

uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny. Radni skierowali spra-
wę do rozpatrzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny, który 
rozstrzygnie, czy ważniejsze są interesy przedsiębiorców, czy 
komfort mieszkańców. Procedura analizowania uchwały i wyro-
ku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest długotrwała, 
dlatego władze miasta szukały innego rozwiązania, które chociaż 
częściowo pogodzi strony konfliktu. 

Przystąpienie do Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży nie 
wynika wobec tego z odgórnego nakazu, ale jest dobrowolnym 
gestem przedsiębiorcy. 

Obowiązki sprzedawców
W ramach współpracy z miastem w zakresie budowania po-
zytywnego wizerunku właściciele sklepów zobowiązali się do 
wzmocnienia ochrony punktów handlowych. Przedsiębiorcy 
z tytułem „odpowiedzialnego sprzedawcy” powinni zamontować 
w swoich sklepach wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny. 
Dodatkowo każdy uczestnik programu zobowiązał się do zawar-
cia umowy z firmą ochroniarską. Jednym z elementów wyposa-
żenia sklepu z alkoholem powinien być przycisk antynapadowy, 
służący do szybkiego zawiadamiania ochrony o niebezpiecznych 
incydentach. Lepszą ochronę klientów umożliwi także zapewnie-
nie wystarczającej przestrzeni wewnątrz sklepu, gdzie kupujący 
ustawiają się w kolejce do kasy. Sprzedawcy mają natychmiast re-
agować na podejrzane zachowania i agresję kupujących.

Czas pokaże, czy promowanie dobrych praktyk opłaci się 
przedsiębiorcom, czy spowoduje duże spadki przychodów ze 
sprzedaży. Zyskają na pewno kluby muzyczne, których nie obej-
muje zakaz. 

Karolina Naramek

Z KRAKOWA

Od 1 września część sklepów całodobowych zrezygnuje ze sprzedaży alkoholu w późnych 
godzinach nocnych. W ten sposób chcą zwiększyć bezpieczeństwo sprzedawców 
i mieszkańców, których mieszkania sąsiadują z punktami handlowymi.

P
ierwsi właściciele sklepów w Krakowie zdecydowali się 
wprowadzić zakaz handlu alkoholem po północy. Decy-
zja ta wynika z przystąpienia do Programu Odpowiedzial-

nej Sprzedaży, który jest nadzorowany przez Urząd Miasta. 
Pilotażowe przedsięwzięcie magistratu rozpocznie się 1 wrze-
śnia i będzie realizowane przez rok. W tym czasie do progra-
mu mogą zgłosić się kolejni przedsiębiorcy. W zamian miasto 
pomoże im w promocji – poprzez informowanie opinii publicz-
nej o sklepach, w których stosowane są dobre praktyki przy 
sprzedaży alkoholu. Sprzedawcy wezmą udział w bezpłatnych 
szkoleniach organizowanych przez magistrat. Tytuł „Odpo-
wiedzialnego sprzedawcy” ma ułatwić także kontakty z policją 
i strażą miejską w sytuacjach wymagających interwencji tych 
organów. Będzie to logo, którym zostaną oznaczone punkty 
sprzedaży alkoholu. 

Miasto proponuje kompromis
Pierwsze umowy dotyczące udziału w programie, prezydent Ja-
cek Majchrowski podpisał już w czerwcu. W sierpniu magistrat 
poinformował o rosnącym zainteresowaniu tą inicjatywą ze stro-
ny przedsiębiorców. 

Czy to oznacza, że sprzedawcy, którzy przystępują do pro-
gramu, nie obawiają się spadku zysków ze sprzedaży alkoholu? 
Godziny nocne to w turystycznym mieście pora dużego ruchu 
w sklepach monopolowych.  Zakaz będzie obowiązywał od pół-
nocy do godziny 5.30 rano. 

W tych godzinach mieszkańcy często zgłaszali akty wandali-
zmu i przypadki zakłócania ciszy nocnej. Warto przypomnieć, że 
z tego względu w Dzielnicy I już wcześniej uchwalono ogranicze-
nie nocnej sprzedaży alkoholu (w godzinach 22.00-6.00), które 
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Niższy wkład własny to 
nie problem

nadpłatę wynosi 3 proc. – 900 zł. Natomiast odsetki za kolejne 24 
miesiące od kwoty 30 000 zł wyniosą 2154 zł. W tym przypadku 
nadpłacając kredyt, klient zaoszczędzi 1254 zł. 

Wybierając bank, warto też zwrócić uwagę na koszty począt-
kowe. Jeśli założymy, że po kilku latach będziemy planować prze-
niesienie kredytu, to nie ma sensu zawierać umowy kredytowej 
z wysokimi kosztami początkowymi takimi jak prowizja. Lepiej 
wziąć wyższe oprocentowanie, ale trzeba mieć na uwadze fakt, 
że po kilku latach rodzina może się powiększyć, czyli niekoniecz-
nie uzyskamy zdolność na przeniesienie kredytu do innego banku. 

Błędny model kredytowy
Kredytobiorcy często popełniają błąd w budowie modelu kre-
dytowego, w którym nie uwzględniają środków na wykończenie 
mieszkania lub domu, bo mają swoje pieniądze na ten cel i nie chcą 
rozliczać się z bankiem fakturami. Wkład własny często w takich 
przypadkach jest na poziome 10 proc. W prawidłowym modelu, 
gdy klienciśrodki, które posiadają na wykończenie, np. 60 000 
przeznaczą na wkład własny i taką samą kwotę wezmą w kre-
dycie na wykończenie mieszkania,. to okazuje się, że klienci po-
siadają 20-procentowy wkład własny. Oczywiście, wykończenia 
mieszkania nie jest rozliczane fakturami, tylko dokumentacją fo-
tograficzną wykonaną osobiście lub przez pracownika banku.  

Takie triki doświadczony ekspert kredytowy potrafi świetnie 
wytłumaczyć, dlatego zachęcam, aby zawsze porozmawiać z nie-
zależnym ekspertem kredytowym.

Nasuwa się pytanie, czy lepiej poczekać i uzbierać kolejne 10 
proc., aby mieć 20 proc. wkładu własnego i lepsze warunki kredy-
towe, czy lepiej zdecydować się na droższy kredyt z 10-procen-
towym wkładem własnym?

W 95 proc. przypadków uważam, że lepiej wziąć kredyt 
z 10-procentowym wkładem własnym, bo ceny mieszkań rosną, 
a za wynajem płacimy kolejne miesiące. Nadpłacając, można uzy-
skać 20-procentowy wkład własny, zawsze istnieje możliwość 
renegocjowania umowy kredytowej lub przeniesienia kredytu do 
innego banku, bo są banki, które automatycznie obniżają opro-
centowanie, gdy nadpłacimy kredyt.

Mirosław Pieróg
niezależny ekspert kredytowy i właściciel firmy KONSULT

www.konsult.com.pl

EKSPERT RADZI

Czy lepiej wziąć  kredyt, mając 10 proc. wkładu 
własnego, czy jednak warto poczekać i uzbierać 
kwotę na poziomie 20 proc.?

Z 
r ostatniego raportu Amron-Sarfin wynika, że rośnie odse-
tek klientów, którzy mają problem z uzbieraniem wymaga-
nego 20-procentowego wkładu własnego. Nie wiadomo, 

z jakich powodów część przyszłych kredytobiorców uważa, że 
musi posiadać wkład własny na takim poziomie. Założenie to jest 
nieprawdziwe. Kilka banków udziela kredytów osobom, które 
mają 10 proc. wkładu własnego. Jest też jeden bank, który zmie-
nia oprocentowanie na korzyść klienta w trakcie trwania umowy 
kredytowej. 

Przykład: klient kupuje mieszkanie za 400  000 zł i posiada 
50 000 zł, co daje 12,5 proc. wkładu własnego. Brakuje jeszcze 
30 000 zł, aby uzyskać 20-procentowy wkład własny. Spłacając 
kredyt zgodnie z harmonogramem przez 30 lat przy ratach rów-
nych, 30 000 zł spłaci w okresie ok. 50 miesięcy i wówczas bank 
obniży oprocentowanie o 0,2 proc. Ta oferta jest ciekawa, bo 
niewiele banków umożliwia zmianę oprocentowania na korzyść 
klienta, po uzyskaniu przez niego 20-procentowego wkładu wła-
snego. Oczywiście, jeśli kredytobiorca postanowi nadpłacać kre-
dyt i nadpłaci 30 000 zł  załóżmy, w 24 miesiące,  wówczas po 2 
latach oprocentowanie zostanie obniżone.

Innym ciekawym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o obniże-
nie oprocentowania w banku, w którym mamy kredyt. Przykład:  
kiedy klient podpisywał umowę kredytową, posiadał 10-procen-
towy wkład własny. Nadpłacał kredyt i uzyskał  20-procentowy  
wkład własny. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek do banku 
o obniżenie marży, bo aktualne oferty tegoż banku są zapewne 
dużo niższe niż oprocentowanie, które klient posiada. Ponad-
to wartość nieruchomości wzrosła, więc zabezpieczenie banku 
jest na dużo wyższym poziomie. Jeżeli kredytodawca nie obni-
ży oprocentowania, wówczas należy zastanowić się nad przenie-
sieniem kredytu do innego banku. Obecne unormowania prawne 
pozwalają klientom spłacać kredyt po 3 latach bez jakichkolwiek 
kar za wcześniejszą całkowitą spłatę.

Nadpłata kredytu
W tym miejscu warto też podkreślić ważną kwestię nadpłaty 
kredytu. Kilka banków bierze za to prowizję w pierwszych 3 la-
tach, w wysokości do 1 do 3 proc., liczonych od kwoty nadpłaty. 
Ustawodawca zakazał pobierania przez banki jakiejkolwiek opła-
ty za wcześniejszą nadpłatę lub spłatę kredytu po upływie 3 lat. 
Klienci często, gdy słyszą o prowizji za nadpłatę, postanawiają nie 
nadpłacać i poczekać. Problem polega na tym, że kredytobiorcy 
w takich przypadkach nie przeliczają korzyści, bo najprawdopo-
dobniej nie wiedzą, jak to zrobić i podejmują decyzję o odłożeniu 
w czasie nadpłaty – co jest błędem. 

Przykład: załóżmy że klient otrzymał 30 000 zł premii w pracy 
i mija 12 miesiąc od podpisania umowy kredytowej. Prowizja za 
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Lex deweloper forsowane w sądach

ale także naruszył gminny statut, zgodnie z którym rada powinna 
zapoznać się z projektem uchwały opatrzonym uzasadnieniem. 

Prawdą jest, że przepisy specustawy mieszkaniowej nie regulują 
kwestii dotyczącej elementów uchwały o odmowie ustalenia lokali-
zacji inwestycji mieszkaniowej, zaś w przypadku elementów uchwały 
ustalającej - nie zawierają wymogu dotyczącego uzasadnienia. Za-
uważyć jednak należy, że ogólny wymóg dotyczący tego elementu wy-
nika z § 67 ust. 3 Statutu Gminy, który stanowi, że projekt uchwały 
powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym 
należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skut-
kach finansowych jej realizacji. Uzasadnienie projektu uchwały przed-
łożone przez Burmistrza nie spełniało tego wymogu, a załączone w tej 
wersji do zaskarżonej uchwały uniemożliwia poznanie powodów od-
mowy ustalenia lokalizacji przedmiotowej inwestycji mieszkaniowej – 
wyjaśnił sąd.

Zdaniem instancji zaistniałe naruszenia są podstawą do stwier-
dzenia wadliwości uchwały, a tym samym jej unieważnienia.

Zauważyć należy, że w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że 
brak uzasadnienia uchwały, któremu towarzyszy brak w aktach spra-
wy informacji dotyczących merytorycznych powodów podjęcia tego 
aktu przez organ gminy, powoduje istotną wadliwość uchwały, uza-
sadniającą stwierdzenie jej nieważności – czytamy w wyroku Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie  (II SA/Ol 
297/19).

Sprawa zakończyła się uchyleniem zaskarżonej decyzji oraz 
orzeczeniem zwrotu kosztów postępowania sądowego na pod-
stawie Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Olsztynie, na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1302 ze zm.) oraz stosownie 
do art. 200 w związku z art. 205 § 2 tej ustawy. 

Magdalena Hojniak

ORZECZNICTWO

Unieważnienie uchwały, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz dla dewelopera to 
finał sądowego rozstrzygnięcia sprawy z lex deweloper w roli głównej.

W    
wmyśl przepisów specustawy mieszkaniowej grunt 
można przekształcić na działkę budowlaną, jeśli rada 
gminy przegłosuje uchwałę lokalizacyjną w oparciu 

o wniosek inwestora. Gdy władze podejmą decyzję odmowną, 
musi zostać ona uzasadniona. Taką opinię przedstawił Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w związku ze sprawą, 
jaką zgłosił tamtejszy deweloper.

Skarga inwestora
Zdaniem inwestora podczas rozpatrywania przedstawionego 
przez niego wniosku w ramach lex deweloper, doszło do błędów 
formalnych. Przed sesją burmistrz opracował 2 wersje. W pierw-
szej z nich zawarto uzasadnienie ustalenia lokalizacji inwestycji, 
natomiast w drugiej, odmownej nie podano przyczyny takiego 
rozpatrzenia. Co więcej, jedynie ostatnią poddano głosowaniu. 
To zdaniem dewelopera naruszyło ustawę o samorządzie gmin-
nym. Kolejną kwestią, którą deweloper uznał za niezgodną z obo-
wiązującymi przepisami, był brak analizy stanu zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy, do czego zobowiązują 
zapisy specustawy mieszkaniowej.

Orzeczenie Sądu Administracyjnego w Olsztynie
Jak na wstępie zaznaczył sąd: specustawa mieszkaniowa miała 
z założenia stanowić krok w kierunku ograniczania barier administra-
cyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań i stanowić narzędzie 
umożliwiające redukcję ich deficytu poprzez wprowadzenie rozwią-
zań upraszczających i usprawniających procedury administracyjne 
związane z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji to-
warzyszących (zob. uzasadnienie rządowego projektu tej ustawy, druk 
sejmowy nr 2667/VIII kadencja, s.1-2, www.sejm.gov.pl). 

W opinii sądu obowiązkiem gminy było nie tylko przeprowa-
dzenie analizy, ale również dołączenie do podjętej decyzji uzasad-
nienia. Fakt, iż go zabrakło, nie tylko był niezgodny z przepisami, 
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Meldunek – zwykła formalność, która staje 
się problemem

jeśli w rzeczywistości w nim nie mieszkają. Obowiązek meldun-
kowy polega nie tylko na zgłoszeniu pobytu, ale także podaniu 
informacji o wyprowadzce. Dzień przed rozwiązaniem umowy 
najemca powinien wymeldować się w urzędzie lub skorzystać 
z możliwości zrobienia tego online. W przeciwnym razie obowią-
zek ten spadnie na właściciela, a to skomplikuje całą procedurę.

 Lokatora można wymeldować najwcześniej po upływie 3 mie-
sięcy od zakończenia umowy najmu. Jeśli właściciel planował 
w tym czasie sprzedaż nieruchomości, może mieć problem ze 
znalezieniem nabywców, którym nie będzie przeszkadzał meldu-
nek najemcy. Wnioskując o administracyjne wymeldowanie, nale-
ży podać przyczynę i termin wyprowadzki lokatora oraz aktualne 
miejsce jego pobytu. Właściciel powinien zgromadzić jak najwię-
cej informacji, które potwierdzą, że najemca na stałe opuścił lo-
kal. Brak danych przedłuży procedurę. 

Czy można nie zgodzić się na meldunek?
Nie można uprzedzać faktów, tj. wymeldować lokatora przed 
ustaniem stosunku najmu. Umowa chroni najemcę również 
w zakresie jego prawa do meldunku. Z perspektywy właściciela 
bezpiecznym rozwiązaniem jest najem na czas określony. Po wy-
gaśnięciu umowy dowód legalnego pobytu lokatora w mieszka-
niu straci ważność. Mniej pewna w tym kontekście jest umowa na 
czas nieokreślony. 

PRAWO

Obowiązek meldunkowy, mimo że nie został zniesiony, dziś ma rozmytą wartość 
w porównaniu do jego wagi w okresie PRL. Warunkiem znalezienia zatrudnienia poza 
miejscem stałego zamieszkania nie jest jak dawniej udowodnienie przed pracodawcą 
i urzędem zmiany adresu. Po wyprowadzce z rodzinnego miasta wiele osób z sentymentu 
lub zwykłego niedopatrzenia nie zmienia adresu stałego zameldowania, nie ponosząc 
z tego tytułu żadnych konsekwencji. Na rynku nieruchomości meldunek ma jednak 
większe znaczenie.

O
bowiązek zgłoszenia informacji o miejscu stałego lub 
czasowego (dłużej niż 3 miesiące) pobytu wynika z na-
stępujących aktów prawnych: ustawa z dnia 24 wrze-

śnia 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 
z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów 
i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywa-
niu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411).  Teoretycznie 
mamy tylko 30 dni na zgłoszenie swojego pobytu w nowym miej-
scu. W praktyce nie trzeba obawiać się kar za nieaktualny mel-
dunek, ale mieć świadomość, że ten szczegół decyduje o tym, do 
czyjego budżetu trafią wpływy z naszych podatków. Gminom za-
leży na tym, by przekonać mieszkańców do stałego zameldowa-
nia, dlatego wprowadzają różnego rodzaju udogodnienia i zniżki 
dla zameldowanych. Argumentem przeciwko likwidacji obowiąz-
ku meldunkowego wciąż jest także kwestia sporządzania list wy-
borczych na podstawie informacji o osobach zameldowanych 
w danej lokalizacji.

Na rynku nieruchomości meldunek bywa bardziej proble-
matyczny. Z definicji służy wyłącznie do ewidencji ludności za-
mieszkałej na terenie Polski, zatem nie daje podstaw do przejęcia 
lokalu. Praktyka rynkowa pokazuje jednak, że obowiązek meldun-
kowy obraca się przeciwko właścicielom nieruchomości. Trudniej 
sprzedać lokal, w którym zameldowane są osoby trzecie, nawet 
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Składając wniosek do organu zajmującego się ewidencją lud-
ności w urzędzie gminy, właściciel przedstawia dokumenty 
potwierdzające prawo własności i zakończenie okresu najmu – 
wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości oraz umowę z najemcą. 
Jeśli lokator wyprowadził się z mieszkania i poinformował wła-
ściciela o swoim nowym miejscu zamieszkania, procedura prze-
biega prawidłowo. Decyzja o wymeldowaniu zostanie wydana 
w ciągu miesiąca, maksymalnie dwóch. 

W świetle prawa meldunek jest wypełnieniem obywatelskiego 
obowiązku najemcy, który ma do niego prawo nawet bez zgody 
właściciela mieszkania. Do zameldowania się wystarczy umowa 
najmu, dowód osobisty lub paszport oraz wypełniony formu-
larz potwierdzenia pobytu. Ostatni z wymienionych dokumen-
tów powinien być opatrzony podpisem osoby posiadającej prawo 
własności nieruchomości. Podpis właściciela nie musi być równo-
znaczny z jego zgodą na meldunek. W formularzu potwierdza on 
jedynie fakt zamieszkania lokatora w mieszkaniu. Zameldować 
można się nawet bez takiego podpisu. Wówczas organy urzę-
du gminy mają za zadanie ustalić, czy wnioskodawca mieszka we 
wskazanym lokalu. Sprawdzenie stanu faktycznego przebiega 
zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Jeśli chcąc uchronić się przed konsekwencjami administra-
cyjnymi wynajmujący zastrzeże w umowie, że nie zgadza się na 
zameldowanie najemców w jego nieruchomości, pod względem 
prawnym taki zapis będzie nieważny. Potwierdzenie pobytu nie 
wymaga zgody właściciela mieszkania.

Problemy z wypowiedzeniem umowy najmu
Poważniejszy problem pojawia się w momencie, kiedy mimo wy-
powiedzenia umowy najemca w ogóle nie planuje opuszczenia 
lokalu. Skrajne przypadki dotyczą sytuacji, gdy lokatorzy posu-
wają się do przejęcia nieruchomości, np. poprzez wymianę zam-
ków i odcięcie właścicielowi w ten sposób dostępu do lokalu. 
Co ciekawe, meldunek jest kwestią odrębną. W świetle prawa 
zameldowanie nieuczciwego najemcy na pobyt stały nadal bę-
dzie uzasadnione – weryfikacji podlega bowiem tylko kwestia 
tego, czy osoba ta wciąż mieszka pod adresem wskazanym we 
wniosku.  
Jedynym skutecznym rozwiązaniem dla wynajmującego, któ-
ry zamierza wyprosić niechcianych lokatorów, jest dochodze-
nie swoich praw w drodze postępowania sądowego. W tym 
przypadku odzyskanie nieruchomości może potrwać znacz-
nie dłużej. Przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej trzeba 

udowodnić przed sądem, że doszło do bezprawnego zajęcia 
nieruchomości.

Rozwiązanie umowy najmu uzasadnione zaległościami czyn-
szowymi należy poprzedzić pisemnym wezwaniem do zapłaty, 
w którym zostanie określony dodatkowy czas na uregulowanie 
zaległych zobowiązań. Ponadto należy odpowiednio wcześniej 
poinformować najemcę o planowanym wypowiedzeniu – takie 
prawo gwarantuje mu ustawa o ochronie praw lokatorów. 

W sytuacji, gdy sprawa musi znaleźć finał w sądzie, ponieważ 
najemca zignorował nakaz wyprowadzki, właściciel tkwi w swe-
go rodzaju zawieszeniu – przed uprawomocnieniem wyroku do-
tyczącego eksmisji nie może nic zrobić. Później zostaje mu już 
tylko dalsze czekanie, tym razem na efekty pracy komornika. 
Ten z kolei może rozpocząć procedurę eksmisyjną, ale pod wa-
runkiem, że niechciany lokator samodzielnie znalazł już miesz-
kanie zastępcze lub gmina przyznała mu lokal socjalny bądź 
tymczasowy. W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z eks-
misją „na bruk”, na którą nie pozwalają przepisy ustawy o ochro-
nie praw lokatorów. 

W świetle obowiązującego prawa niedopuszczalne jest także 
stosowanie jakichkolwiek form nacisku, które mają skłonić na-
jemcę do wyprowadzki. Wszelkie działania, które można określić 
mianem szantażu emocjonalnego, zostaną uznane za przemoc 
pośrednią. Przed zmuszaniem do wyprowadzki chroni lokato-
rów nowelizacja ustaw: Kodeks karny, Prawo budowlane oraz 
Kodeks postępowania w sprawach wykroczenia. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, za utrudnianie lokatorom użytkowania 
mieszkania czy nakłanianie ich do wyprowadzki właścicielowi 
nieruchomości grozi grzywna, a nawet kara pozbawienia wolno-
ści (wszczęcie postępowania sądowego rozpoczyna się na wnio-
sek pokrzywdzonego). Za przemoc pośrednią uznaje się również 
m.in. odcinanie źródeł ciepła, energii elektrycznej i wody. Jeśli 
na wniosek najemcy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi 
celowe uszkodzenie instalacji, ma prawo nakazać właścicielowi 
lokalu niezwłoczne usunięcie usterek, o ile nie są uzasadnione 
względami technicznymi lub użytkowymi. Za odmowę wykona-
nia naprawy ustawodawca przewidział karę pieniężną. 

Według prawa w sporach o eksmisję występują wobec tego 
dwie pokrzywdzone strony: właściciel, który próbuje odzyskać 
bezprawnie zajęte mieszkanie, oraz najemca, który może stać 
się ofiarą szantażu i różnego rodzaju nacisków mających skłonić 
go do wyprowadzki.

Joanna Kus
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Piastowska Residence – krajobraz Kalifornii 
w Krakowie

Projekt architektoniczny apartamentowca powstał w pracowni 
BS-Arch pod kierownictwem Adama Bielańskiego. Budynek cha-
rakteryzuje się nowoczesną, niewymuszoną elegancją, charak-
terystyczną dla stylu Kalifornii. Za projekt wnętrz, inspirowany 
naturalnym krajobrazem zachodniego wybrzeża USA, odpowiada 
krakowska pracownia MJ Animo. Ciepłe barwy, naturalne mate-
riały i doświetlenie pomieszczeń budzą skojarzenia z  kalifornijskim 
słońcem, plażą i oceanem. Niezwykle reprezentacyjną częścią 
apartamentowca będzie lobby wykończone naturalnym drewnem 
i kamieniem.

Elastyczna oferta mieszkań
W ofercie Piastowska Residence znajduje się  58 mieszkań o zróż-
nicowanych metrażach. Na etapie zakupu lokale można ze sobą łą-
czyć, jeśli nabywcy będą chcieli powiększyć przestrzeń użytkową. 
Wszystkie mieszkania zostały zaprojektowane z przeszklonymi 
balkonami i dużymi oknami wpuszczającymi dużo światła słonecz-
nego do wnętrz. Standardem w inwestycji będzie także bezpo-
średnie podpięcie każdego apartamentu do szerokopasmowego 
Internetu światłowodowego. 

Dodatkowo na parterze przewidziano lokale usługowe, do któ-
rych przylegają ogródki. Brak problemów z parkowaniem w cen-
trum miasta zapewni mieszkańcom dwupoziomowy podziemny 
parking, w którym wyodrębniono 78 miejsc postojowych, rowe-
rownię i pomieszczenia gospodarcze. Parking zostanie wyposa-
żony w stacje do ładowania samochodów elektrycznych i system 
„hands free”. Budynek będzie chroniony systemem monitoringu. 
Ponadto wejście zostanie wyposażone w urządzenie kontroli bio-
metrycznej ze skanowaniem linii papilarnych. 

Wykonanie inwestycji powierzono firmie TK Bud, która zreali-
zowała wcześniej m.in., NY Residence, czyli inwestycję Terra Casa 
przy ul. Wrocławskiej 33. 

Joanna Kus

ZAPROSZONO NAS

W sercu Krowodrzy powstanie inwestycja Piastowska Residence, przywołująca na myśl 
kalifornijską przyrodę i słońce. Budowa apartamentowca ma zakończyć się w IV kw. 
2020 r.

S
ąsiedztwo Starego Miasta, krakowskich Błoń i innych tere-
nów zielonych czyni z Krowodrzy jedną z najatrakcyjniejszych 
dzielnic – zarówno biorąc pod uwagę możliwości stałego za-

mieszkania, jak i wynajem na czas studiów czy przyjazdów bizne-
sowych. Dzięki zaletom lokalizacji realizowane tu inwestycje są 
doceniane nie tylko przez nabywców poszukujących nieruchomo-
ści na własne potrzeby, ale także kupujących w celach inwestycyj-
nych. W tej tętniącej życiem dzielnicy swoją inwestycję ulokowała 
firma Terra Casa S.A. Deweloper działa na rynku nieruchomości 
od ponad 20 lat, zawsze wybierając wyjątkowe lokalizacje: w cen-
trum miasta lub w innym otoczeniu przyjaznym mieszkańcom. 
W projektach kieruje się takimi założeniami, jak: wysoki standard 
wykończenia, bezpieczeństwo i funkcjonalność oraz innowa-
cje technologiczne. Ważna jest także estetyka bryły budynków, 
wnętrz i części wspólnych. 

Wyjątkowy projekt 
Najnowsza inwestycja firmy Terra Casa S.A. – Piastowska Resi-
dence – znajduje się przy ul. Piastowskiej 34 – w pobliżu krakow-
skich Błoń i Parku Jordana. Takie położenie zapewni mieszkańcom 
codzienny komfort.  Dostęp do zieleni i infrastruktury komuni-
kacyjnej (przystanków tramwajowych i autobusowych oraz tras 
w kierunku centrum i lotniska)  – to obecnie najważniejsze kry-
teria, którymi kierują się osoby kupujące mieszkania. Piastowska 
Residence daje nabywcom to i znacznie więcej: dostęp do histo-
rycznej części miasta i bliskość biurowców oraz instytucji publicz-
nych, w tym uczelni, szkół, przedszkoli oraz obiektów sportowych 
i ośrodków kultury; a także liczne punkty gastronomiczne, handlo-
we i usługowe zlokalizowane w pobliżu.
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Kolejny etap inwestycji przy ul. Strumiennej 
już w budowie

minut. Dla kierowców ważne jest dobre połączenie drogowe 
z autostradą A4 oraz trasą nr 7 w kierunku Zakopanego. Ulica 
Strumienna łączy się bezpośrednio z ul. Turowicza, co stanowi 
duże ułatwienie dla osób wyjeżdżających z miasta. Komunikację 
usprawni realizowana trasa łagiewnicka. Obszar ten charaktery-
zuje się również rozbudowaną częścią handlowo-usługową i re-
kreacyjną. Wola Duchacka jest coraz częściej postrzegana jako 
idealne miejsce do zamieszkania dla rodzin z dziećmi. W tej czę-
ści Krakowa nie brakuje szkół, przedszkoli i żłobków.

Bezpieczeństwo i wypoczynek
Osiedle ma zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort, dlate-
go zastosowano takie rozwiązania, jak m.in. ciepła woda i energia 
cieplna do mieszkań z sieci, brak gazu w mieszkaniach oraz ogro-
dzenie i system monitoringu. Nieodłącznym elementem projek-
tu jest estetyka budynków, części wspólnych oraz całego terenu 
inwestycji. W związku z tym w projekcie uwzględniono architek-
turę zieleni, alejki spacerowe i elementy małej architektury.

Osiedle  Bonarka – ul. Strumienna to propozycja dla osób, dla 
których wypoczynek wiąże się z aktywnością fizyczną. W dziel-
nicy znajdują się korty tenisowe, basen i boisko „Orlik”. Nie bra-
kuje również atrakcji dla miłośników natury. Mieszkańcy chętnie 
korzystają z terenów rekreacyjnych w okolicy Krzemionki oraz 
ścieżek spacerowych i rowerowych w Parku Duchackim. 

Biuro sprzedaży HSD Arrow mieści się w kamienicy przy Li-
manowskiego 3 w Krakowie, czynne w dni robocze w godzinach 
10:00-18:00.

Joanna Kus

ZAPROSZONO NAS

Firma HSD Arrow rozwija się w dobrym kierunku. Po zakończonej sukcesem sprzedaży 
I etapu inwestycji Bonarka – ul. Strumienna, trwa budowa kolejnych obiektów w ramach 
tego projektu. Ponadto firma otworzyła swoją siedzibę w reprezentacyjnej kamienicy 
przy ul. Bolesława Limanowskiego 3.

I
nwestycja przy ul. Strumiennej to nowoczesne dwuetapo-
we przedsięwzięcie, które obejmuje realizację 5 budynków. 
W pierwszym etapie powstały 64 mieszkania, zaprojektowa-

ne w dwóch budynkach (A i B). Aktualnie budowane obiekty 
składają się z 3 pięter, w obrębie których zaprojektowano funk-
cjonalne lokale oraz części wspólne o podwyższonym standar-
dzie. Wszystkie budynki (z wyjątkiem E) będą skomunikowane 
cichobieżnymi windami. Na dachach powstaną przestronne ta-
rasy, z których można podziwiać panoramę miasta. Walory wi-
dokowe podkreślą również duże balkony. Oferta mieszkań jest 
różnorodna (od 1- do 5-pokojowych), dostosowana nie tylko do 
aktualnych trendów zakupowych na krakowskim rynku, ale tak-
że różnych możliwości finansowych klientów. W zależności od 
swoich potrzeb nabywcy mogą skorzystać z opcji wykończenia 
„pod klucz”.

Z dala od zgiełku, blisko komunikacji
Dzięki lokalizacji poza ścisłym centrum miasta, ale za to blisko 
miejskiej infrastruktury, mieszkańcy osiedla odetchną od tłoku 
i hałasu, a jednocześnie nie stracą czasu na długie dojazdy do 
sklepów, biura czy szkoły. Niedaleko znajduje się centrum han-
dlowe Bonarka City Center, mniejsze sklepy oraz placówki edu-
kacyjne. Tylko 700 m dzieli inwestycję od kompleksu biurowego 
„B4B Bonarka for Business”. W okolicy działają także restaura-
cje, urząd pocztowy oraz apteka. 

Inwestycja znajduje się w Woli Duchackiej (należącej do dziel-
nicy Podgórze Duchackie), która jest dobrze skomunikowana 
z pozostałymi dzielnicami miasta (zarówno liniami autobuso-
wymi, jak i tramwajowymi). Dojazd do centrum zajmuje ok. 30 

development
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Nowoczesne formy prezentacji 
nieruchomości

odsłona przyciągała uwagę hasztagami podkreślającymi związek 
człowieka z naturą np. #nasza natura #nasz dom, a także wizerun-
kiem osób, które faktycznie czerpią radość z przebywania w otocze-
niu natury i swoich bliskich. Dopiero w kolejnej odsłonie zdradziliśmy, 
że chodzi o nową inwestycję, która wyróżnia się korelacją natury 
z miejscem do życia, ze względu na bliskość zieleni i udogodnienia za-
chęcające do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu –  
komentuje Dominika Józefczyk, graphic designer w Prime Time 
PR, agencji zajmującej się marketingiem nieruchomości.

Wybór grafiki, która oddziałuje na ludzkie uczucia, lub takiej, 
która zaskakuje, to sposób na budowanie charakteru inwestycji 
i wyróżnienie oferty spomiędzy dziesiątek innych, opartych na 
wizualizacji. Oryginalny pomysł to podstawa bycia zapamiętanym 
przez potencjalnych klientów, a bez tego trudno zaistnieć na tym 
konkurencyjnym rynku. 

Postaw na ruch 
Innym sposobem na zaangażowanie odbiorcy jest użycie filmu, 
którego główną zaletą jest jednoczesne oddziaływanie na słuch 
oraz wzrok odbiorcy. Podczas przeglądania strony internetowej 
trudno nie zwrócić uwagi na video, za pomocą którego informacje 

WARTO WIEDZIEĆ

Ogromna konkurencja na rynku nieruchomości sprawia, że oryginalne formy promocji 
to „must have” w pozyskiwaniu klientów i wyróżnieniu inwestycji. Z pomocą przychodzą 
nowe trendy w kreacji przekazu, a także nowoczesne technologie będące motorem 
napędowym rozwoju branży mieszkaniowej.

W
izualizacji inwestycji, jeszcze kilka lat temu niezbęd-
nej na billboardach promujących nieruchomość, ro-
śnie konkurencja. Coraz częściej jej miejsce zajmują 

zdjęcia emocjonalne, które wzbudzają w odbiorcach pożądane 
uczucia – radość, zadowolenie, wzruszenie. Wizerunek uśmiech-
niętych dzieci wskazuje, że inwestycja jest przyjazna dla rodzin, 
a także wzbudza pozytywne skojarzenia. Podobnie jest ze szczę-
śliwymi lub zakochanymi ludźmi, których obraz wywołuje pozy-
tywne emocje. Warto dodać, że tło billboardu w postaci zdjęcia 
nie wymaga wiele pracy. Nie jest konieczne wynajęcie profesjo-
nalnych modeli i fotografa, grafikę można wybrać ze stron, które 
oferują zdjęcia do ponownego wykorzystania. W reklamie outdo-
orowej sprawdzi się również forma teaserowa (zwana też draż-
niącą), która polega na umieszczeniu dwóch odsłon komunikatu: 
pierwsza ma na celu wzbudzenie ciekawości, a druga to przekaz 
docelowy. Ten typ reklamy musi zaskoczyć, zachęcić do dalszego 
odkrywania i zmotywować do poznania, czego dotyczy billboard. 
Jest to popularna forma stosowana przez inwestorów, korzysta 
z niej na przykład krakowski deweloper EKOPARK, a także spół-
ka Quelle Locum.

Przygotowując promocję inwestycji Park Leśny Bronowice dewelo-
pera Quelle Locum, postawiliśmy na kampanię teaserową. Pierwsza 
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przekazywane są w bardziej przystępny sposób, a także dłużej 
utrzymują uwagę odbiorcy. O zaletach stosowania filmu w mar-
ketingu świadczą również dane, które prezentuje portal Oberlo.
com. Według zawartych tam informacji, w zeszłym roku 54 proc. 
konsumentów wyraziło chęć oglądania video przygotowanych 
przez firmy, które obserwuje, a aż 88 proc. odbiorców poświę-
ciło więcej czasu na przeglądanie strony, jeśli był na niej zamiesz-
czony film. 

Nawet krótki film przygotowany do promocji inwestycji musi mieć 
swój scenariusz, tak aby treść była spójna z zamierzonym przeka-
zem, a także użytą muzyką. Planując video, warto stosować kilka 
zasad, które na dłużej skupią uwagę odbiorców. Film powinien być 
zwięzły; idealny czas trwania to 90 sekund, w trakcie których pierw-
sze 10 sekund to moment na przekazanie najważniejszych informacji, 
a otwierające 3 sekundy muszą być na tyle interesujące, aby zachęcić 
widza do dalszego oglądania. W celu jak najdłuższego skupienia uwa-
gi odbiorców oraz utrwalenia przekazu w ich pamięci warto oprzeć 
materiał filmowy na konkretnej historii, a także emocjach – można 
wzruszyć, oczarować, zaintrygować –  komentuje Anna Gumow-
ska, CEO w Prime Time PR. 

Film świetnie sprawdzi się w mediach społecznościowych, na Fa-
cebooku i Instagramie, gdzie w ciągu dnia pojawia się tyle postów, 
iż trudno jest przebić się ze swoim przekazem. Według Oberlo.
com 95 proc. osób przeglądających stronę chętniej pozna pro-
dukt, podejmie określone działanie, między innymi dokona za-
kupu, jeśli promocją będzie video-reklama. Porównując to do 10 
proc. pochodzących z formy czytanej, film wypada niezwykle 
atrakcyjnie. Miejsce, w którym koniecznie powinna pojawić się fil-
mowa prezentacja inwestycji, to Youtube. W tym serwisie inter-
netowym co miesiąc czas spędza ponad 1,5 mld użytkowników 
z całego świata, a odtwarzanych jest ponad miliard godzin video 
każdego dnia (Oberlo.com, dane z 2018 r.). Według Gemius/PBI 
w Polsce ok. 19 mln użytkowników korzysta z Youtube, z czego 
ok. 8 mln używa aplikacji na smartfonie (lipiec 2019 r.). Analizując 

przytoczone dane, podczas planowania kampanii promocyjnej in-
westycji warto postawić na video, zarówno w mediach społecz-
nościowych, jak i własnej witrynie www.

Romans z technologią
Jak wskazuje raport PropTech 2018, w zeszłym roku 83 proc. 
kadry zarządzającej z firm biorących udział badaniu upatrywało 
szansę rozwoju dzięki nowym technologiom. Do najczęściej wy-
korzystywanych w 2018 r. należały: system IT –  61 proc., apli-
kacje mobilne – 55 proc. oraz wirtualna rzeczywistość AR/VR, 
którą wybrało 52 proc. badanych. Również deweloperzy deklaru-
ją chęć wykorzystania wymienionych technologii w przyszłości.

Prezentacja inwestycji w najnowszej technologii VR to sposób chętnie 
wykorzystywany przez deweloperów, szczególnie w formie wirtualne-
go spaceru. Za pomocą tej technologii można zwiedzić mieszkanie, zo-
baczyć, jak będzie wyglądało po ukończonych pracach, co sprawia, że 
można poczuć się jak jego właściciel. Wirtualny spacer można wyko-
rzystać również podczas targów i w biurze sprzedaży, a oprócz wa-
lorów poznawczych, jest to ciekawe wyróżnienie inwestycji, a także 
sposób na dobrą zabawę – komentuje Anna Gumowska. 

Deweloperzy najczęściej sięgają po nowoczesne formy promocji 
inwestycji, aby zwiększyć skuteczność działań marketingowych. 
Decydują się  także na korzystanie z takich narzędzi jak chatbot, 
umieszczany na stronie internetowej, ułatwiający kontakt z biu-
rem sprzedaży. Potencjalny nabywca wchodzi w interakcję z na-
rzędziem, które przekierowuje kontakt do realnego sprzedawcy. 
Zaletą chatbotów jest to, że można z nich korzystać o każdej po-
rze dnia i nocy – jeśli rozmowa zostanie rozpoczęta poza godzi-
nami pracy biura, kolejnego dnia dotrze do działu sprzedaży jako 
pierwsza.

 Joanna Syrek
PRIME TIME PR
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Mała mrówka, duży problem?

Oto niektóre z nich: 
• mrówkofon: działa już po pierwszym zastosowaniu, a we-

dług opinii osób stosujących, pierwsze efekty widać już po 
dwóch godzinach. Kosztuje ok. 10 zł, a granulkowa trutka po-
karmowa z cypermetryną gwarantuje szybką skuteczność;

• Raid w spray’u: sprawia, że kilka dni po popsikaniu miejsc 
przebywania mrówek, te przestają się pojawiać;

• Expel: można go stosować w środku i na zewnątrz jako pro-
szek, jak i roztwór wodny;

• biały proszek do lutowania: zmieszany z ugotowanym 
żółtkiem jajka przyniesie oczekiwane rezultaty, ponieważ 
mrówki wyniosą jajko wraz z proszkiem, co doprowadzi do 
usunięcia problemów ze swojego domu. 

Wiele rozwiązań może sprawić, że mrówki zostaną usunięte 
z domu i przez długi czas nie pojawią się ponownie. Ważne jest, 
aby nie panikować i wybrać odpowiedni środek, który pomoże 
w osiągnięciu zamierzonego celu. Rynek oferuje wiele możliwo-
ści, które kuszą swoją ceną oraz opiniami, jednak najpierw warto 
sprawdzić, czy rozwiązanie problemu nie znajduje się na wycią-
gnięcie ręki w domowym zaciszu. Sposoby, które znane są już od 
dawnych czasów, mogą wystarczyć do zwalczenia mrówek.

Agnieszka Świątek

WARTO WIEDZIEĆ

Mimo wielu zalet mrówki mogą być utrapieniem, zwłaszcza jeśli pojawią się w domach 
i przydomowych ogrodach. Jednak istnieją sposoby na to, aby je zwalczyć.

O
wady te pojawiają się najczęściej w czasie wiosny i latem. 
To właśnie wtedy mrówki przedostają się rurami na ze-
wnątrz. Niemal pewne jest, że nowi nieproszeni goście 

pojawią się w mieszkaniach na parterze. Wystarczy jeden okruch 
lub grudka cukru, aby mrówki zostały z nami na dłużej. Samo-
dzielne zwalczanie ich okazuje się bezsensowne, ponieważ kró-
lowa mrówek zauważa, że ma coraz mniejszą „armię”, dlatego 
składa jeszcze więcej larw, które w dalszym ciągu będą przeszka-
dzać w utrzymaniu czystości. Czy istnieje idealny środek, który 
pomoże pozbyć się mrówek w mieszkaniu?

Destrukcyjny wpływ 
Wielu ludzi załamuje ręce, gdy widzi owady w środku swoich do-
mów. Jest to oznaką nadchodzących problemów, zarówno w bu-
dynku, jak i na zewnątrz. Mrówki znajdują się głównie w kuchni, 
gdzie szukają pożywienia, a ich ulubionymi składnikami są cukier 
i białko. W ogrodzie drążą w ziemi, budują korytarze i gniazda, co 
powoduje przesuszenie gleby, a także niszczenie drewnianych 
elementów zabudowy. Niszczą rośliny, pąki, kwiaty, odgryzają 
pędy wierzchołkowe roślin.

Środki, które można znaleźć w domu
Naturalne sposoby na pozbycie się mrówek służą już od pokoleń. 
Jednak odstraszają zapachem, który jest nieprzyjemny. Do usu-
nięcia mrówek mogą pomóc nam:
• proszek do pieczenia, mąka kukurydziana, ocet, sok z cy-

tryny, wazelina, pieprz, natka pietruszki, świeże liście po-
midora: środki te powinno się umieścić w miejscach, gdzie 
spotykane są mrówki;

• spleśniała cytryna: sprawdzi się w momencie, gdy mrówki 
zalęgną się w szafkach i trzeba je stamtąd usunąć;

• miód: mrówki uwielbiają wszystko to, co jest słodkie, a odro-
bina tej słodkiej substancji może je zwabić;

• cynamon: tworzy barierę, która będzie omijana przez owa-
dy (np. drzwi balkonowe);

• wrzątek: jeżeli jest to możliwe, trzeba zalać skupisko, w któ-
ym najczęściej spotykane są owady.

Sposoby te nie są w 100 proc. skuteczne, lecz warto je wypró-
bować, zanim zostaną użyte środki chemiczne. Aby zwiększyć 
prawdopodobieństwo ewakuacji mrówek, należy często i dokład-
nie myć podłogę w całym domu, a żywność trzymać w opakowa-
niach próżniowych i nie zostawiać resztek w łatwo dostępnych 
miejscach. 

Ostatnia deska ratunku
Jeżeli naturalne środki nie pomogą rozwiązać problemu, nale-
ży zakupić preparaty chemiczne. Można je znaleźć w większych 
supermarketach, sklepach ogrodniczych lub w serwisach inter-
netowych. Szeroka oferta oraz opinie znalezione w internecie 
pozwalają wybrać najkorzystniejszy i najbardziej przystępny ce-
nowo środek. Ważne jest to, aby spłoszyć istniejące stada oraz 
nie pozwolić na pojawianie się nowych larw. Istnieje kilka rodza-
jów preparatów – od granulek, przez płyty, naklejki, aż po spray’e.



 n	 23Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 16/2019

Perły z sieci

fot. lic. Wikimedia Commons

Pałac Triumfu

Trzeci pod względem wysokości budynek w Europie 
i zarazem czwarty pod względem wysokości obiekt 
mieszkalny na świecie znajduje się w Moskwie. Oficjalna 
nazwa to Triumf Pałac, jednak budynek jest nazywany 
również Ósmą Wieżą, ponieważ stanowi współczesną 
imitację stylu architektonicznego siedmiu wieżowców 
wybudowanych w Moskwie za czasów Stalina na przełomie 
lat 40. i 50. (w takim samym stylu jak warszawski Pałac 
Kultury i Nauki). Jego budowa rozpoczęła się w 2001 r. 
Budynek o powierzchni 163 300 mkw. ma 57 pięter i 2 
kondygnacje podziemne. Wieżowiec został podzielony 
na 9 skrzydeł, do których prowadzą osobne wejścia. Na 
pierwszych 5 piętrach skrzydła są połączone wspólną 
częścią budynku.  Wieża znajdująca się na dachu obiektu 
waży 52 tony i sięga ponad 48 m wysokości. Jej konstrukcja 
składa się z 8 części. Montaż elementów iglicy zajął 6 
dni. Aby zamontować wszystkie części, wykorzystano 
helikoptery. Wcześniej obiekt przeszedł kontrolę w tunelu 
aerodynamicznym.

Muzeum La Cité du Vin
Francuski region Bordeaux jest znany na całym świecie 
z wyśmienitej jakości win. Centrum kulturalne La Cité du 
Vin łączy zamiłowanie do wina z nowoczesną architekturą. 
W obiekcie znajdziemy park tematyczny poświęcony historii 
regionalnego wina, sale ekspozycyjne, muzeum, park rozrywki 
i restaurację. Dużą atrakcją dla miłośników enoturystyki jest 
interaktywna wystawa na temat winiarskich tradycji regionu. 
Zwiedzanie można zakończyć degustacją na szczycie budynku, 
gdzie znajduje się przestronny taras widokowy. Bryłę muzeum 
stanowi wysoka na 55 m powyginana wieża. Szklane elewacje 
oprócz nietypowych kształtów mają złote panele wykonane 
z lakierowanego aluminium, które dodają konstrukcji blasku 
i mają przypominać karafkę wypełnioną trunkiem. Powierzchnia 
budynku wynosi 13 350 mkw. Odważna bryła francuskiego 
muzeum wina w Bordeaux została zaprojektowana przez biuro 
XTU Architects.  Autorami projektu są Anouk Legendre i Nicolas 
Desmazieres. Koszt inwestycji wyniósł 81 mln euro.

Sammezzano – opuszczony pałac

Sammezzano to opuszczony, ale wyjątkowo okazały 
i bogaty pałac znajdujący się na obrzeżach Leccio, niedaleko 
Florencji. To największy na świecie budynek zaprojektowany 
w stylu neomauretańskim. Swój obecny wygląd zawdzięcza 
architektowi-amatorowi, miłośnikowi kultury i sztuki Bliskiego 
Wschodu, który w XIX w. przebudował budowlę wzniesioną 
prawie 200 lat wcześniej na zamówienie hiszpańskiego 
możnowładcy. Markiz Ferdinando Panciatichi Ximenes
d’Aragona wykupił rezydencję i przekształcił w niezwykły 
orientalny pałac. Budowlę otacza park o powierzchni 450 
ha, największy w Toskanii. Kilka razy w roku kompleks jest 
otwarty dla zwiedzających. W przeszłości działał w tym miejscu 
luksusowy hotel. W pałacu znajduje się 365 pokoi. Każdy z nich 
został urządzony w innym stylu. Pokojom nadano oryginalne 
nazwy, takie jak np. Pokój Kochanków, Pokój Lilii oraz Pokój 
Luster.

fot. lic. Wikimedia Commons

fot. lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Frankowiczów coraz mniej
Rekordowe zadłużenie wynikające z tytułu zaciągniętych kredytów 

mieszkaniowych we franku szwajcarskim, w przeliczeniu na polską walutę, 
wyniosło 162,03 mld zł i zostało odnotowane w 2011 r. Obecnie utrzymu-
je się ono na poziomie 102,8 mld zł (stan na koniec czerwca br. 2019 r.). Tyl-
ko w okresie czerwiec 2018 – czerwiec 2019 liczba kredytów frankowych 
zmniejszyła się o 23,32 tys. Kredyty mieszkaniowe spłacane w szwajcarskiej 
walucie stanowią 18,6 proc.

Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, jeszcze w 2016 r. aktywnych 
było 520,81 tys. zobowiązań udzielonych w CHF. Od tego czasu ubyło 
ich o 11,9 proc. Kredytobiorcy frankowi mają do spłaty 20,4 proc. wartości 
wszystkich rodzajów kredytów w Polsce. Polacy obsługują 27,69 mln kredy-
tów, z czego 1,66 mln spłacają frankowicze.

Warto wspomnieć, że kredyty mieszkaniowe charakteryzują się najwięk-
szą spłacalnością, jeśli chodzi o wszystkie zobowiązania. Co ciekawe, pod 
względem opóźnień w regulowaniu rat, przekraczających 90 dni, frankowi-
cze stanowią mniej liczną grupę niż spłacający kredyty w złotówkach.

Rynek nieruchomości rośnie dzięki rewitalizacji
W Gdańsku wyremontowano kamienice przy ul. Chłodnej. Bu-

dynki pochodziły z końca XIX w. i dotychczas były wykorzystywane 
do najmu czynszowego dla niezamożnych osób. Po przeprowadzo-
nych w nich pracach rewitalizacyjnych do użytkowania oddano 30 
niezależnych mieszkań. Pierwsi lokatorzy otrzymali do nich klucze 
6 sierpnia br. 

Od czasów swojej świetności nieruchomości w znacznym stop-
niu uległy zniszczeniu. Prace remontowe pochłonęły 12 mln zł, 
a część środków (1 mln zł) pochodziła z programu KAWKA dla Po-
morza. Inwestycję przeprowadzono w ramach programu rewitaliza-
cyjnego na terenie Dolnego Miasta. 

W trakcie prac, którym towarzyszyła również konserwator za-
bytków Elżbieta Dembek, znaleziono wmurowaną w ścianę gazetę 
„Danziger Neueste Nachrichten”, największy gdański dziennik wy-
dawany w latach 1894-1944.

Termomodernizacja nie spełniła oczekiwań
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała efekty termomoder-

nizacji, którą przeprowadziły spółdzielnie mieszkaniowe. Weryfi-
kacji poddano zarówno realizację założeń, jak i stopień ogranicze-
nia wydatków energetycznych czy redukcję opłat. NIK przyjrzał się 
354 wielorodzinnym budynkom, zarządzanym przez 19 spółdzielni 
mieszkaniowych w całej Polsce. Wyniki kontroli wykazały, że prze-
widywane w audytach energetycznych wyniki dotyczące obniżenia 
zużycia energii, w praktyce okazały się o 42 proc. niższe. Problemem 
w tej kwestii był także fakt, że w oczekiwaniach niejednokrotnie za-
wyżano możliwości. Jak się okazuje, nie były to jedyne błędy w au-
dytach. NIK wykrył również braki w regulacji systemów ogrzewa-
nia, umożliwiającej zmniejszenie poboru ciepła, co było zaniedba-
niem spółdzielni. W największym stopniu efekty termomodernizacji 
można dostrzec w przypadku docieplenia ścian oraz wymiany drzwi 
i okien w częściach wspólnych. Choć dzięki termomodernizacji nie 
udało się zaoszczędzić tyle, ile się spodziewano, poniesione koszty 
w związku z ogrzewaniem zmniejszyły się o 12 proc. Z kolei zużycie 
energii było mniejsze o 22 proc.
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Z Krakowa

Porządek urbanistyczny na Bagrach
Po trwających od marca konsultacjach społecznych Wydział Plano-

wania Przestrzennego UMK wprowadził poprawki do miejscowego pla-
nu zagospodarowania obszaru „Bagry”. Do 13 września można spraw-
dzić, czy w dokumencie uwzględniono uwagi zgłaszane przez krako-
wian. Plan jest dostępny w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzę-
du Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4 oraz na stronie internetowej 
www.bip.krakow.pl. Opracowywanie założeń planistycznych rozpoczęło 
się w 2016 r. Głównym celem dokumentu jest przystosowanie terenu zale-
wu Bagry do funkcji wypoczynkowych i rekreacyjnych, przy jednoczesnym 
zachowaniu jego wartości przyrodniczej. Zapisy miejscowego planu mają 
również uporządkować zasady realizowania inwestycji jednorodzinnych 
i wielorodzinnych oraz usługowych w sąsiedztwie zalewu. Po wejściu w ży-
cie nowych regulacji teren będzie lepiej chroniony przez nadmierną zabu-
dową, będącą skutkiem indywidualnych decyzji administracyjnych.

Kraków wspiera oszczędzających wodę
Kraków wyda pół miliona złotych na dofinansowanie insta-

lacji do gromadzenia i odzyskiwania wody deszczowej. Dotacje 
są przyznawane w ramach programu małej retencji wód opa-
dowych. Do końca lipca br. urzędnicy przyjęli 97 wniosków od 
mieszkańców zainteresowanych udziałem w tym programie. 
W latach 2014-2018 przeznaczono na ten cel 2,39 mln zł, z czego 
na dopłaty rozdysponowano 1,8 mln zł. Do 2018 r. dzięki progra-
mowi mieszkańcy zainstalowali 384 urządzenia do retencji wód 
opadowych. Ze wsparcia z miejskiego budżetu mogą skorzystać 
zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe, osoby 
prawne i przedsiębiorcy. Dofinansowanie przysługuje na pozio-
mie 50 proc. wartości instalacji. Górną granicą dotacji jest kwota 
5000 zł. W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kraków” 
założono, że program będzie realizowany do 2022 r. W ten sposób 
miasto chce zachęcić mieszkańców do poszukiwania alternatyw-
nych źródeł wody do podlewania roślin czy sprzątania i innych 
prac gospodarczych.

Zamiast banku kolejny hotel w centrum?
Bank Pekao S.A. chce sprzedać zabytkową kamienicę w cen-

trum Starego Miasta, w której obecnie mieści się siedziba firmy. 
Budynek znajduje się u zbiegu ul. Szewskiej i Rynku Głównego. 
Cena wywoławcza wynosi 40 mln zł. Kamienica pierwotnie miała 
formę dwóch oddzielnych budynków – Kamienicy Tenczerowskiej 
i Kamienicy pod Trzema Gwiazdami. Starsza z nich została wybu-
dowana w okresie średniowiecza, kolejną wzniesiono prawdopo-
dobnie w 1770 r. Przez lata budynki ulegały wielu przekształce-
niom. Adaptację na potrzeby banku wykonano w drugiej poło-
wie XX w. Inwestor dobudował IV piętro. Po sprzedaży kamienica 
może pełnić funkcje biurową, handlową i usługową. Jak zapewnia 
Antoni Malec, dyrektor Departamentu Restrukturyzacji Nieru-
chomości w Banku Pekao, budynek może być atrakcyjną inwesty-
cją dla przedsiębiorców działających w branży hotelarskiej.

Nieruchomość, położona w ścisłym centrum najważniejszej prze-
strzeni publicznej Krakowa, przy największym i jednym z najbardziej roz-
poznawalnych rynków średniowiecznej Europy, z pewnością przyciągnie 
wielu klientów – dodaje.

fot. lic. Wikimedia Commons

fot. materiały prasowe Bank Pekao SA
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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 4,3463

CHF 3,9924

PLN 3,61%

II kw. 2019 7869 zł

I kw. 2019 16  312

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN  2,90% (sierpień 2019)

EUR 1,2% (maj 2019)

WIBOR * 1,7200

EURIBOR ** –0,4060

LIBOR CHF –0,7874

LIBOR EUR *** –0,4229

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)                         189,51

tabela nr 157/A/NBP/2019 z dnia 14.08.2019

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 - 109 10 500  - 12 000 Inter-Bud Developer

2 Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/Podgórska)

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

30 - 230 11 500 - 12 000 
10 100 - 17 000 Inter-Bud Developer 37

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

6 Al. 29 Listopada/ul. Meiera bud. B - październik 2019 48 - 50 6620 - 6720 Dom-Bud M. Szaflarski 53

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

8 Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

etapy I,II,III - zrealizowane, 
etap IV – IV kw. 2020

40 - 80 8000 - 8550 Imperial Capital

9 Osiedle Stawowa (ul. Stawowa) maj 2021 30 - 85 7600 - 8600 Fronton 57

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

11
Wzgórze Witkowickie  
(ul. Witkowicka)

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

53 - 93 od 7100 AWIM 8, 42

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 Apartamenty Przybyszewskiego 64 
 (ul. Przybyszewskiego) IV kw. 2021 27 -  86 8200 - 9800 ATAL 58

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

 5 Piastowska Residence(ul. Piastowska 34) IV kw. 2020 32 - 50  od 12 800 Terra Casa
 I okładka,

 50

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, 53

19 Imperial Green Park Villa (ul  Truszkowskiego) IV kw.  2019 51 - 98 6899 - 7699 Imperial Capital 49

20 Mieszkaj w Mieście (ul. Wizjonerów)

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

29  - 112 od 6550 Henniger Investment 3

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 51

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

14 Reduta (ul. Reduta) bud. K - luty 2020;  
bud. J.I. i J.II - marzec 2020 34 - 72 6700 - 8000 Dom-Bud M. Szaflarski 53

15 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 66 - 94 7900 WAKO 55
16 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 26 - 83 8600 - 9800 Dom-Bud M. Szaflarski 53

17 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 7 - wrzesień 2019,  
bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 34 - 80 7200 - 8700 Dom-Bud M. Szaflarski 53

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 Mała Góra 8B i 8C (ul. Mała Góra) zrealizowana 64 5800 Proins 52

23 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 54 - 69 6300 - 7000 Proins 52

24 Osiedle Podgaje (ul. Domagały 29) 2019 32 - 68 b.d. INSTAL Kraków IV okładka

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

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

27 Willa Nokturn (ul. Mała Góra)  I kw. 2021 27 - 75 6700 - 7900 Nokturn Deweloper 9

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 47
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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 - 109 10 500  - 12 000 Inter-Bud Developer

2 Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/Podgórska)

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

30 - 230 11 500 - 12 000 
10 100 - 17 000 Inter-Bud Developer 37

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

6 Al. 29 Listopada/ul. Meiera bud. B - październik 2019 48 - 50 6620 - 6720 Dom-Bud M. Szaflarski 53

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

8 Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

etapy I,II,III - zrealizowane, 
etap IV – IV kw. 2020

40 - 80 8000 - 8550 Imperial Capital

9 Osiedle Stawowa (ul. Stawowa) maj 2021 30 - 85 7600 - 8600 Fronton 57

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

11
Wzgórze Witkowickie  
(ul. Witkowicka)

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

53 - 93 od 7100 AWIM 8, 42

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 Apartamenty Przybyszewskiego 64 
 (ul. Przybyszewskiego) IV kw. 2021 27 -  86 8200 - 9800 ATAL 58

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

 5 Piastowska Residence(ul. Piastowska 34) IV kw. 2020 32 - 50  od 12 800 Terra Casa
 I okładka,

 50

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, 53

19 Imperial Green Park Villa (ul  Truszkowskiego) IV kw.  2019 51 - 98 6899 - 7699 Imperial Capital 49

20 Mieszkaj w Mieście (ul. Wizjonerów)

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

29  - 112 od 6550 Henniger Investment 3

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 51

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

14 Reduta (ul. Reduta) bud. K - luty 2020;  
bud. J.I. i J.II - marzec 2020 34 - 72 6700 - 8000 Dom-Bud M. Szaflarski 53

15 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 66 - 94 7900 WAKO 55
16 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 26 - 83 8600 - 9800 Dom-Bud M. Szaflarski 53

17 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 7 - wrzesień 2019,  
bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 34 - 80 7200 - 8700 Dom-Bud M. Szaflarski 53

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 Mała Góra 8B i 8C (ul. Mała Góra) zrealizowana 64 5800 Proins 52

23 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 54 - 69 6300 - 7000 Proins 52

24 Osiedle Podgaje (ul. Domagały 29) 2019 32 - 68 b.d. INSTAL Kraków IV okładka

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

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

27 Willa Nokturn (ul. Mała Góra)  I kw. 2021 27 - 75 6700 - 7900 Nokturn Deweloper 9

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 47
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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.

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

43 Łagiewnickie Wzgórze (ul  Roi 6/Fredry) maj 2020 34 - 64 6300 - 7500 Fronton 57

44 Os. Zdunów (ul. Zdunów) marzec 2020 46 - 58 7100 - 7200 KRAK-DEVELOPMENT 40

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.

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

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

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.

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

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

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

71 
32 - 71

6300 - 6500  
6600 – 7300 Krakoin 48

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

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

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

30 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 33 - 66 od 7425 EXCON 46

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

65 - 90,  
31 - 70

5700 - 6000,  
6000 - 6800 Proins 52

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

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

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

40 - 85  
(etap Helsinki) b.d. Novo Maar 59

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

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

36 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska 18) III etap -  III kw. 2020 53 - 101 7905 - 8530 WAKO 55
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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 9

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

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

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

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

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

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

Czyżyny    Średnia cena: 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 II okładka

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 - 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 9

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

52 Osiedle Klonowe 15 (Wieliczka, ul. Topolowa/ 
Kraków, ul. Bogucicka) IV kw. 2019 55 4563 - 4900 Savan Investments 41

53 Wieliczka, ul. Różana III kw. 2021 49 - 113 od 5250 S.M. Czyżyny 56

54 Zielona Rząska (Rząska k. Krakowa) III kw. 2020 121 - 135 5598 - 6423 KR Grupa Deweloperska 9

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 9

Swoszowice   Średnia cena: 6292 zł/mkw. 

Przedszkola: 14 Szkoły podstawowe: 6 Lekarze rodzinni: 2 Linie autobusowe: 19
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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 9

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

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

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

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

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

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

Czyżyny    Średnia cena: 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 II okładka

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 - 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 9

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

52 Osiedle Klonowe 15 (Wieliczka, ul. Topolowa/ 
Kraków, ul. Bogucicka) IV kw. 2019 55 4563 - 4900 Savan Investments 41

53 Wieliczka, ul. Różana III kw. 2021 49 - 113 od 5250 S.M. Czyżyny 56

54 Zielona Rząska (Rząska k. Krakowa) III kw. 2020 121 - 135 5598 - 6423 KR Grupa Deweloperska 9

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 9

Swoszowice   Średnia cena: 6292 zł/mkw. 

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 VI	 	 27,38	 218	040	zł

	 1	 	 II	 	 31,48	 251	840	zł

	 2	 	 III	 	 47,93	 325	924	zł

	 3	 	 VII	 	 51,01	 351	969	zł

 4	 	 II	 	 65,92	 441	664	zł

nazwa inwestycji Piasta Towers bud. 4 i 5

adres os.	Boh.	Września	84	C	i	D

miasto Kraków

cena za mkw. od	6400	do	9300	zł

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

 bud. 5  – III/IV  kw.  2020  r.

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras tak

ogródek	 nie

miejsce parkingowe (cena) 35	000	zł	 

	 18	000	zł	(zewnętrzne)

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/	m2 

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Wiślane Tarasy 2.0

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 IX	 	 32,31	 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	10	100	do	17	000	zł

termin oddania IV	kw.	2020	r.

liczba kondygnacji 11

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) 65	000	zł

komórka lokatorska (cena) 4000	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 221,64	 997	380	zł

	 5	 	 —	 	 221,64	 1	163	610	zł

nazwa inwestycji Nove Skotniki

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	4500	do	5250	zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 2+strych

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji Panorama Kliny

adres ul. Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

nazwa inwestycji Osiedle Zdunów

adres ul. Zdunów

miasto Kraków

cena za mkw. od 7100 zł do 7200 zł

termin oddania marzec 2020

liczba kondygnacji 8

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska tak

Informacje o inwestycji

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

Opis inwestycji

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

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

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

Przykładowe mieszkania

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 I 45,53 323 263 zł

 2 II 53,49 385 128 zł

 2 III 57,81 416 232 zł

 1 IV 46,27 333 144 zł
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Osiedle Klonowe 15

Biuro sprzedaży mieszkań: tel.: 723 33 00 33
savan@savan.com.pl | www.osiedleklonowe.pl

nazwa inwestycji Osiedle Klonowe 15

adres, miasto Wieliczka, ul. Topolowa

adres, miasto Kraków, ul. Bogucicka

cena za mkw. od 4563 do 4900  zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak, w cenie mieszkania

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Osiedle Klonowe zlokalizowane jest na południowo-wschod-
nich obrzeżach Krakowa (150 m od granicy miasta) przy ulicy 
Zbożowej w Wieliczce. Szybki dojazd zapewnia droga krajowa 
E4 oraz autostrada A4 z dwoma pobliskimi węzłami – dotarcie 
do obwodnicy zajmuje poniżej 5 minut. Najbliższa okolica obfi-
tuje w przedszkola, szkoły, sklepy, obiekty rekreacyjne i sporto-
we oraz gabinety medyczne — wszystko w promieniu zaledwie 
kilku kilometrów.

Każde mieszkanie składa się z  3 pokoi, kuchni, łazienki oraz 
przynależnego miejsca postojowego, a także ogródka dla miesz-
kań na parterze lub strychu dla mieszkań na piętrze. Mieszkania 
posiadają odrębne wejścia, wyposażone są w systemy grzewcze 
oraz opcjonalnie w systemy alarmowe i inteligentnego domu.

Integralną częścią osiedla jest urokliwy, kameralny park kie-
szonkowy, którego dominantą są pięćdziesięcioletnie dęby.  Na 
terenie ogrodzonego osiedla znajdują się również okwiecone 
alejki, ławeczki, wiata grillowa i plac zabaw dla dzieci.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 I  54,99 249 500 zł

 3 parter (z ogródkiem)  55,17 269 500 zł
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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Wzgórze Witkowickie

adres ul. Witkowicka

miasto Kraków

cena za mkw. od 7100 zł brutto

termin oddania I etap: II kw. 2019 r.                 

                                                                         II etap: II kw. 2020 r.                          

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż: od 40 000 zł

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

Osiedle „Wzgórze Witkowickie” to kameralna enklawa zło-
żona z  16 budynków w  tym 3 domów wolnostojących oraz  
13 domów w zabudowie bliźniaczej z mieszkaniami jedno i dwupo-
ziomowymi. Inwestycja zostanie zrealizowana w II etapach. W pierw-
szym etapie zostaną wybudowane 32 mieszkania, natomiast  
w II etapie powstaną 3 domy i 20 mieszkań.  Mieszkania mają dostęp  
do tarasu lub przestronnego ogródka. Komfort parkowania za-
pewnią podwójne garaże przynależne do domów oraz pojedyncze  
do mieszkań. Doskonałym uzupełnieniem są dodatkowe miejsca  
postojowe na terenie osiedla.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  53,09 7500 zł/m2

 3 I + II  68,22 7300 zł/m2

 4 I + II  76,78 7500 zł/m2

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

 4 parter + I  82,87 7100 zł/m2

 5 parter + I  93,52 7100 zł/m2

Osiedle Wzgórze Witkowickie

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

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

nazwa inwestycji	 Panorama	Prądnik

adres ul.	Kuźnicy	Kołłątajowskiej

miasto	 Kraków

cena za mkw. 6200–7600	zł

termin oddania	 I	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 6

balkon	 tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe	 25	000–30	000	zł

komórka lokatorska 5000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 IV	 	 48,10	 351	130	zł

	 3	 I	 	 53,20	 372	400	zł

	 3	 II	 	 63,00	 434	700	zł

	 4	 III	 	 70,10	 462	660	zł

43Krakowski Rynek NieruchomościnNr 16/2019

https://www.krn.pl/inwestycja/witkowickie-wzgorze,2734
http://www.krn.pl/inwestycja/panorama-pradnik,2652


 n44

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

28

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

Apartamenty Klimaty

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

nazwa inwestycji Apartamenty Klimaty

adres ul. ks.  W.  Karabuły

miasto Kraków

cena za mkw. 10 500 – 14 000 zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż podziemny w cenie

komórka lokatorska -

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Apartamenty Klimaty to prestiżowa inwestycja w sąsiedztwie 
lasu Borkowskiego. Obiekt składa się z 3 trójkondygnacyjnych 
budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 4200 m2.

Inwestycję wyróżnia:

. Tanie i zielone ogrzewanie (pompy ciepła w zimie grzeją a la-
tem, gdy jest gorąco, potrafią skutecznie obniżyć temperaturę  
w pomieszczeniach)

.  Ogród na dachu budynku

.  Sąsiedztwo lasu

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

.  Brak możliwości wjazdu i parkowania prywatnych samochodów

. Wyraźne oddzielenie od ciągów komunikacyjnych zielenią 
wysoką.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  81,80 -

 3 I  105,60 -

 4 I  120,90 -

 4 parter  124,30 -
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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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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

46 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 16/2019



 n	 47

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

29

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

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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Turniejowa

KRAKOIN
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Czarnowiejska 9,  31-126 Kraków 
tel. 12 421 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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Green Park Villa

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

nazwa inwestycji Green Park Villa

adres ul. Truszkowskiego

miasto Kraków

cena za mkw. 6899 - 7699 zł

termin oddania IV kw. 2019                                                                                                                                    

liczba kondygnacji 3 + kondygnacja -1 (garaże)

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) w garażu 35 000 zł 
 na zewnątrz 16 000 zł 

pomieszczenie gospodarcze (cena) 3500 zł/ m2 

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 parter 50,39 387 953 zł

          3/4 dwupoziom. 67,79 488 020 zł

          4/5 dwupoziom.  85,71 608 455 zł 

           5/6 dwupoziom. 97,83 674 929 zł
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Piastowska Residence

Terra Casa S.A. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Bronowicka 19 / LU 17, Kraków
tel: (12) 252 80 80 | e-mail: biuro@terracasa.pl | www.piastowskaresidence.pl

nazwa inwestycji Piastowska Residence

adres ul. Piastowska 34

miasto Kraków

cena za mkw. od 12 800 zł

termin oddania IV kw. 2020

liczba kondygnacji 5

balkon tak (pow. od 5 m2 do 20 m2)

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe od 40 000 zł

komórka lokatorska od 7000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Piastowska Residence to kameralna inwestycja – apartamentowiec  
z 58 mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach. Inwestycja mieści się 
przy ulicy Piastowskiej 34, w tętniącej życiem części dzielnicy Krowod-
rza, tuż obok krakowskich Błoń i Parku Jordana. Łatwo stąd dostać się 
do historycznego centrum Krakowa. W pobliżu tętni życie kulturalne  
i rozrywkowe, a mieszkańcy mają świetny wybór oferty handlowo-usłu-
gowej oraz rekreacyjno-sportowej. Piastowska Residence oferuje swo-
im mieszkańcom wysoki standard, nowoczesne i atrakcyjne wnętrza  
w częściach wspólnych.

Najważniejsze cechy :
. doskonała lokalizacja  -  edukacja , praca, sport, kultura i rozrywka 
. wysoki standard i  jakość wykonania
. profesjonalny i zaufany deweloper
. czteropoziomowy garaż
. nowoczesne technologie - czteropoziomowy garaż

. kameralny charakter obiektu i funkcjonalne wnętrza mieszkań
liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 III  31,62 Inf. w biurze

 3 III  50,20 Inf. w biurze

 4 II  37,79 Inf. w biurze
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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
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Czego chcą pracownicy z Ukrainy

obywatele Ukrainy chcieliby zaoszczędzić jak najwięcej pienię-
dzy, które mogliby przesłać bliskim albo zabrać ze sobą do kraju. 
Celem większości, bo prawie co trzeciego zapytanego (31 proc.), 
jest uzyskanie w ten sposób kwoty mieszczącej się w przedziale 
od 5001 do 10 000 zł. Co piątego pracownika (20,3 proc.) zado-
woliłaby mniejsza suma – od 3001 do 5000 zł. Jednocześnie po-
dobna grupa (19,3 proc.) spodziewa się zaoszczędzić od 10 000 
do 30 000 zł. 3,6 proc. zapytanych mierzy jeszcze wyżej, szacu-
jąc zarobek na kwotę powyżej 30 000 zł. 

Nadgodziny mile widziane
Co ciekawe, większość pracowników z Ukrainy nie spodzie-
wa się bardzo wysokiej pensji. Największą grupę (40,8 proc.) 
satysfakcjonuje zarobek na poziomie 9-11 zł netto za godzi-
nę. Co trzeciego zapytanego (33,1 proc.) zadowoli stawka 
od 11,01 do 13 zł. Nic dziwnego zatem, że chcąc odłożyć jak 
najwięcej pieniędzy w jak najkrótszym czasie, Ukraińcy chęt-
nie godzą się na nadgodziny. Na pytanie Ile godzin wolałby/wo-
lałaby Pan/Pani pracować w Polsce na dobę?, tylko 10,7 proc. 
respondentów wskazało 8 godzin. Pozostali chcieliby praco-
wać dłużej. Czas pracy wynoszący od 8 do 10 godzin satys-
fakcjonowałby 37,4 proc. zapytanych, a od 10 do 12 godzin 
– 49,5 proc. Niewiele osób chciałoby pracować jeszcze dłużej 
– ponad 12-godzinna dniówka zadowoliłaby tylko 2,4 proc. 
ankietowanych.

Jak przyciągnąć pracownika?
Brak rąk do pracy sprawia, że pracodawcy muszą konkurować 
ze sobą w kwestii warunków oferowanych pracownikom. Pod-
stawa to umowa. Aż 41,7 proc. zapytanych zadeklarowało, że 
nic nie skłoniłoby ich do podjęcia pracy bez umowy. Ważna 
jest również wysokość wynagrodzenia – 22,9 proc. ankieto-
wanych przyznało, że byliby skłonni podjąć pracę „na czarno”, 
gdyby w zamian mogli więcej zarobić. Ukraińcy zwracają rów-
nież uwagę na bezpłatne zakwaterowanie, które chciałoby 
otrzymać 71,7 proc. zapytanych, i możliwość uzyskania pre-
mii (60,3 proc.). Mniejsze znaczenie mają bezpłatne wyżywie-
nie (28 proc.) i bezpłatny dojazd (22,9 proc.), a także karty lub 
kupony rabatowe (7,3 proc.). Od agencji pracy tymczasowej 
obcokrajowcy oczekują przede wszystkim pomocy w adapta-
cji (58,8 proc.). Ważne są również kursy językowe (36,4 proc.) 
oraz szkolenia zawodowe (23,2 proc.). Ze strony polskich władz 
także chcieliby otrzymać pomoc w adaptacji (45,6 proc.) i kursy 
językowe (31,3 proc.), a dodatkowo dopłaty do czynszu za za-
kwaterowanie (26,2 proc.), liberalizację prawa (25,8 proc.) oraz 
wakacje podatkowe (8,7 proc.). Mimo że wielu obywateli Ukra-
iny pracuje w Polsce, spora część z nich rozważa również pod-
jęcie pracy w innych państwach europejskich. Za najbardziej 
atrakcyjne uważają Niemcy i Czechy.

Anna Bruzda

WARTO WIEDZIEĆ

Niewystarczająca liczba pracowników w Polsce skłania pracodawców do zatrudniania 
osób przyjeżdżających z Ukrainy. Wbrew stereotypom okazuje się, że wielu pracowników 
z tego kraju  zna swoje prawa i dba o uczciwe warunki pracy. Jak przyciągnąć i zatrzymać 
ich w firmie?

P
olska jest atrakcyjna zwłaszcza dla młodych pracowników 
z Ukrainy – wynika z raportu „Ukraińcy na polskim rynku 
pracy – doświadczenia, wyzwania i perspektywy”, przygo-

towanego w ubiegłym roku przez EWL S.A. Publikacja powsta-
ła w oparciu o badania przeprowadzone w grupie 900 osób. Jak 
czytamy w raporcie, co trzeci pracownik z Ukrainy (35,5 proc.) to 
osoba w wieku 26-35 lat, natomiast co piąty (21,5 proc.) zdecy-
dował się na podjęcie pracy w Polsce zaraz po ukończeniu szkoły 
średniej, zawodowej albo studiów wyższych. Bardziej skłonni do 
przyjazdu są mężczyźni, ich liczba jest prawie dwa razy większa 
niż liczba kobiet. Stanowią oni 64 proc. wszystkich pracowników 
z Ukrainy.

Większość pracowników nie zna polskiego
Wśród osób przyjeżdżających do nas zza wschodniej granicy 
w celu podjęcia pracy wiele jest dobrze wykształconych. 35,3 
proc. potencjalnych pracowników z Ukrainy to absolwenci uczel-
ni, posiadający wykształcenie wyższe lub wyższe niepełne. 
Z drugiej jednak strony, choć chcą znaleźć w Polsce zatrudnienie, 
wielu z nich nie może pochwalić się znajomością języka polskie-
go. 31,2 proc. ankietowanych przyznaje, że zupełnie nie zna ję-
zyka, 23 proc. ocenia swoje umiejętności komunikacyjne jako złe, 
a 29,1 proc. twierdzi, że są na średnim poziomie. Mimo to prawie 
¾ zapytanych (72,2 proc.) deklaruje chęć nauki.

Pobyt krótki, ale owocny
Choć Ukraińcy chcą uczyć się języka polskiego w celach zawo-
dowych, większość z nich nie planuje długo zostać w Polsce. Po-
łowa (50,4 proc.) przewiduje pobyt na czas 3-6 miesięcy, a co 
trzeci zapytany (32,5 proc.) zamierza zatrzymać się tu na jesz-
cze krócej – maksymalnie na 3 miesiące. Tylko 5,4 proc. respon-
dentów planuje pracować w Polsce ponad rok. W czasie pobytu 
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         +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 157,73 m2

cena 6838 zł/m2 / 1 078 490 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 109 do 157 m2

https://www.e-biurowce.pl/pl/lokale/Krak%C3%B3w/18019/zaczarowany-mlyn-ul-jana-kaczary-lokal-72-84-mkw-na-sprzeda
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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 BIUROWIEC ul. Christo Botewa 14

Iwona Jamróz 
ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków
tel. 665 160 136
administracja@chb14.com 

wynajem

metraż III piętro  do 851 m2

cena od 11 Euro za 1 m2

koszty eksploatacyjne 12 zł za 1 m2

min. okres najmu preferowany 5 lat

miejsca park. (cena) 80 - 250 zł

największy atut Duża ilość miejsc parkingowych,    
 bliskość do obwodnicy Krakowa

inne dostępne lokale od 30 m2 (moduł) do 851 m2  (piętro): 

 piętro I do 813 m2 
 piętro II do 851 m2  
                                                       piętro IV  146 m2   i 189 m2

                  www.chb14.com 
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oferty komercyjneDOŁĄCZ 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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Kampania 
„Bezpieczny Najem”

o zaliczki za media, o sąsiedztwo, zasady i regulaminy dotyczą-
ce lokalu i budynku, możliwości dokonania zmian fizycznych 
nieruchomości i zaadaptowania jej do swoich potrzeb, a tak-
że o odpowiedzialność w zakresie wszelkich awarii w mieszka-
niu i znajdujących się w nim sprzętów. W czasie zwiększonego 
popytu na lokale przeznaczone do najmu, na rynku pojawia 
się wielu oszustów przedstawiających oferty nieistniejących 
mieszkań. Często są one  opisywane jako bardzo atrakcyjne, 
wyjątkowe okazje, w dobrej lokalizacji. Przy pierwszym kon-
takcie, najczęściej telefonicznym, rzekomy wynajmujący in-
formuje o ogromnej liczbie zainteresowanych i konieczności 
wpłaty kilkuset złotych, celem rezerwacji mieszkania. Często  
okazuje się to nieprawdą, a potencjalnemu najemcy pozosta-
je żal, rozgoryczenie i strata kilkuset złotych. Nie rezerwujmy 
zatem mieszkań bez uprzedniego obejrzenia, spotkania z wy-
najmującym i zapoznania się z zasadami najmu.   

Jak uniknąć problemów?
Abyśmy mogli bezpiecznie korzystać z wynajmowanego 
mieszkania, konieczne jest zawarcie umowy najmu. Poprzez 
jej podpisanie uzyskujemy prawo do korzystania z lokalu. 
Umowa, poza oczywistymi danymi osobowymi stron, datą 
i miejscem jej zawarcia, okresem trwania, kwotą czynszu 
najmu i terminem oraz sposobem jego uiszczenia, a tak-
że określeniem wysokości kaucji zabezpieczającej i datą jej 
rozliczenia, powinna zawierać szczegóły, które uchronią nas 
przed kłopotami. W umowie powinniśmy zadbać również 
o informacje na temat czynszu administracyjnego i rozlicza-
nia mediów: czy kwoty te są wliczone w czynsz najmu, czy 
są opłatami dodatkowymi i kto będzie formalnie dokonywał 
wpłat – nowy najemca czy nadal właściciel mieszkania? Za-
dbajmy również o zapis wspomnianej wcześniej adaptacji 
nieruchomości do naszych potrzeb: jakich zmian fizycznych 
lokalu możemy dokonać (przemeblowanie, umieszczenie 
obrazów na ścianie itp.), a także nie zapomnijmy o zapisie 
o odpowiedzialności w przypadku awarii mieszkania czy 
sprzętów niespowodowanych z winy najemcy. Niezbęd-
nym załącznikiem do umowy najmu jet protokół zdawczo-
-odbiorczy. Dokument ten poza informacją o przekazaniu 
kluczy zaświadcza o aktualnym stanie mieszkania i wypo-
sażenia, które przejmuje najemca na czas trwania umo-
wy. Dla wynajmującego jest to gwarancja odebrania lokalu 
po okresie najmu, w stanie niepogorszonym. Protokół ten 

OKIEM POŚREDNIKA

Sierpień i wrzesień to najgorętsze miesiące 
na rynku nieruchomości w zakresie najmu. 
Dotyczy to głównie dużych miast, ośrodków 
akademickich i łączy się z poszukiwaniem 
mieszkań przeznaczonych dla studentów 
przed rozpoczęciem roku akademickiego.

P
omimo ciągle zwiększającej się na rynku liczby lokali 
pod najem, zainteresowanie jest w tym czasie ogromne. 
Nowe roczniki rozpoczynające studia poszukują nowego 

lokum, inni studenci często zmieniają mieszkania na te w do-
godniejszej dla nich lokalizacji, w celu podwyższenia komfortu 
itp. Oprócz zdecydowanej większości, do jakiej należą studen-
ci, nie należy zapominać również o młodych ludziach, którzy 
przybywają do dużych ośrodków miejskich w celu podjęcia 
pracy i rozpoczęcia tutaj swojego dorosłego życia. 

Bezpieczny najem dzięki wsparciu 
profesjonalistów
Polska Federacja Rynku Nieruchomości od 15 sierpnia do 
30 września br. organizuje po raz siódmy przy współpracy 
z regionalnymi Stowarzyszeniami, w tym z Małopolskim Sto-
warzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, 
ogólnopolską akcję „Bezpieczny Najem 2019”. Celem akcji 
jest pomoc poszukującym mieszkania do najmu i bezpiecz-
ne przeprowadzenie przez procedurę najmu przy pomocy 
profesjonalistów. 

Brak rozeznania w cenach, nieznajomość rynku najmu i nie-
wiedza w zakresie umów oraz liczne, rzekome okazje, wy-
korzystywane przez oszustów, prowadzą co roku do wielu 
rozczarowań i straty pieniędzy. Pamiętajmy, aby przed wi-
zytą w mieszkaniu oferowanym na wynajem, na spokojnie 
i bez emocji przygotować się do spotkania z wynajmującym. 
Zapytajmy dokładnie o kwotę czynszu i co się na nią składa, 
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powinien zawierać informację o stanie liczników mediów na 
dzień przekazania mieszkania najemcy. Do dokumentu moż-
na dołączyć zdjęcia wnętrz i sprzętów, zaświadczające o ich 
stanie na dzień przekazania lokalu, zwłaszcza kiedy widać 
już wyraźne ślady wcześniejszego użytkowania, tym samym 
ochroni to najemcę przed odpowiedzialnością za szkody 
niewyrządzone przez niego.

W celu uniknięcia kłopotów spowodowanych brakiem 
czasu, działaniem w pośpiechu, nieznajomością rynku nie-
ruchomości, biorąc pod uwagę duże emocje, które często 
towarzyszą  poszukiwaniu mieszkania na najem, warto po-
myśleć o skorzystaniu z usług profesjonalistów. Pośrednicy 
w obrocie nieruchomościami pomogą  w wyborze optymal-
nego mieszkania, zadbają o szczegółowe zapisy w umowie 
i bezpiecznie przeprowadzą przez procedurę najmu.

Gdzie szukać wsparcia
Profesjonalnych, licencjonowanych pośredników można zna-
leźć w Centralnym Rejestrze Polskiej Federacji Rynku Nieru-
chomości www.rejestr.pfrn.pl, w którym znajduje się ok. 10 
tys. licencjonowanych profesjonalistów z całej Polski. 

W ramach akcji „Bezpieczny Najem 2019” na stronie PFRN 
(www.pfrn.pl) znajduje się wykaz biur nieruchomości z po-
szczególnych miast, które w swojej ofercie posiadają miesz-
kania do najmu dla studentów. PFRN przygotowała również 
materiały poradnikowe dotyczące najmu, cen najmu w mia-
stach akademickich oraz zasad współpracy z pośrednikami 
w obrocie nieruchomościami.

Informacje na temat akcji „Bezpieczny najem 2019” można 
uzyskać również w Małopolskim Stowarzyszeniu Pośredni-
ków w Obrocie Nieruchomościami (www.mspon.pl) skupiają-
cym profesjonalnych pośredników i zarządców.

Renata Piechutko
                                                           Wiceprezes Zarządu  MSPON

Członek Zarządu PFRN

TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

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

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.
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WOLA JUSTOWSKA,
UL. HAMERNIA
Komfortowy apartament,  
3-pok., 93 m2, 2003 r.
Cena: 830.000 zł

KONTAKT:   Jakub Obcowski 
 510-087-993

BOREK FAŁĘCKI,
UL. OGRODNIKI
Klimatyczne mieszkanie typu 
studio z antresolą, 55 m2 
Cena: 399.000 zł 

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

TOMASZOWICE,
GM. WIELKA WIEŚ 
Piękny, wolnostojący dom o pow. 
208 m2, działka 11 a, 2009 r.
Cena: 1.290.000 zł 

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

BRONOWICE,
UL. NA POLACH
Dwupoziomowe mieszkanie,  
4-pok, 79 m2, 2016 r.
Cena: 745.000 zł 

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

GRZEGÓRZKI,
AL. DASZYŃSKIEGO
Przestronne 3-pokojowe 
mieszkanie, 65 m2

Cena: 779.000 zł 

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI, RUCZAJ
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,  
pow. 39-92 m2, prestiżowe osiedle
Ceny: od 340.000 zł 

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

RACIBORSKO
Osiedle domów w zab. bliźniaczej, 
pow. 131 m2, widok na góry
Ceny: od 469.000 zł 

KONTAKT:   Piotr Kudła 
 688-880-133

ŁUCZYCE
Osiedle domów wolnostojących, 
pow. 120 m2, stan surowy zamknięty
Ceny:  329.000 zł 

KONTAKT:   Romuald Niemiec 
 576-853-289

STARE MIASTO,
UL. SZLAK
Apartament w wysokim 
standardzie, 2-pok, 2009 r.
Cena: 830.000 zł

KONTAKT:   Jakub Obcowski 
 510-087-993
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BRONOWICE,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 48,11 m2; 
dla wymagających
Cena:  450.000 zł

KONTAKT:   Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

KROWODRZA GÓRKA,
UL. FIELDORFA-NILA
Komfortowe 1-pokojowe 
mieszkanie, 34 m2, 2007 r. 
Cena: 330.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. PSZENNA
Mieszkanie 2-pokojowe, 45,1 m2; 
komfortowe
Cena: 390.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

DĘBNIKI,
UL. SOROKI
Mieszkanie 3-pokojowe,  
115,97 m2; atrakcyjne
Cena: 649.000 zł

DĘBNIKI,
UL. KAPELANKA
Nowoczesne 3-pokojowe  
mieszkanie, 69 m2, 2010 r.
Cena: 630.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

ZABIERZÓW, RZĄSKA
Domy wolnostojące i bliźniaki, 
pow. 121-134 m2, osiedle zamknięte
Ceny: od 677.500 zł 

KONTAKT:  Iwona Nagacz
                                     688-880-184 

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELICZKA
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,  
pow. 34-62 m2, partery z ogródkami
Ceny:  od 214.641 zł

GÓRKA NARODOWA,
UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ
Przestronne 3-pokojowe 
mieszkanie, 74 m2

Cena: 499.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto
                            572-985-869

ŁAGIEWNIKI-BOREK 
FAŁĘCKI, UL. ZDUNÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 68 m2, 
przestronne
Cena: 465.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

BRONOWICE,
UL. OJCOWSKA
Gustowny 3-pokojowy 
apartament, 57 m2, 2006 r.
Cena: 498.000 zł

KONTAKT:   Dariusz Kornaś 
 502-104-545

KONTAKT:  Małgorzata Brożek
  688-880-149

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010
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ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI,
UL. KS. ADOLFA ZAGRODZKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 43,5 m2; 
komfortowe
Cena:  345.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

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

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik
                   508-155-779

DĘBNIKI,
UL. MIECZYKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 70 m2, 
2007 r.
Cena: 525.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

DĘBNIKI,
UL. OBOZOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 70 m2,  
2001 r.
Cena: 490.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

NOWA HUTA,
UL. NA SKARPIE
Mieszkanie 2-pokojowe, 52 m2, 
przytulne
Cena: 370.000 zł 

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor
                    500-557-819

PODGÓRZE
Nowe miejsce dla Twojego biznesu! 
Nowoczesne lokale w ekskluzywnym 
biurowcu.
Ceny:  od 9.500 zł/ m2 

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209 

BRACIA-SADURSCY.PL

MOGILANY, GAJ 
Ekskluzywny dom wolnostojący 
z basenem i sauną, pow. 426 m2, 
piękny ogród
Cena: 3.600.000 zł

GRZEGÓRZKI,
UL. NA WIANKACH
Mieszkanie 1-pokojowe, 98.42 m2, 
funkcjonalne
Cena: 480.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

KROWODRZA,
UL. KLUCZBORSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 46,2 m2; 
słoneczne
Cena: 425.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

NOWA HUTA,
UL. BULWAROWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 67 m2, 
wyjątkowe
Cena: 499.000 zł

KONTAKT:   Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195
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ŁAGIEWNIKI,
UL. FREDRY
Mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2, 
2014 r.
Cena: 490.000 zł

KONTAKT:   Elżbieta Rudek 
 510-131-177

STARE PODGÓRZE,
UL. KALWARYJSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 78 m2, 
przestronne
Cena: 629.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

KAZIMIERZ,
UL. BOŻEGO CIAŁA
Mieszkanie 3-pokojowe, 98 m2,  
do wejścia
Cena: 1.390.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

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

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

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

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

GIEBUŁTÓW
Osiedle domów w zabudowie 
bliźniaczej, pow. 118 m2, stan 
deweloperski
Ceny: od 525.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

STARE PODGÓRZE,
UL. JÓZEFIŃSKA
Apartament 4-pok., p.u. 70 m2  
+ kom. lok., gustownie urządzony
Cena:  795.000 zł

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. WIARUSA
Mieszkanie 3-pokojowe, 73 m2,  
wys. standard
Cena: 590.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska
                    505-083-150

BIEŻANÓW,
UL. ZOLLA
Dom wolnostojący, 320 m2,  
dz. 16 ar, 2001 r.
Cena: 1.750.000 zł

KONTAKT:   Elżbieta Rudek 
 505-110-150

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
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1-pokojowe – 37,47 m2 
Łobzów, ul. Królewska
Pokój, niezależna jasna kuchnia, łazienka, 
przedpokój, duży balkon. Mieszkanie poło-
żone na drugim piętrze w czteropiętrowym 
budynku z centralnym ogrzewaniem miejskim. 

Działki budowlane  
 - do 2813 m2  Biskupice
Nieruchomości, zgodnie z aktualnym planem, 
znajdują się w terenie oznaczonym C 16 MN - 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Podstawowym 
przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, wolnostojąca lub zabudowa bliźnia-
cza. Działki budowlane o pow. 12 i 16,13 a. Działki 
można nabywać łącznie lub każdą z nich oddzielnie. 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się wszystkie 
media - prąd, gaz i woda.

2-pokojowe - 37 m2 

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

Cena 274.000 zł
tel. 12 412 00 72 

3-pokojowe - 56 m2 
ul. Ułanów
Przedpokój, dwie sypialnie, salon z aneksem 
kuchennym, łazienka, pomieszczenie 
gospodarcze, piwnica. Drugie piętro w bloku 
z windą oddany do użytku w 2000 roku. Roz-
winięta infrastruktura handlowo-usługowa.
 

Cena 480.000 zł
tel. 12 412 00 72

2-pokojowe - 47 m2 
Kazimierz, ul. Nowa
2 pokoje, oddzielna kuchnia oraz łazienka 
z WC. Do mieszkania przynależy piwnica. 
Świetna lokalizacja w samym centrum 
Kazimierza. 
Zapraszamy do umówienia się na wizytę! 

Cena 499.000 zł
tel. 512 110 804

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

Cena 319.000 zł
tel. 512 110 804

Dom dwurodzinny – ok. 236 m2 
Siepraw, ul. Jana Pawła II
Budynek dwupiętrowy podzielony na dwa 
mieszkania (82,30 m2 + 153,90 m2), 
wybudowany w technologii tradycyjnej, 
działka ogrodzona o pow. 8,7 a. Dach pokryty 
blachodachówką, ocieplony wełną mineralną. 
Dom z przeznaczeniem dla dwóch rodzin, 
jednak z możliwością wykorzystania parteru 
na działalność gospodarczą, usługową lub 
cichą produkcję, a piętra na mieszkanie.  

Cena 665.000 zł
tel. 513 084 377

3-pokojowe - ok 92 m2 
ul. Wadowicka
Przestronny apartament o charakterystyce 
domu rodzinnego, położony na drugim piętrze 
w dwupiętrowym budynku. Nieruchomość nie 
wymaga dodatkowych nakładów finansowych, 
jest gotowa do zamieszkania. Obszerny salon, 
dwie sypialnie, otwarta kuchnia (przechodząca 
w jadalnię z salonem), łazienka z WC, osobna 
toaleta, 2 garderoby, przedpokój oraz antresola. 

Cena 595.000 zł
tel. 513 084 377

Cena 399.000 zł
tel. 512 110 802 

Cena 195.000 zł
tel. 513 084 377

Cena 279.000 zł
tel. 512 110 804

1-pokojowe - 24 m2 
Kazimierz, ul. Dietla 
1 pokój, aneks kuchenny, łazienka z WC. 
Mieszkanie z widokiem na Wawel oraz 
Ogród Księży Misjonarzy. Idealne pod 
inwestycję. 
Zapraszamy do umówienia się na wizytę!

 

3-pokojowe – 61,65 m2 
Łobzów,  ul. Łokietka
3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, loggia, przed-
pokój. Mieszkanie na drugim piętrze w cztero-
piętrowym budynku przy ul. Łokietka w pobliżu 
ul. Wrocławskiej. Do lokalu przynależy piwnica. 

Cena 469.000 zł  
tel. 512 110 802
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3-pokojowe – 49,5 m2 
Grzegórzki, ul. Sądowa
Powierzchnia 49,5 m2: przedpokój, salon  
z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka  
z WC, loggia oraz przynależna piwnica. Stan: 
IDEALNY. Mieszkanie po generalnym re-
moncie. W pełni umeblowane i wyposażone 
(wysoki standard). Wokół pełna infrastruktura.

Cena 489.000 zł 
tel. 531 992 777

2-pokojowe – 52,20 m2 
Wola Duchacka Wschód
Lokal składa się z 2 niezależnych pokoi, 
kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju. 
Mieszkanie jest bardzo funkcjonalne i prze-
stronne. Nieruchomość znajduje się w cichej 
i spokojnej okolicy w bloku czteropiętrowym.

Cena 310.000 zł
tel. 537 496 677

2-pokojowe - 37 m2 
Azory, ul. Makowskiego
Mieszkanie składa się z dwóch osobnych 
pokoi, osobnej przestronnej kuchni, łazienki 
oraz przedpokoju. Znajduje się na 1 piętrze 
z 4. Jego atutem jest spokojna okolica oraz 
dobre połączenie komunikacyjne. 
 
 
 

Cena 310.000 zł 
tel. 791 759 999

3-pokojowe – 71 m2 
Bronowice, ul. Lea 
Mieszkanie 3-pokojowe z osobną jasną 
kuchnią, łazienką, osobnym WC oraz balko-
nem. Możliwość dokupienia garażu za kwotę  
35.000 zł. Nieruchomość idealna pod póź-
niejszy wynajem, znajdująca się w doskonałej 
lokalizacji pod względem komunikacyjnym. 

2-pokojowe - 38 m2  
Salwator
Mieszkanie o powierzchni 38 m2, składające 
się z: przedpokoju, kuchni w amfiladzie, 
dwóch pokoi oraz łazienki z WC. Dodat-
kowo do mieszkania przynależy piwnica.  

Cena 361.000 zł 
tel. 534 534 605

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

Działka budowlana  
 – 877 m2  Wieliczka
Na sprzedaż płaska działka objęta MPZP 
tuż przy granicy miasta Krakowa. W 
okolicy domy jednorodzinne oraz przystanki 
komunikacji miejskiej. Media w drodze 
dojazdowej.

Cena 265.000 zł
tel. 600 176 207

2-pokojowe – 44 m2 
Prądnik Czerwony,  
ul. Jakuba Majora
Mieszkanie o metrażu 44 m2. W skład lokalu 
wchodzą: dwa osobne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka , balkon loggia, istnieje możliwość zro-
bienia dużego pokoju z aneksem kuchennym. 
Podwójna ekspozycja: północ, południe.

Cena 340.000 zł 
tel. 531 990 786

4-pokojowe – 94,42 m2 
Krowodrza, ul. Bratysławska 
Nieruchomość składa się z: przedpokoju, salonu 
z aneksem kuchennym, 3 nieprzechodnich 
pokoi, łazienki z WC, osobnego WC, loggii i 2 
balkonów. Ekspozycja na 3 str. świata. Mieszkanie 
w strzeżonym, monitorowanym apartamentowcu z 
2003 r. Atrakcyjna lokalizacja. W sąsiedztwie wiele 
punktów handl.-usług. oraz przystanki komunikacji

 miejskiej.

Cena 850.000 zł
tel. 531 992 777 

Cena 850.000 zł 
tel. 791 965 990

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 
okol icy węzeł  pr zes iadkowy MPK. 

Cena 360.000 zł
tel. 535 221 232

Cena 550.000 zł 
tel. 791 965 990
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2-pokojowe - 54,2 m2 
Prądnik Biały, ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej 
Przestronne 2-pokojowe mieszkanie, skła-
dające się z przedpokoju, salonu z aneksem 
kuchennym, sypialni, łazienki z WC, dużego 
balkonu oraz piwnicy. Blok z windą z 2003r. 
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej. 
Ogólnodostępne miejsca postojowe przy 
budynku. Dostępne od zaraz. 

Cena 360.000 zł 
tel. 537 978 098

Dom -Płaszów, ul. Łanowa 
 - 180 m2 p.u./ 211 m2 p.c. 
Trzykondygnacyjny dom w zabudowie szere-
gowej w atrakcyjnej okolicy- w pobliżu Zalew 
Bagry i tereny rekreacyjne. 5 niezależnych po-
koi, kuchnia, 2 łazienki. Z salonu wyjście na 
taras. W bryle domu garaż jednostanowiskowy. 
Budynek w całości podpiwniczony. Położony 
na działce o pow. 4,5 a. Na działce dodatkowo 
budynek usługowy o pow. 60 m2.
 
Cena 825.000 zł
tel. 570 578 980

2-pokojowe - 32 m2 
Prądnik Biały, ul. Szopkarzy  
Przedpokój, jasna kuchnia, 2 pokoje, łazienka 
z WC, piwnica. Dwustronna ekspozycja: 
północ – południe. Niskie opłaty czynszowe. 
Ogrzewanie z sieci miejskiej. Dostępne od 
zaraz. Idealne pod inwestycję. 

Cena 255.000 zł
tel. 537 978 098

3-pokojowe – 63 m2 
Czyżyny, os. Dywizjonu 303
Przedpokój, 2 sypialnie, salon, kuchnia, 
łazienka, toaleta, loggia, piwnica. Mieszkanie 
do odświeżenia. Przed budynkiem miejsca 
postojowe tylko dla mieszkańców. W najbliższej 
okolicy liczne punkty handlowo - usługowe. 
 

Cena 398.000 zł 
tel. 535 221 232

3-pokojowe - 54,01 m2 
Złocień, ul. H.K. Czeczów
Mieszkanie składające się z przedpokoju, 
salonu z aneksem kuchennym,  
2 niezależnych pokoi, łazienki z WC  
oraz balkonu. Mieszkanie w stanie idealnym 
w apartamentowcu  
z 2012 roku. 

Cena 389.000 zł 
tel. 537 680 002 

Dom-bliźniak - 90 m2 
Kraków, Opatkowice 
Kameralne osiedle na obrzeżach miasta.  
Na parterze garaż z dużym korytarzem. 
Pierwsze piętro to przestronny salon  
z aneksem kuchennym oraz toaleta. Dwie 
sypialnie oraz łazienka na drugim piętrze. 
Poddasze do adaptacji.

Cena 800.000 zł 
tel. 692 505 666 

1-pokojowe - 20 m2  
Bieńczyce, os. Kalinowe 

Pokój, przedpokój z aneksem kuchennym 
oraz łazienka z WC. Mieszkanie daje duże 
możliwości aranżacyjne. Bloku z dwoma 
windami. Bardzo dobra infrastruktura  
w okolicy. Dużo zieleni na terenie osiedla. 
Dostępne od zaraz. Niski czynsz.  

Cena 172.000 zł
tel. 504 143 011

Dom – 600 m2 
Wola Justowska 

Willa o powierzchni 600 m2 usytuowana na 
26 arowej działce. Z poziomu nieruchomości 
rozciąga się piękny widok na Las Wolski. 
Działka jest kameralna, urządzenie zieleni 
gwarantuje ciszę i prywatność. Willa składa 
się z 4 poziomów,  na których znajduje się 
5 sypialni, 3 łazienki, salon z kuchnią, pok. 
kinowy, pok. bilardowy i wiele innych.  
 
Cena 4.750.000 zł 
tel. 505 355 268

3-pokojowe – 55 m2 
Nowa Huta - os. Stalowe 
Proponujemy Państwu do kupna trzypoko-
jowe mieszkanie zlokalizowane na parterze 
czteropiętrowego budynku o pow. użytkowej 
55 m2. Stan mieszkania bardzo dobry.  
W sąsiedztwie znajduje się Zalew Nowo-
hucki. Wokół bloku dużo zieleni i miejsca 
parkingowe. 3 minuty pieszo do przystanku 
tramwajowego i autobusowego „Struga”. 

Cena 420.000 zł 
tel. 693 569 250

3-pokojowe - 64,38 m2 
Prądnik Biały, ul. Białoprądnicka

Mieszkanie w stanie deweloperskim z goto-
wym projektem wykończenia. Składające się 
z przedpokoju 2-óch sypialni, salonu z anek-
semkuchennym, łazienki oraz 2 balkonów. 
Blok z windą z 2018 r. Możliwość dokupienia 
m-sca parkinowego w garażu podziemnym. 
Kupujący nie płaci podatku PCC.  
 

Cena 435.000 zł 
tel. 537 978 098



15
L AT  Z  WA M I

SIEĆ BIUR NIERUCHOMOŚCI

40 PLACÓWEK
150 SPECJALISTÓW SPRZEDAŻ KUPNO ZAMIANA WYNAJEM

WARSZAWA KRAKÓW WROCŁAW



80 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 16/2019

rynek wtórny | prezentacja ofert

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

Tuż przy granicy z Krakowem. 
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

Krowodrza, 
ul. Kazimierza Wielkiego

4 pokoje, 135 m2, 3 piętro, 
winda, balkon.

 
mieszkanie na wynajem 

cena 4 900 zł

tel. 503 005 679 

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI
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ul. Prądnicka
Dzielnica: Krowodrza / Prądnik Biały

Do wynajęcia nowoczesne i pięknie wyposażone mieszkanie przy Prądnickiej!
Znajduje się na wysokim parterze dzięki czemu posiada swój własny przestronny 
taras wewnątrz dziedzińca. W mieszkaniu: salon z w pełni wyposażonym anek-
sem kuchennym, sypialnia, nowoczesna i przestronna łazienka (wanna  
z hydromasażem), hol z pojemną szafą wnękową.

Robert Sulma

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

1 899 PLN
32 m2

ul. Grzegórzecka
Dzielnica: Śródmieście / Grzegórzki

Inwestycja Pianissimo położona jest pomiędzy ulicą Stachowskiego a Bulwarem 
Kurlandzkim.  Mieszkanie na 4-tym piętrze, 7-mio piętrowego budynku, posiada: 
2 sypialnie, mały przedpokój, łazienka z prysznicem, kuchnia , 40 m2 taras  
z widokiem na Wisłę. Mieszkanie z opcją serwisu sprzątającego (od 100 zł), wy-
posażone w sprzęt AGD/RTV, miejsce postojowe w garażu podziemnym (250 zł).

Marcin Gajowiak

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

2 450 PLN
40 m2

ul. Wrocławska
Dzielnica: Krowodrza / Krowodrza 

Wykończone dwupokojowe mieszkanie w nowym apartamentowcu w inwestycji 
„Nowa 5 Dzielnica” , 1 piętro. W mieszkaniu: sypialnia z balkonem, korytarz z zabudowa-
ną szafą, łazienka z prysznicem typu walk-in, przestronny salon  z wyjściem na drugi bal-
kon oraz kuchnia wyposażona w niezbędny sprzęt AGD (w cenie zakupu). Mieszkanie 
wykończone z dbałością o najmniejsze szczegóły wg. projektu architekta.

Piotr Kaleta

+48 575 838 123  
p.kaleta@nowodworskiestates.pl

563 000 PLN
47 m2

ul. Murarska
Dzielnica: Krowodrza / Bronowice

Mieszkanie położone jest na  trzecim piętrze (świetne doświetlenie oraz 
widok) w nowoczesnym, kameralnym budynku z 2016 r. z windą składa się z 
przestronnego salonu z aneksem kuchennym (i wydzielonym miejscem do pracy 
w ramach salonu), sypialni, łazienki, przedpokoju. Do mieszkania przynależy duży 
balkon. Mieszkanie wykończone świetnej jakości materiałami przez architekta 

 Radosław Góral

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

648 000 PLN
49 m2

Wynajem

Sprzedaż

Sprzedaż

Wynajem

www.nowodworskiestates.pl

ul. św. Łazarza
Dzielnica: Śródmieście

Luksusowy, 2-poziom. penthouse z 2 tarasami (eden na dachu budynku, widok na 
Stare Miasto - widok na Wawel, Kościół Mariacki i Kopiec Kościuszki) i klimatyzacją - 
położony w ścisłym centrum miasta. Apartament wyróżnia niespotykany i unikatowy 
układ, a wysokość salonu sięga prawie 6 m. Penthouse znajduje się na ostatnich  
- V i VI p. - budynku z 2015 roku. Budynek chroniony, monitorowany z portiernią.

Damian Chmiel

+48 570 347 113
d.chmiel@nowodworskiestates.pl

1 450 000 PLN
67 m2

ul. Aleksandra Fredry
Dzielnica: Podgórze / Łagiewniki

Mieszkanie znajduje się na parterze, 3-piętrowego bloku z 2009 roku. 
Na powierzchnię  składają się: pokój dzienny połączony z w pełni wyposażona 
kuchnia (piekarnik, płyta grzewcza gazowa, okap, duża lodówka, meble kuchenne 
w zabudowie), ekspozycja wschodnia, łazienka z wanną, umywalką, pralką, 
sypialnia z ekspozycją na zachód, przedpokój z pojemną szafą, duży balkon. 

Adam Stawowy

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

399 000 PLN
52 m2

Sprzedaż

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

łazienki dębowy parkiet, w łazience płytki.  

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

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

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

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

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

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

t e l .  516 028 307CENA 1 198 000 zł

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

Przepiękna panorama gór, blisko wyciągu orczykowego, 

dojazd bezpośredn. Działka pod lasem, pod usługi agroturystyczne. 

Media w sąsiedztwie. Oferta prywatna.

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

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

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

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

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

Inwestycja zlokalizowana jest tylko 2 km od Rynku Głównego. 

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

KRAKÓW - U L .  B R AT Y S Ł AW S K A

t e l .  6 0 3  4 0 9  1 9 2CENA 2 390 000 zł
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Do sprzedania bardzo ładne mieszkanie o pow. 43 m2. Kuchnia otwarta 
na salon, sypialnia i łazienka. Mieszkanie bardzo jasne (ekspozycja pd-zach), 

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

Świetne miejsce do zamieszkania. 

KRAKÓW, DĘBNIKI, UL. ZAGRODY

                 Cena 400.000 zł   Tel. 664 17 77 18

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

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

i ziemne pola składowe, sklep.

DOBRA LOKALIZACJA I ATRAKCYJNE CENY.

T E L .  535-559-200

Cena kompleksu 2.500.000 zł do negocjacji

Zapraszamy do współpracy

Prywatnie oferuję do sprzedaży 50 ar działkę z prawomocnym pozwoleniem na 

budowę 6 domów wolnostojacych 2 lokalowych. Działka  płaska prostokątna wśród 

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

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

Zapraszam do ogladania.

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

KRAKÓW PODGÓRZE-RYBITWY

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

CENA 1 166 000 zł

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

Położone na południowym stoku,  
widok na góry i zalew.

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI - RACIBORSKO K/ WIELICZKI

t e l .  692 701 964C E N A  1 2  0 0 0  z ł / a
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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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Kopiec Krakusa

Wawel
Biurowiec K1

Kościół Mariacki

Zakon Kamedułów

Gotowe
mieszkania

z miejscem postojowym

w garażu podziemnym 

w cenie! ul. Domagały 29A
30-741 Kraków


