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Atrakcja bez trakcji?

Tramwaj z widokiem na Wawel? Do tego bez 
sieci trakcyjnej? Ogromny tłok w mieście, 
spowodowany tradycyjnym najazdem 
turystów i spotęgowany ciągnącymi się 
w nieskończoność remontami najważniejszych 
ulic, inspiruje Zarząd Transportu Publicznego 
do poszukiwania rozwiązań pozwalających 
opanować kryzys komunikacyjny, który 
w opinii wielu krakowian staje się nie do 
zniesienia. Pozostaje mieć nadzieję, że 
odważne pomysły podpatrzone w zachodnich 
metropoliach i pozwalające usprawnić 
poruszanie się po ścisłym centrum miasta, 
zostaną wdrożone, wpływając dodatkowo 
na… wzrost atrakcyjności miasta i jeszcze 
większą liczbę turystów. 

Przekleństwo dobrobytu?

Z początkiem 2020 r. wejdzie w życie 
nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości, oraz m.in. ustawy o własności 
lokali. Przybliżamy przy tej okazji kwestie 
organizacji wspólnot mieszkaniowych ze 
wskazaniem kompetencji zarządu wspólnoty 
w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz 
obowiązków zwoływania zebrania ogółu 
właścicieli. Zmiany będą dotyczyć przede 
wszystkim dużych wspólnot.

Przyjemnej lektury

Krzysztof Maksiński
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komentarz 
w sprawie

12

Czy Kraków dorówna 
Lizbonie?

badań zostały zawarte w dokumencie „Tramwaj z widokiem 
na Wawel – analiza możliwości prowadzenia linii tramwajo-
wej od Filharmonii do Wawelu”.

Od pomysłu do realizacji
W opracowaniu czytamy: Proponowana linia tramwajowa 
przebiegałaby w śladzie pierwszej obwodnicy śródmiejskiej: od 
skrzyżowania ulic Zwierzynieckiej, Franciszkańskiej i Straszew-
skiego, dalej w ciągu ul. Straszewskiego na południe, po czym ul. 
Podzamcze i Świętego Idziego, do skrzyżowania z ulicami Świętej 
Gertrudy, Stradomską i Bernardyńską. Jest to teren Parku Kul-
turowego Stare Miasto, jednak zgodnie z założeniami, ruch 
tramwajowy miałby współgrać z zabytkowymi budynkami, 
nie wpływając negatywnie na ich stan ani na wygląd okoli-
cy.  Działania wykraczające poza pas drogowy mają być jak 
najmniejsze, przewiduje się również ograniczenie prędkości 
tramwajów oraz możliwość zastosowania mat wibroizolacyj-
nych, zmniejszających do minimum drgania, które mogłyby 
zaszkodzić zabytkom. Ze względu na kwestie estetyczne, 
w okolicach Wawelu tramwaj miałby kursować bez sieci 
trakcyjnej. Wprawdzie obecnie w Krakowie nie ma taboru, 
który byłby dostosowany do takich warunków, ale za 2 lata 
będziemy mieli ok. 50 tramwajów, które poradziłyby sobie 
z takim wyzwaniem. Aby nowa linia mogła powstać, koniecz-
ne byłoby jednak wprowadzenie pewnych zmian w organi-
zacji ruchu drogowego i dostosowanie się do nietypowych 
warunków.

Kraków będzie pierwszy?
Zanim zapadnie decyzja o tym, czy powstanie nowa trasa 
tramwajowa w pobliżu Wawelu, konieczne będzie jeszcze 
przeprowadzenie bardziej szczegółowych analiz branżo-
wych. Istotne będzie również uzyskanie warunków, na jakich 
przedsięwzięcie mogłoby zostać zrealizowane. Ze względu 
na bliskość zabytków, duże znaczenie mają przede wszyst-
kim kwestie związane z ochroną konserwatorską. Jak 
twierdzi dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Łukasz 
Franek, jeżeli pomysł uda się zrealizować, Kraków zostanie 
pierwszym miastem w Polsce, które będzie mogło poszczy-
cić się tak innowacyjną linią tramwajową. 

Anna Bruzda

Ze względu na duży ruch w centrum 
Krakowa, a także potrzebę zapewnienia 
objazdu w przypadku awarii komunikacji 
miejskiej, Zarząd Transportu Publicznego 
proponuje stworzenie nowej trasy 
tramwajowej, która miałaby przebiegać 
tuż obok Wawelu. Czy zrealizowanie tego 
pomysłu jest możliwe?

Ś
cisłe centrum miasta przyciąga uczniów i studentów, 
którzy uczęszczają do znajdujących się tutaj szkół 
i uczelni wyższych. Mieszkańcy mogą załatwić tu wiele 

spraw, odwiedzając placówki  Urzędu Miasta, Urzędu Mar-
szałkowskiego, Wojewódzkiego czy Skarbowego. Również 
pracodawcy często wybierają centrum miasta na swoje sie-
dziby. Ze względu na zabytki i miejsca rozrywki, ta część 
Krakowa przyciąga także turystów i mieszkańców, którzy 
chętnie spędzają tu czas wolny. Poza tym przez centrum 
przejeżdża wiele osób, które chcą dostać się do innych dziel-
nic. Nic dziwnego zatem, że ruch generowany w tej części 
miasta jest ogromny. W 2014 r. obliczono, że w ciągu doby 
odbywa się tutaj ok. 15 388 przejazdów. Prawie połowa 
z nich (47,7 proc.) przypada na środki transportu publicz-
nego. Największe obciążenie obserwuje się na przystan-
kach Teatr Bagatela i Teatr Słowackiego. Na każdym z nich 
codziennie wsiada i wysiada łącznie ponad 60 tys. osób. 
Dlatego na trasy przebiegające przez centrum kierowane 
są największe składy tramwajowe i autobusy przegubowe, 
a kursy są częste. Przepustowość dróg jest jednak ograni-
czona. Dodatkowe problemy pojawiają się, gdy dochodzi do 
chwilowego wstrzymania ruchu. To wszystko sprawia, że Za-
rząd Transportu Publicznego zaczął rozważać utworzenie 
dodatkowej trasy tramwajowej, która miałaby przebiegać 
tuż obok Wawelu.

Innym się udało
Pomysł wydaje się szalony ze względu na niewielką odle-
głość między ewentualną trasą tramwajową a zabytkowymi 
budynkami. Mimo to podobne projekty udało się zrealizo-
wać w innych  miastach europejskich. Jako przykłady, Za-
rząd Transportu Publicznego wskazuje Pragę, Gandawę 
i Lizbonę. W pierwszym z przywołanych miast linia tram-
wajowa biegnie m.in. w podcieniach historycznych kamienic, 
blisko Mostu Świętego Karola i murów kościoła Najświęt-
szego Zbawiciela, którego budowa rozpoczęła się w XVI w. 
W Gandawie szyny bezpośrednio sąsiadują m.in. z kościołem 
św. Mikołaja z XIII w. i XII-wiecznym Zamkiem Gravenste-
en. W Lizbonie natomiast tory poprowadzono wzdłuż wą-
skich uliczek, sąsiadujących z historyczną zabudową. Zarząd 
Transportu Publicznego chciał przekonać się, czy podobne 
rozwiązanie ma szansę sprawdzić się w Krakowie. Wyniki 
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Dom – czy mnie na to stać?

ogrzewanie), do tego należy doliczyć opłaty za media, takie jak 
prąd – 200 zł, wywóz śmieci – ok. 60 zł, w przypadku nowych 
budynków gaz występuje rzadziej, w starszych będzie zamienny 
z kosztem podgrzania wody, czy ogrzewania. Miesięczny śred-
ni koszt utrzymania takiego mieszkania wyniesie ok. 1100 zł. 
W przypadku domu kwoty te mogą być bardzo zróżnicowane. 
Przede wszystkim zależą od tego, jak energooszczędny i dobrze 
ocieplony budynek posiadamy. Przyjmijmy, że jesteśmy właści-
cielami dobrze ocieplonego domu o powierzchni ok. 140 mkw., 
zamieszkiwanego przez 4 osoby. Najistotniejszym wydatkiem bę-
dzie ogrzewanie, które rocznie wyniesie ok. 4000 zł (w przypad-
ku gazu). Średnio miesięcznie zapłacimy 333 zł. Należy doliczyć 
także opłaty za media: prąd, w przypadku którego średnie mie-
sięczne rachunki wyniosą ok. 250 zł; ciepłą wodę podgrzewa-
ną elektrycznie (ok. 200 zł), zimną wodę i ścieki (ok. 250 zł), gaz 
(ok. 150 zł) oraz śmieci (ok. 100 zł). Całkowity miesięczny koszt 
utrzymania domu wyniesie ok. 1280 zł. Zarówno koszty utrzy-
mania mieszkania o metrażu 80 mkw., jak i domu o powierzchni 
140 mkw. różnią się niewiele: 100-200zł. W przypadku miesz-
kania odpada nam koszt utrzymania ogrodu, a także podatek od 
gruntu, który w zależności od wielkości działki może wynieść nie-
co więcej niż podatek od nieruchomości mieszkalnej.

Inne
Pamiętajmy, że im bardziej oddalamy się od miejsca pracy, tym 
więcej czasu spędzamy poza domem, a koszty dojazdów rosną. 
W skali roku mogą znacznie obciążać rodzinny budżet. Warto 
przewidzieć też remonty. Zarówno mieszkanie, jak i dom po 10-
15 latach użytkowania będą wymagały nakładów finansowych 
na odświeżenie.

Chociaż porównując ceny za metr kwadratowy, zakup domu 
opłaca się bardziej, to nie zapominajmy, że im większy metraż, 
tym większy wkład na jego wykończenie, czy też remont. War-
to przeanalizować także koszty dojazdów do pracy i wydat-
ki na utrzymanie nieruchomości. Wtedy odpowiedź na pytanie: 
czy stać mnie na dom? nasunie się sama. Jeśli decyzja o zamianie 
mieszkania na dom już zapadła, ale nie wiemy, jak zabrać się do 
tematu, od czego zacząć, warto poradzić się specjalisty z branży 
nieruchomości. Pomoże wycenić mieszkanie, ustalić plan działa-
nia tak, aby możliwie płynnie i bez zbędnych stresów zorganizo-
wać przeprowadzkę w nowe miejsce. Dobrym czasem na taką 
zmianę są wakacje, ale żeby to zrobić, warto o tym pomyśleć z kil-
kumiesięcznym wyprzedzeniem.

Joanna Baster
Doradca ds. nieruchomości w Plan A nieruchomości

EKSPERT RADZI

Rok 2019 powinien zostać okrzyknięty rokiem 
galopujących cen na rynku nieruchomości. W obawie 
przed zbyt drogą ofertą w mieście, wiele osób 
poszukuje tańszych lokalizacji i rozwiązań.

Ś
rednia cena transakcyjna za metr kwadratowy nierucho-
mości z rynku pierwotnego w Krakowie w I kw. 2018 r. 
według NBP wyniosła 6840 zł, natomiast w 2019 było to 

już 7370 zł/mkw. W ścisłym centrum ceny te są dwa, a nawet 
trzy razy wyższe – tuż przy Rynku mieszkania kosztują nawet 
40 000 zł/mkw. Trochę dalej 13 000-15 000 zł. Dlatego nie dzi-
wi fakt, że coraz więcej osób zaczyna się rozglądać za domem pod 
miastem. W tym przypadku ceny za metr kwadratowy oscylują 
w granicach 3500-5000 zł/mkw. Taka sytuacja kusi wielu klien-
tów, aby sprzedać własne mieszkanie i kupić wymarzony dom. To 
wcale nie musi być trudne.

Jak ceny kształtują się w praktyce?
Cena mieszkania 3-pokojowego o powierzchni 80 mkw. 
z rynku pierwotnego w Krakowie w dzielnicy Krowodrza to ok. 
900 000zł (11 125 zł/mkw.), oddalając się ku granicom miasta na 
Bronowice jesteśmy w stanie kupić podobne mieszkanie w cenie 
570 000zł (7125 zł/mkw.). W przypadku domów z rynku pier-
wotnego pod miastem cena zależy od odległości od granic 
Krakowa, a także dojazdu do centrum. Oto kilka przykładów 
z naszej oferty. Po stronie północno-zachodniej od miasta 
– w popularnych Tomaszowicach (5 km od granicy z Krako-
wem) cena domu o powierzchni całkowitej 141 mkw. wyno-
si 590  000zł (4248 zł/mkw.), w Przybysławicach (7km) dom 
o powierzchni 166 mkw. kupimy za 630 000 zł (3795 zł/mkw.), 
ale już na południu w Olszowicach (7,5km) za dom o powierzch-
ni 173 mkw. zapłacimy 465 000 zł (2680 zł/mkw.). Na pierwszy 
rzut oka widać, że nabycie takiej nieruchomości opłaca się bar-
dziej niż zakup mieszkania. Przynajmniej pod względem ceny za 
metr kwadratowy.

Co należy jeszcze wziąć pod uwagę?
W przypadku rynku pierwotnego do kosztu zakupu nierucho-
mości musimy doliczyć jeszcze wydatki na jej wykończenie. Cena 
oczywiście zależy od standardu, w jakim chcemy mieszkać, ale 
przy większym mieszkaniu przyjmuje się, że jest to średnio 1200 
zł/mkw. A więc do ceny lokalu o powierzchni 80 mkw. należy doli-
czyć jeszcze kwotę 96 000zł, natomiast w przypadku domu war-
tość wykończenia będzie od półtora do dwóch razy wyższa. Nie 
zapominajmy też o ogrodzie. Urządzenie przydomowego ogród-
ka to koszt od 20-40 zł/mkw., w zależności od tego, co planujemy 
w nim zrobić.

Koszty utrzymania nieruchomości
W przypadku mieszkania o powierzchni 80 mkw., które zamiesz-
kuje 4-osobowa rodzina, miesięcznie musimy liczyć się z dość 
dużymi wydatkami. Po pierwsze do zapłaty będzie czynsz ad-
ministracyjny, który wyniesie ok. 800 zł (z zaliczkami na wodę, 
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5 najpopularniejszych dzielnic w Krakowie

Jak mówi Robert Sulma, Starszy Specjalista ds. Sprzedaży 
i Wynajmu Nieruchomości Nowodworski Estate, w Krakowie 
aktualnie istnieje popyt na mieszkania małometrażowe. Naj-
popularniejsze są lokale z segmentu 25-35 mkw. typu studio. 
Duża liczba klientów traktuje je jako mieszkania na start lub 
pod wynajem. Z racji tego, że Kraków jest ośrodkiem akade-
mickim, rodzice studentów często wolą kupić mieszkanie, niż 
je wynajmować. Ceny małych mieszkań kształtują się w gra-
nicach 220-260 tys. zł.

Drugi segment mieszkań stanowią mieszkania 2-pokojowe. 
Są to świetne mieszkania pod wynajem w późniejszym okresie 
życia, ponieważ lokali w takim rozkładzie pomieszczeń najczę-
ściej poszukują najemcy. Mogą być dostosowane pod singla, 
jak i dla pary, a nawet modelu 2+1. W tym segmencie klienci 
muszą liczyć się z kosztem ok. 400 000.

Ostatnią grupą są mieszkania 3- i 4-pokojowe. Nie stano-
wi dziś problemu dla nowych nabywców zakup takich nieru-
chomości i wydatek 500 000-700 000 zł, pod warunkiem, 
że będą one spełniały ich wymagania, takie jak: dobra infra-
struktura, dobry dojazd do pracy oraz przestrzeń do życia.
 
Stare Miasto 
Nazywane jest sercem Krakowa. Jeśli planujemy zakup lub 
wynajem mieszkania w tej dzielnicy, musimy liczyć się z defi-
cytem miejsc parkingowych. Dobrym rozwiązaniem jest wy-
kupienie wraz z mieszkaniem miejsca postojowego w garażu 
podziemnym. Lokale w centrum najczęściej kupowane są jako 
inwestycja pod krótkoterminowy najem. Średnia cena oferto-
wa mieszkania w tej dzielnicy wynosi 11 689 zł/mkw.

ANALIZY RYNKU

R
ynek nieruchomości cały czas się rozwija. Obserwujemy 
ciągłe wzrosty o dwucyfrowej dynamice. Na podwyż-
ki cen wpływa przede wszystkim duże zapotrzebo-

wanie na mieszkania (strona popytowa), mała dostępność 
nieruchomości i działek budowlanych (podaż) oraz czynniki 
zewnętrzne, np. niskie stopy procentowe. Decyzja o zakupie 
lub wynajmie mieszkania uzależniona jest również od czynni-
ków subiektywnych, takich jak lokalizacja, zaplecze usługowe 
danej dzielnicy, standard najczęściej spotykanych lokali czy 
klimat miejsca. 

Kraków to drugi największy rynek nieruchomości w Pol-
sce. Obecnie, w Krakowie mieszka ponad 760 tys. ludzi. We-
dług raportu ronin24.pl (na podstawie danych portalu KRN.
pl) Średnie ceny małych mieszkań do 40 mkw. na terenie Kra-
kowa wynoszą obecnie ok. 9305 zł/mkw. W segmencie miesz-
kań średnich w Krakowie – tych do 60 mkw. cena za metr 
kwadratowy wynosi ok. 7869 zł. Ceny dużych apartamen-
tów w mieście oscylują w granicach 8603 zł/mkw. Działki bu-
dowlane w Krakowie wyceniane są średnio na 534 zł/mkw., to 
o 34 proc. mniej niż w stolicy. Ceny wynajmu najpopularniej-
szych mieszkań tj. 2- i 3-pokojowych według danych KRN.pl 
(raport ronin24.pl) wynoszą ok. 2250 zł. Rozwój rynku nie-
ruchomości, dobre ceny najmu oraz przyjazna infrastruktura 
Krakowa powodują wzrost zainteresowania miastem wśród 
obywateli innych krajów. Do Krakowa przyjeżdża coraz wię-
cej klientów z zagranicy. Są to nie tylko turyści czy inwestorzy, 
ale przede wszystkim nowi pracownicy korporacji. Relokacja 
pracowników pomiędzy krajami wpływa na wzrost popytu na 
najem nieruchomości.

Przyjrzyjmy się, które części Krakowa przyciągają największą liczbę ludzi. W których 
dzielnicach najlepiej żyje się rodzinom? Gdzie jest najwięcej zieleni i skąd najlepiej 
dojechać do centrum miasta?
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Zalety dzielnicy: dobra komunikacja miejska, wszędzie blisko, 
niskie koszty transportu. 
Ceny nieruchomości: bardzo wysokie

Grzegórzki 
To jedna z droższych dzielnic Krakowa. Bliskość centrum 
oraz duża liczba nowych mieszkań przekładają się na wyso-
ką cenę nieruchomości w tej dzielnicy. Średnia cena miesz-
kania na podstawie danych serwisu KRN.pl wynosi 9367 zł/
mkw.. Bardzo dobra komunikacja pozwala szybko dotrzeć 
do centrum miasta. Kolejne nowe mieszkania, budowane 
przez deweloperów sprzedawane są bardzo szybko. We-
dług Roberta Sulmy, w tej dzielnicy klienci są gotowi zaku-
pić mieszkanie blisko centrum za cenę, która może wydawać 
się „z kosmosu”.

Zalety dzielnicy: blisko centrum, dobra komunikacja 
i infrastruktura
Ceny nieruchomości: bardzo wysokie

Zwierzyniec 
Dzielnicę wyróżnia niewątpliwie duża ilość zieleni. Śred-
nia cena mieszkania za metr kwadratowy wynosi 9877 zł. 
Znajduje się tutaj Las Wolski oraz ZOO. Zwierzyniec nale-
ży do najbardziej prestiżowych i ciekawych dzielnic Krako-
wa. Przyciąga osoby ceniące sobie luksus oraz wyjątkowy 
klimat. Salwator oraz Wola Justowska uważane są za naj-
bardziej luksusowe miejsca w obrębie Zwierzyńca. Z daleka 
można dostrzec Kopiec Kościuszki.

Zalety dzielnicy: dużo zieleni, Las Wolski, Krakowskie Bło-
nia, luksusowe nieruchomości
Ceny nieruchomości: wysokie

Podgórze 
Zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby mieszkańców. 
Średnia cena mieszkania wynosi 8966 zł/mkw. Stosunkowo bli-
ska odległość do centrum i przyzwoite jak na krakowski rynek 
ceny nieruchomości sprawiają, że mieszkańcy Krakowa najchęt-
niej kupują mieszkania na terenie Podgórza. Zainteresowanie 
Podgórzem nie dziwi Radosława Górala, Starszego Specjalisty ds. 
Nieruchomości Nowodworski Estates, który docenia przystępną 
lokalizację dzielnicy. Poza inwestycjami deweloperskimi dobra in-
frastruktura sprawia, że staje się ona bardzo modna i zarazem do-
brze skomunikowana z centrum i każdym zakątkiem miasta.

Zalety dzielnicy: dobra infrastruktura, przystępne ceny, naj-
większa liczba ciekawych inwestycji mieszkaniowych
Ceny nieruchomości: wysokie

Czyżyny 
Charakteryzują się ciszą i spokojem. Średni koszt zaku-
pu mieszkania wynosi 6425 zł/mkw. Niskie ceny oraz dobra 
komunikacja z centrum przyciągają nowych mieszkańców. 
Duża liczba żłobków, przedszkoli i szkół powoduje, że Czyży-
ny cieszą się popularnością wśród rodzin z dziećmi. Im dalej 
w stronę Nowej Huty, tym więcej zieleni i miejsc do spędzania 
wolnego czasu. W bliskim sąsiedztwie znajdziemy m.in.  Łąki 
i Zalew Nowohucki.

Zalety dzielnicy: dużo zieleni, bezpieczna okolica, niskie ceny
Ceny nieruchomości: niskie

W każdej dzielnicy możemy znaleźć wszystko to, co niezbęd-
ne do życia, pracy i wypoczynku.

Elżbieta Jachymczak 
Nowodworski Estates
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Amazonia płonie – świat patrzy, jak 
gospodarka niszczy naturę

terenów i walczy o prawo do zachowania pierwotnego charak-
teru puszczy. Co roku Amazonia traciła 8000 km kw. lasu desz-
czowego. Wiele areałów należy do zagranicznych inwestorów, 
ponieważ produkcja jest w Brazylii dwa razy tańsza niż w Euro-
pie. Rocznie produkuje się tu 30 mln ton soi, a jeśli ziści się pre-
zydencki plan, w 2019 r. padnie rekord 130 mln ton. Soja stanowi 
40 proc. eksportu Brazylii. Miesiącami transportuje się ją tzw. so-
jową autostradą – drogą krajową BR163, która przebiega przez 
2000 km Amazonii. Trasę do ujścia Amazonki przemierza średnio 
25 000 ciężarówek, które sieją spustoszenie w naturalnym eko-
systemie. Pewnych procesów nie można odwrócić z obawy przed 
pogłębieniem kryzysu gospodarczego. Droga zapewnia pracę nie 
tylko kierowcom, także właścicielom i pracownikom przydroż-
nych sklepów czy barów, co nie jest bez znaczenia w kraju, w któ-
rym w 2019 r. bezrobocie kształtuje się w granicach 12-13 proc. 
(dwa razy wyższe niż w 2013 r.), inflacja rośnie, a najuboższa war-
stwa społeczna jest bardzo liczna.

Dla branży rolniczej oczywistym etapem postępu będzie po-
krycie nawierzchnią asfaltową nieutwardzonych fragmentów 
autostrady (przez które w porze deszczowej transport jest opóź-
niony) i jej dalsza rozbudowa. Przedsiębiorcy mają też ambicje na 
budowę linii kolejowej a nawet przeprawy mostowej przez Ama-
zonkę. Na to jednak na razie nie ma zgody. Na pewno nie zrezy-
gnują ze swoich dążeń, ponieważ konkurencyjność brazylijskiej 
soi spada ze względu na wysokie koszty transportu.

CNN zwraca uwagę na zbiorową odpowiedzialność i podaje 
wprost, iż pożary w Amazonii wynikają z tego, że świat spożywa 
za dużo mięsa. Brazylia jest największym globalnym eksporterem 
wołowiny. Najlepiej obrazuje to fakt, że w ponad 210-miliono-
wym kraju prawdopodobnie żyje więcej krów niż ludzi. Głównymi 

WARTO WIEDZIEĆ

P
aństwa grupy G7 na szczycie w Biarritz zdecydowały 
o przyznaniu pomocy finansowej dla poszkodowanych kra-
jów (także Boliwii i Paragwaju). Prezydent Francji Emmanuel 

Macron nazywa sytuację w Puszczy Amazońskiej międzynarodo-
wym kryzysem, Irlandia opowiada się za wstrzymaniem umowy 
UE-Mercosur, w której jedną ze stron jest Brazylia. Reakcja świa-
towych przywódców i opinii publicznej była natychmiastowa, 
ale trzeba uczciwie przyznać, że patrzymy na eskalację proble-
mu, który istnieje od kilkudziesięciu lat. Pół miliarda amazońskich 
drzew nie da się już odzyskać. W ciągu tygodnia wybuchło 10 tys. 
pożarów, w tym roku wypalono o 83 proc. więcej drzew niż rok 
wcześniej, wycinka wzrosła o 88 proc. Natura płaci wysoką cenę 
za ludzką ignorancję.

Znamienne jest to, że do walki z przestępczością środowi-
skową w Brazylii powołano jedyny na świecie oddział specjalny 
składający się wyłącznie z absolwentów studiów wyższych: bio-
logów, prawników i inżynierów. Żołnierze Instytutu Środowiska 
IBAMA, pod dowództwem Roberto Cabrala, od kilku lat przecze-
sują lasy tropikalne, zamykając nielegalne kopalnie złota, tłumiąc 
pożary i walcząc z niekontrolowanym karczowaniem puszczy. 
Możliwości działania elitarnej jednostki obecnie blokuje polityka 
prezydenta Jaira Bolsonaro. Brazyliskie prawo wciąż zakłada wy-
sokie kary za palenie lasów, ale organizacje pozarządowe dono-
szą, że w praktyce przestały być egzekwowane.

Gospodarka ważniejsza od ekologii?
To nie jest prosta historia o złej Brazylii i szlachetnej reszcie 
świata. W imię międzynarodowego handlu światowe gospo-
darki symbolicznie dokładały do ognia, pozostając głuchymi na 
głos ludności rdzennej, która sprzeciwia się eksploatacji dzikich 

Brazylijczycy otworzyli oczy ze zdumienia, gdy dym z płonących lasów w Amazonii 
przebył wraz z wiatrem aż 2700 km i zasłonił niebo w São Paulo. Poczucie zagrożenia 
dotknęło cały świat, ruszyła internetowa akcja #PrayForAmazonia w obronie zielonych 
płuc Ziemi,  Fundacja Earth Alliance zbiera pieniądze na naprawę szkód.
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importerami są: Hongkong (24 proc.), Chiny (19 proc.), Egipt (11 
proc.), Unia Europejska (7 proc.), Chile (7 proc.) i Iran (5 proc.).

Amazonia stawką w grze politycznej
Tymczasem prezydent Jair Bolsonaro robi dokładnie to, co obie-
cał w kampanii wyborczej, aby wyprowadzić Brazylię z recesji 
gospodarczej. Pod hasłem „Naprzód Brazylio” jego rząd od po-
czątku daje pokaz politycznej manipulacji.

Puszcza stanowi dla zaplecza politycznego Bolsonaro nie-
wykorzystany potencjał gospodarczy, dlatego już w pierwszych 
dniach prezydentury ograniczono kompetencje Ministerstwa 
Środowiska. Większość dotychczasowych obowiązków tego re-
sortu przejęło Ministerstwo Rolnictwa. W ten sposób prezydent 
otworzył drogę dla lobby rolniczego, które wspierało go finanso-
wo w czasie kampanii. W kwietniu w życie weszło rozporządzenie 
dotyczące ustalania granic rezerwatów przyrody, będące realiza-
cją jednej z obietnic wyborczych. Jeszcze w styczniu Bolsonaro 
obiecywał wstrzymanie ochrony części terenów i zablokowanie 
możliwości zwiększenia jej zasięgu o nowe ziemie.

Po tym jak Ministerstwo Rolnictwa stało się głównym decy-
dentem w kwestii granic rezerwatów, agrobiznes został prak-
tycznie wpuszczony na dzikie tereny Amazonii. Wzrosła także 
eksploatacja z powodu wydobycia surowców na obszarach cen-
nych przyrodniczo, takich jak np. Yanomami. To wywołało nowe 
protesty społeczności tubylczych, sprawy sądowe o prawa do 
ziemi i nasilenie aktów przemocy. 24 lipca w stanie Amapá za-
mordowano Emyra Waiãpi, wodza rdzennej grupy Waiãpi. Nie-
cały miesiąc później indiańskie kobiety ogłosiły demonstrację 
„w obronie Matki Ziemi” i praw rdzennych mieszkańców Brazylii. 
Papież Franciszek określa Indian „żywym krzykiem nadziei” i ape-
luje o wysłuchanie ich historii oraz wołania o pomoc.

Czy spadnie poparcie dla prezydenta Bolsonaro?
Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej kruszą się, Brazylię dusi 
fala przemocy, ma jeden z najwyższych wskaźników zabójstw na 
świecie. Na tym tle prezydent zyskiwał przychylność wyborców, 
wychwalając skuteczność metod stosowanych za dyktatury woj-
skowej i głosząc populistyczne hasło nieograniczonego dostępu 
do broni. Jair Bolsonaro w kampanii wyróżniał się wszelkimi moż-
liwymi uprzedzeniami: obrażał kobiety, mniejszości seksualne, 

plemiona tubylcze. Mimo to dla wielu mieszkańców kraju był 
nadzieją na powrót do państwa prawa i odbudowę gospodarki 
po aferach korupcyjnych z udziałem polityków na najwyższych 
szczeblach władzy – Luiza Inácio Luli da Silvy i Dilmy Rousseff.

Nacjonalizm w wydaniu Bolsonaro okazał się kuszący dla 60 
mln Brazylijczyków, których głosy zapewniły mu urząd. Dzisiaj 
nadal wybrzmiewa, np. w reakcjach na międzynarodową kryty-
kę. Nie wiadomo, czy ostatecznie Brazylia przyjmie pomoc ze 
strony państw G7, na razie udało się wymusić na prezydencie 
tylko oddelegowanie wojska do gaszenia pożarów*. Unia Euro-
pejska wciąż ma asa w rękawie. Może spróbować wprowadzić 
bardziej restrykcyjne narzędzia prawne, by uzależnić wymia-
nę handlową od wyników kontroli, czy towary są produkowane 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Brazylia obie-
rze nowy kierunek, jeśli stawką w grze politycznej będzie przy-
jęcie negocjowanego od ponad 15 lat porozumienia o wolnym 
handlu (Mercosur – Wspólny Rynek Południa)? Nikt nie ma tej 
pewności.

Przestroga dla świata
Wydarzenia w Ameryce Łacińskiej są przestrogą także dla państw 
Zachodu, w tym Polski. Według danych NIK ponad 80 proc. pol-
skich lasów jest zagrożonych pożarem. W latach 2007-2016 do-
szło do 7634 takich przypadków. Pod względem częstotliwości 
pożarów Polska zajmuje 4. miejsce w Europie, po Hiszpanii, Por-
tugalii i Rosji. Pocieszające jest to, że średnia powierzchnia terenu 
objętego pożarem wynosi w naszym kraju 0,2 ha. Lasy Państwo-
we, kontrolujące większość terenów leśnych w Polsce, w obliczu 
zmian klimatycznych proponują projekt Leśnych Gospodarstw 
Węglowych (LGW).

Projekt LGW zakłada, że poprzez modyfikację standardowej zrów-
noważonej gospodarki leśnej możemy sprawić, by dany fragment lasu 
pochłonął jeszcze więcej CO2,  niż to już robi  – mówi Andrzej Ko-
nieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Joanna Kus

* przed oddaniem wydania do druku ostateczne decyzje w sprawie 
Puszczy Amazońskiej nie zapadły

lic. Wikimedia Commons
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Zalesianie i wycinka idą w parze

Jeśli w ciągu 26 dni gmina nie dokona oględzin działki i nie 
zgłosi swojego sprzeciwu, obowiązuje tzw. milcząca zgoda na wy-
konanie wycinki. 

Zezwolenie na usunięcie drzew (pod pewnymi warunkami) do-
tyczy wyłącznie właścicieli, którzy nie prowadzą działalności go-
spodarczej na terenie inwestycji. Deweloperzy są zobowiązani do 
wykonania nasadzeń zastępczych i wniesienia do budżetu miasta 
opłaty za dokonaną wycinkę. 

Błędy administracji publicznej
Najwyższa Izba Kontroli zbadała skuteczność procedur admini-
stracji publicznej i w większości przypadków wystawiła ocenę 
negatywną. Według NIK w latach 2015-2018 organy samorzą-
dowe (marszałkowie województw, burmistrzowie i prezydenci 
miast) nie wykonywały prawidłowo zadań związanych z usuwa-
niem drzew i krzewów oraz zagospodarowaniem pozyskanego 
drewna. Gminom zarzuca się m.in. to, że nie monitorowały ska-
li wycinki drzewostanu przez prywatnych właścicieli. Tylko 17 
z 525 urzędów objętych badaniem potrafiło określić wielkość 
wycinki wykonanej po wprowadzeniu pierwszej nowelizacji usta-
wy o ochronie przyrody (1 stycznia 2017 r.), do czasu uchwalenia 
kolejnych zmian w przepisach. Przez pół roku samorządy nie ra-
dziły sobie ze skutkami nowych regulacji. 

Ponadto w pozostałych przypadkach protokoły dotyczące 
wniosków o zezwolenie na wycinkę często zawierały niekomplet-
ne informacje, np. o gatunkach i wielkości usuwanych drzew. Tego 
rodzaju uchybienia stwierdzono w 12 proc. organów administracji. 
Jak informuje NIK, w analizowanym okresie procedury wydawania 
zezwoleń przebiegały nierzetelnie. W ok. 50 proc. urzędów postę-
powania przeprowadzano pomimo braku wymaganej dokumenta-
cji. Wnioskodawców nie wzywano do uzupełnienia danych. Błędy 
proceduralne stwierdzono w 70 sprawach (18 proc.). 

W ciągu prawie 4 latach urzędy zezwoliły na wycinkę 330 000 
drzew i przeszło 133 000 krzewów. Błędy w zakresie kontrolo-
wania gospodarki leśnej mogły wynikać z tego, że w latach 2015-
2018 aż 5 razy zmieniano przepisy regulujące kwestię wycinki 
drzewostanu. 

Joanna Kus

Z KRAKOWA

W
e związku z tym powstał Powiatowy Program Zwięk-
szania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040. 
Celem jest powiększenie łącznego obszaru użytków 

leśnych o ok. 1430 ha. Statystyki mają wzrosnąć m.in. dzięki 
zmianie kwalifikacji gruntów. Wśród krakowskich lasów obecnie 
największy teren stanowi Las Wolski (400 ha). Liczne są również 
działki należące do Skarbu Państwa (łącznie 500 ha) oraz Lasów 
Państwowych (270 ha). W rękach prywatnych właścicieli jest 
166 ha.  

W ramach programu Zarząd Zieleni Miejskiej planuje wykona-
nie nasadzeń na 856 ha. Ponadto trwa inwentaryzacja drzewo-
stanu. Do oznaczania roślinności wysokiej wykorzystywane są 
tzw. Arbotagi, czyli tabliczki z numerem oraz kodem kreskowym 
(przymocowywane za pomocą szpilek arborystycznych). Do tej 
pory Zarząd Zieleni Miejskiej zinwentaryzował 80 000 drzew. 
Numery od 1000 do 1400 oznaczają pomniki przyrody.

Wycinanie drzew jest legalne
Obok akcji zalesiania miasta i zwiększenia opieki nad krakowskim 
drzewostanem istnieje jednak szereg przepisów umożliwiających 
wycinkę. W przypadku gruntu leśnego, zasady usuwania drzew 
i krzewów określa ustawa z 28 września 1991 o lasach w art. 
19 ust.3. O zgodę na wycinkę fragmentu lasu należy ubiegać się 
w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Do tej zasady muszą stosować się 
także osoby prywatne.

Na terenach, które nie należą do kategorii użytków leśnych, 
obowiązująca nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, zezwa-
la na usuwanie drzew określonej wielkości. W przypadku topoli, 
wierzb, klonów jednolistnych i srebrzystych obwód pnia (mierzo-
ny na wysokości 5 cm) nie może wynieść więcej niż 80 cm. Wła-
ściciele mogą wycinać również kasztanowce zwyczajnie, robinie 
akacjowe oraz platany klonolistne o obwodzie do 65 cm. W przy-
padku innych gatunków drzew górną granicą jest 50 cm. 

Administracja gminy ma prawo zakazać wycinki na danej dział-
ce, jeśli po oględzinach terenu uzna, że znajdujące się tam rośliny 
należy zakwalifikować jako pomniki przyrody. Ostateczna decy-
zja należy do ministra środowiska, który zgodnie z prawem w dro-
dze rozporządzenia określa gatunki cenne przyrodniczo. 

Lasy zajmują w Krakowie ponad 1377 ha, czyli ok. 4 proc. powierzchni miasta. To wynik 
znacznie gorszy niż Katowic, Gdańska i Warszawy.
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Czas powrotów, czyli o klubach 
osiedlowych 2.0

pomiędzy budynkami  w chowanego. Widzimy przez to, jak z sentymen-
tem wracają wspomnieniami do lat swojego dzieciństwa, kiedy wszyscy 
wspólnie bawili się na jednym podwórku i nikomu nie przyszło do głowy 
stawianie płotów na granicy działek wielorodzinnego osiedla czy wokół 
placów zabaw – mówi Szymon Domagała, prezes zarządu Henni-
ger Investment S.A. odpowiedzialnej za budowę osiedla Mieszkaj 
w Mieście. 

Okazuje się, że w dobie mediów cyfrowych, które wiążą nas 
z ekranami komputerów i smartfonów, zapotrzebowanie na istnie-
nie klubów osiedlowych dynamicznie rośnie. Renesans przeżywa-
ją te prowadzone przez spółdzielnie mieszkaniowe, najczęściej na 
osiedlach z popularnej „wielkiej płyty”. Są miejscem nie tylko spo-
tkań, ale również wymiany międzypokoleniowej. Brakuje jednak 
kolejnych tego typu przestrzeni, dlatego trend zainicjowany w Bro-
nowicach zasługuje na szczególną uwagę, bowiem jest to pierwsza 
w takiej skali inicjatywa zrealizowana w nowym budownictwie, sta-
nowiąca nową jakość na rynku deweloperskim. Oprócz typowej 
oferty klubokawiarnianej, w K2O można skorzystać z profesjonal-
nych urządzeń pralniczych, zaaranżować przestrzeń przy pomocy 
mobilnych ścian przesuwnych, a dzięki temu również udostępnić ją 
na potrzeby zamkniętych imprez okolicznościowych organizowa-
nych przez mieszkańców dosłownie kilka kroków od ich domu. 

Chcemy, aby osoby żyjące na osiedlu Mieszkaj w Mieście wyszły ze 
swoich czterech kątów i przychodząc do klubu, spotkały się i zaanga-
żowały we wspólne tworzenie tej przestrzeni. O tym, że jest na to za-
potrzebowanie, najlepiej świadczy sukces naszej klubowej biblioteki. 
Początkowa ostrożność przy wypożyczaniu książek przez gości K2O, 
którzy z niedowierzaniem dopytywali, czy na pewno nie trzeba nigdzie 
zapisywać pobranych tytułów, szybko zamieniła się w zrozumienie dla 
idei bookcrossingu. Książki nie tylko nie znikają, ale ich przybywa, ponie-
waż ludzie sami zaczęli przynosić te, którymi chcieliby podzielić się z są-
siadami – mówi Darek Dużyński, manager klubu osiedlowego K2O.

O tym, że mieszkańcy bronowickiego osiedla zaangażowali się 
w życie klubu jeszcze przed jego powstaniem, świadczy nazwa 
K2O wyłoniona w otwartym konkursie. Zwyciężczyni uzasadniła 
swoją propozycję nawiązaniem do wzoru sumarycznego wody, tłu-
macząc, że podobnie jak ona   –  klub jest niezbędny mieszkańcom 
do życia. Nie pozostaje więc nic innego, jak mieć nadzieję, że tak jak 
w przypadku spektakularnego powrotu na ekrany kin „Króla Lwa”, 
wielkimi sukcesami okażą się również powroty klubów osiedlo-
wych, które nawiązując do sprawdzonej przez lata formuły, będą 
coraz liczniej powstawały w nowej odsłonie.

Henniger Investment S.A.

ZAPROSZONO NAS

K
iedy w premierowy weekend remake’u „Króla Lwa” kina w ca-
łej Polsce wypełniły się widzami po brzegi, można było za-
obserwować pewnego rodzaju fenomen. Zdecydowaną 

większość widowni stanowili ludzie w przedziale wiekowym 30–
35 lat ze swoimi dziećmi. Trudno oprzeć się wrażeniu, że nie było 
przypadku w tym, iż po 25 latach ówcześni kilkulatkowie postano-
wili teraz niczym tytułowy Simba dokonać pewnej zmiany pokole-
niowej. Splotło się to akurat z nastaniem zmiany technologicznej 
– współcześnie król zwierząt nie jest już animowany, tylko w pełni 
wygenerowany za pomocą komputera.

O sentymentalnym powrocie do lat przed nastaniem nowe-
go millenium, które było momentem przełomowym w rozwoju 
świata cyfrowego, można mówić również w przypadku coraz licz-
niej powstających placówek i organizacji biorących sobie za mi-
sję zapewnienie możliwości spędzenia atrakcyjnie wolnego czasu, 
ale również form integracji czy edukacji. Na przełomie obecnego 
i minionego wieku, kiedy w Polsce dokonywały się zmiany ustrojo-
we, państwo silnie zaniedbało wszelkiego rodzaju instytucjonalne 
wsparcie w tym zakresie. Po zlikwidowaniu wielu domów i ośrod-
ków kultury, nie tylko w małych miejscowościach, ale również 
w powiatowych i wojewódzkich miastach, znacząco ograniczyły 
się możliwości stojące przed wszystkimi, którzy zastanawiali się, 
jak produktywnie wykorzystać czas pomiędzy pracą a snem.

Odpowiedzią na taki stan są coraz lepiej wyspecjalizowane 
i radzące sobie z pozyskiwaniem środków na finansowanie swojej 
działalności organizacje pozarządowe, a także inicjatywy społecz-
ne wspierane i współfinansowane przez prywatnych inwestorów. 
Doskonały przykład dostrzec możemy w krakowskich Bronowi-
cach. W myśl popularnej od lat w krajach zachodnich idei „com-
munity building”, deweloper budujący osiedle Mieszkaj w Mieście 
zaplanowane na 2200 mieszkań, postanowił stworzyć klub osie-
dlowy K2O, który śmiało można nazwać klubem drugiej genera-
cji. Jest on bowiem elementem większej całości, składającej się na 
przemyślany i dedykowany mieszkańcom układ urbanistyczny.

K2O ma być jednym z wielu narzędzi na osiedlu Mieszkaj w Mieście 
zorientowanych na budowanie lokalnej wspólnoty. W klubie chcemy 
organizować aktywności, które będą angażowały poszczególne gru-
py wiekowe i osoby o różnych zainteresowaniach. Naszym celem jest 
przede wszystkim danie impulsu do spotkania się osób mieszkających 
po dwóch stronach ściany, które nawiązując sąsiedzkie relacje, będą 
w stanie budować o wiele bezpieczniejszą i przyjazną społeczność niż te 
zamknięte za wysokimi ogrodzeniami, tworzącymi niepotrzebne barie-
ry. Cieszy nas, że sami mieszkańcy przekonują się do obranego przez nas 
kształtu osiedla i z radością przesyłają nam zdjęcia dzieci bawiących się 
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Nowe zasady zarządzania wspólnotami 
mieszkaniowymi  

zaprotokołowanej przez notariusza. Natomiast jeżeli nie określono 
sposobu zarządu w umowie ustanawiającej zarządcę z art. 18 u.w.l. 
lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, to obowiązują 
zasady ogólne dotyczące zarządu, wskazane ustawą o własności 
lokali.

Kompetencje zarządu
Do obowiązków zarządu należy kierowanie sprawami wspólno-
ty i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz w stosunkach między 
wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. W przypadku, gdy 
zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę miesz-
kaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Do podjęcia 
przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarzą-
du potrzebna jest zgoda właścicieli lokali w formie uchwały oraz 
udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów sta-
nowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu 
w formie przewidzianej prawem.

Kwestia reprezentacji wspólnoty, czynności zwykłych zarządu 
oraz czynności przekraczających zwykły zarząd, została szczegó-
łowo poruszona w poprzednich artykułach dotyczących noweliza-
cji prawa wspólnot mieszkaniowych.

Obowiązki w zakresie rachunkowości 
i dokumentacji
Obowiązkiem zarządu lub zarządcy w przekształconych wspól-
notach (tj. w których skład wchodziło do tej pory 4-7 lokali) jest 
zajmowanie się sprawami rachunkowymi wspólnoty. Zarząd lub 
zarządca jest zobowiązany do prowadzenia dla każdej nierucho-
mości wspólnej, określonej przez wspólnotę mieszkaniową, ewi-
dencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną 
oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozli-
czeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Zasady 
prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów i zaliczek wspól-
nota mieszkaniowa powinna określić w uchwale. Przyjmuje się, że 
ewidencję należy prowadzić z zachowaniem dużej szczegółowo-
ści. Okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok 
kalendarzowy.

W związku z objęciem funkcji zarządcy lub powołaniem zarzą-
du, podmiot ten ma obowiązek sporządzić w imieniu wspólnoty 
mieszkaniowej protokół przejęcia nieruchomości wraz z jej doku-
mentacją techniczną, tj. dokumentacją budowlaną, powykonawczą 
oraz książką obiektu budowlanego. Ponadto jego obowiązkiem jest 
przechowywanie tych dokumentów oraz prowadzenie i aktualizo-
wanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieru-
chomości wspólnej. 

PRAWO

Z
agadnienie to jest istotne, ponieważ 1 stycznia 2020 r. 
w życie wejdzie wyżej wspomniana nowelizacja i omówio-
ne w artykule obowiązki zarządu będą dotyczyły również 

wspólnot, w których skład do tej pory wchodziło 4-7 lokali.

Kwestia powołania zarządu
Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, wspólnoty powyżej 3 
lokali będą musiały wybrać zarząd lub zarządcę. Zgodnie z nową 
treścią art. 20 u.w.l., jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali nie-
wyodrębnionych, jest większa niż 3, właściciele są obowiązani 
podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowe-
go zarządu. Członkiem takiego zarządu może być wyłącznie oso-
ba fizyczna.

Zgodnie z art. 18 u.w.l., właściciele mieszkań mogą w umo-
wie o ustanowieniu odrębnej własności  lokali albo w umowie za-
wartej później w formie aktu notarialnego, określić sposób zarządu 
nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć za-
rząd osobie fizycznej albo prawnej.

Różnica między zarządem powołanym w myśl art. 20 u.w.l. a za-
rządcą powołanym zgodnie z art. 18 u.w.l. polega na tym, że ten 
drugi jest podmiotem odrębnym od samej wspólnoty, a ten pierw-
szy stanowi organ strukturalny wspólnoty. Ponadto w przypadku 
zarządcy ustalonego w trybie art. 18 u.w.l. zmiana sposobu takie-
go zarządu może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali 

W związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych 
innych ustaw, w tym ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (dalej: u.w.l), 
w poprzednich artykułach (nr 12 i 13/2019, przyp. red.) przybliżyliśmy kwestię małych 
wspólnot mieszkaniowych, problemów z nimi związanych, zmiany ich wielkości w wyniku 
nowelizacji oraz kwestię reprezentacji małej i dużej wspólnoty mieszkaniowej. Następnie 
należy poruszyć sprawę obowiązków zarządu wspólnoty.
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Zarząd lub zarządca jest zobowiązany do opracowania lub ak-
tualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów 
związanych z jej opracowaniem lub aktualizacją.
Istotnym obowiązkiem zarządu lub zarządcy jest dokonywanie 
rozliczeń przez rachunek bankowy. Przyjmuje się, że posiadaczem 
rachunku bankowego powinna być wspólnota mieszkaniowa, choć 
stanowisko to nie jest jednoznaczne i istnieją poglądy, że rozliczeń 
można dokonywać również przez rachunki bankowe członków za-
rządu. Rozliczenie przez rachunki bankowe członków zarządu wią-
załoby się jednak z wieloma trudnościami, zwłaszcza w przypadku 
zmiany członków zarządu.

Obowiązki w zakresie zebrania właścicieli
Zarząd lub zarządca ma obowiązek zwołania zebrania ogółu wła-
ścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w I kw. każdego roku. 
Jeżeli zarząd lub zarządca nie zwoła corocznego zebrania ogółu 
właścicieli lokali, to je może ogłosić każdy właściciel. 

Zarząd lub zarządca powinien złożyć właścicielom lokali roczne 
sprawozdanie ze swojej działalności, które następnie wraz z oceną 
pracy zarządu lub zarządcy jest przedmiotem wyżej wspomniane-
go zebrania właścicieli. W trakcie spotkania właściciele udziela-
ją bądź nie udzielają absolutorium zarządowi wspólnoty. Ponadto 
przedmiotem corocznego zebrania powinno być uchwalenie rocz-
nego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną oraz 
opłat na pokrycie kosztów zarządu. 

W razie potrzeby zarządca lub zarząd może w każdym czasie 
zwołać zebranie ogółu właścicieli lokali. 

Niezależnie od trybu i powodu zaangażowania spotkań właści-
cieli, zarząd lub zarządca zawiadamia każdego właściciela lokalu na 
piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. W zawia-
domieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. 
W przypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obo-
wiązkach właścicieli lokali, będącej przedmiotem zebrania, należy 
wskazać także treść tej zmiany w zawiadomieniu.

Trzeba pamiętać, że z wykonania powyższych obowiązków, 
również tych dotyczących rachunkowości i dokumentacji, zarząd 
lub zarządca jest rozliczany przez właścicieli lokali, którzy udzie-
lają mu absolutorium. Ponadto prawo do kontroli działalności za-
rządu przysługuje każdemu właścicielowi mieszkania. Dodatkowo 
zarząd lub poszczególni członkowie zarządu mogą być w każdej 

chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynno-
ściach lub odwołani.

Wynagrodzenie dla zarządu
Z tytułu wykonywania funkcji zarządcy lub członka zarządu, 
osobie takiej co do zasady przysługuje wynagrodzenie. Zgodnie 
z art. 28 u.w.l., jeżeli członkiem zarządu jest właściciel lokalu, 
to może on żądać od wspólnoty pensji odpowiadającej uzasad-
nionemu nakładowi pracy. Trzeba jednak pamiętać, że członek 
zarządu, będący właścicielem lokalu, musi z takim żądaniem 
wystąpić, ponieważ jego wynagrodzenie nie jest obligatoryjne. 
Dlatego najlepiej, aby honorarium członków zarządu zostało 
określone uchwałą właścicieli. Kwestią dyskusyjną – wynikają-
cą z zaniedbań ustawodawcy – jest pytanie, z jakiej podstawy 
prawnej może żądać wynagrodzenia członek zarządu niebędą-
cy właścicielem lokalu. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dla-
tego najlepiej, aby taka osoba wykonywała swoją funkcję na 
podstawie odrębnej umowy. W przypadku zarządcy ustano-
wionego zgodnie z art. 18 u.w.l., honorarium zostaje określone 
w umowie między wspólnotą a zarządcą i powinno również wy-
nikać z uchwały zebrania właścicieli.

Koniec konfliktów między właścicielami?
Przekształcone wspólnoty czeka wiele zmian, głównie z po-
wodu konieczności dostosowania do przepisów, które dotyczą 
dużych wspólnot. Podkreślić należy, że nowelizacja nie wpro-
wadza przepisów, które modyfikowałyby dotychczasową for-
mę zarządu w dużych wspólnotach, zatem w tym zakresie 
nie dochodzi do zasadniczych zmian i de facto przekształcone 
wspólnoty mieszkaniowe będą objęte dotychczasowymi prze-
pisami dotyczącymi dużych wspólnot. Wydaje się, że dzięki no-
welizacji zarządzanie przekształconymi wspólnotami stanie się 
prostsze, a przede wszystkim zmiany ograniczą powstawanie 
konfliktów między właścicielami, którzy do tej pory wspólnie 
zarządzali nieruchomością według przepisów kodeksu cywilne-
go o współwłasności.

Kajetan Wałęga
aplikant adwokacki

Kancelaria Janowski Markiewicz
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Nawet najbardziej gustowne wnętrze może stać się mo-
notonne. Jak tego uniknąć? Najlepszym rozwiązaniem są 
wszelkie ozdoby, które właściwie wyeksponowane, two-

rzą niepowtarzalny klimat wnętrza i dodają uroku. Wśród ozdób 
– zwłaszcza tych ściennych – dominują obrazy. Zdeklasowały 
one konkurencję głównie za sprawą różnorodności tematycz-
nej i niesamowitej gamy kolorystycznej. Stanowią estetyczne  
wykończenie ścian. Ten rodzaj dekoracji doskonale sprawdza się 
w każdym domowym pomieszczeniu, a także w pracy, kawiarni 
czy restauracji, bo właściwie dobrany obraz podkreśli specy-
fikę i charakter danego miejsca. Mając w domu ręcznie malo-
wane obrazy czujemy duży prestiż i luksus, który unosi się już 
od progu mieszkania. Często w środowisku artystycznym mówi 
się, że malowidła mają duszę, gdyż powstają poprzez wyraz  
artysty i jego wizję. Wnoszą do wnętrza wiele tajemnic, rado-
ści, a  czasem intrygi. Oferowane przez nas rękodzieła to obra-
zy inspirowane abstrakcją, impresjonizmem, realizmem i sztuką 
współczesną.  Niebanalne kompozycje naniesione na płótno to 
doskonały wybór w walce z monotonią. Obrazy dużych forma-
tów jak prezentowany obraz Trzy Flamingi lub Gepardy, gdzie 
zastosowano ciekawą fakturę z efektem 3D, świetnie zaprezen-
tują się na centralnej ścianie mieszkania, w salonie czy dużym 
pokoju. Obrazy średnich rozmiarów można powiesić nad komin-
kiem, nad stołem w jadalni czy nad wypoczynkiem. Do sypialni 
preferujemy malowidła o spokojnej i przytulnej tematyce, któ-
re pomogą nam się zrelaksować. Obraz w sypialni towarzyszy 
nam przez całą noc i zaraz po przebudzeniu, a więc może mieć 
wpływ na nasz nastrój i samopoczucie. W przypadku pomiesz-
czeń o niewielkiej powierzchni warto wybrać obraz, który wy-
woła optyczne złudzenie większej przestrzeni. Naszym zdaniem 
w tej roli doskonale sprawdzają się obrazy szklane. Mają one 
gładką powierzchnię, są dość cienkie i nie odstają od ściany, 
dzięki czemu stają się jej integralną częścią. Grafika uwiecznio-
na pod szkłem, jako ta w roli powiększającej przestrzeń, czę-
sto odnosi się do architektury. Przykładem mogą być obrazy  
z niekończącymi się mostami, wiaduktami czy schodami. Głębia 
przestrzeni to także inspiracja naturą -  widoki gór, jezior i la-
sów, do których wiedzie ścieżka lub alejka. Ściany o jaśniejszej 
tonacji lubią wyraźne, kolorowe rozwiązania, które stanowią 

pewien kontrast i jednocześnie nie są obciążeniem dla aran-
żacji wnętrza. Wśród ciemnych powierzchni ściennych dobrze 
prezentują się rozświetlone kompozycje, często umieszczone  
w wyraźnie zaakcentowanej oprawie. Hitem ostatnich mie-
sięcy są grafiki typograficzne, które przedstawiają różne hasła 
motywacyjne, wyrażają uczucia i emocje. Ich różnorodność te-
matyczna pozwala przyporządkować obraz do danego pomiesz-
czenia. A jeśli lubimy wspominać, marzyć  i tryskać radością 
na widok kogoś bliskiego lub znajomej scenerii to z pewnością  
ucieszy nas wydruk ulubionej fotografii na płótnie. Ta forma 
dekoracji nie to nie tylko świetny dodatek na ścianę, ale tak-
że doskonały pomysł na wyjątkowy prezent dla drugiej osoby. 
Zdobienie ścian obrazami jest jedną z najbardziej popularnych 
metod jakie stosuje się w celu wzbogacenia aranżacji. A zatem  
- dodaj swoim pomieszczeniom nutki elegancji i klasy z odrobiną 
artyzmu i wyobraźni, a Twój dom nigdy nie dozna monotonii. 

J a k  p r z e ł a m a ć  m o n o t o n i ę  
w e  w n ę t r z u ?

O brazy!

Przyjdź do naszego salonu  
lub odwiedź nas na:

www.witeks.pl

obrazy

na płótnie

obrazy

na szkle
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 Kredyt hipoteczny dla rozsądnych

podpisaniem umowy warto sprawdzić empirycznie, czy taka 
kwota nie obciąża zbyt mocno naszego budżetu domowego. Naj-
prościej zrobimy to, jeśli po otrzymaniu wynagrodzenia odej-
miemy od niego równowartość potencjalnej raty, przykładowo 
wpłacając ją od razu na konto oszczędnościowe albo lokatę. 
W ten sposób po kilku miesiącach przekonamy się, czy jesteśmy 
w stanie poradzić sobie bez tej kwoty. Jednocześnie, poprzez re-
gularne odkładanie określonej sumy pieniędzy, zbliżymy się do 
realizacji kolejnego punktu, jakim jest zbudowanie tzw. podusz-
ki finansowej.

Poduszka finansowa
Przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego należy przygotować 
tzw. poduszkę finansową, czyli odłożyć pewną sumę pieniędzy, 
która pozwoli nam utrzymać się i regularnie spłacać wszystkie 
zobowiązania, nawet jeśli przez pewien czas nie będziemy otrzy-
mywali wynagrodzenia. W ten sposób zabezpieczymy się na wy-
padek choroby czy utraty pracy. Jak dużo powinniśmy odłożyć? 
Eksperci kredytowi jako absolutne minimum zazwyczaj poda-
ją 3-krotność miesięcznych dochodów. Bardziej ostrożni radzą 
jednak odłożyć równowartość 6, a nawet 12 pensji. Wprawdzie 
obecnie konta oszczędnościowe oraz lokaty bankowe są nisko 
oprocentowane i odsetki często nie pokrywają strat wynikają-
cych z inflacji, jednak jak tłumaczy choćby Michał Szafrański, 
autor bloga „Jak oszczędzać pieniądze”, zadaniem poduszki fi-
nansowej nie jest pomnażanie kapitału, ale zapewnienie płyn-
ności finansowej w kryzysowej sytuacji. Dlatego środki, które na 
nią przeznaczymy, powinny być przede wszystkim bezpieczne 
i na tyle łatwo dostępne, by można było z nich skorzystać wte-
dy, gdy przyjdzie nagła potrzeba. Jednocześnie nie powinniśmy 
sięgać po nie bez konieczności. Dlatego dobrym rozwiązaniem 
może być umieszczenie poduszki finansowej w innym banku niż 
ten, w którym mamy konto osobiste. Motywacją do tego, by nie 
sięgać po nią bez potrzeby, może być również konieczność dodat-
kowej opłaty, np. za wykonanie więcej niż jednego przelewu mie-
sięcznie z konta oszczędnościowego, albo wizja utraty odsetek 
z lokaty, w przypadku zerwania jej przed terminem.

W poszukiwaniu najlepszej oferty
Ostatnim krokiem jest wybór najbardziej korzystnej oferty kre-
dytowej. Zapoznając się z warunkami oferowanymi przez po-
szczególne banki, należy zwrócić uwagę m.in. na wysokość 
marży, a także dodatkowych opłat i prowizji, całkowity koszt 
kredytu czy warunki nadpłaty w ciągu pierwszych 3 lat od pod-
pisania umowy. Wiele instytucji promuje dodatkowe produk-
ty, które pozwalają obniżyć marżę. Może to być konto osobiste, 
karta kredytowa albo ubezpieczenie. Przed podpisaniem umo-
wy warto jednak przeliczyć, czy koszt dodatkowego produktu 
nie przewyższy wartości benefitów, jakie otrzymamy w zamian. 
W razie problemów lub wątpliwości można skorzystać z pomocy 
doświadczonego eksperta kredytowego.

Anna Bruzda

FINANSE

Decydując się na kredyt hipoteczny, trudno przewidzieć, co wydarzy się w przeciągu 
10, 20 czy nawet 30 lat. Dlatego jeszcze przed podpisaniem umowy z bankiem warto 
przygotować się na ewentualne problemy.

Z
anim zaczniemy przeglądać oferty mieszkań przezna-
czonych na sprzedaż, warto sprawdzić swoją zdolność 
kredytową. Można to zrobić za pomocą kalkulatora inter-

netowego, jednak to narzędzie nie bierze pod uwagę wszystkich 
okoliczności, dlatego wynik nie zawsze będzie miarodajny. Bar-
dziej wiarygodne informacje otrzymamy w banku albo u eksperta 
kredytowego, który zna warunki kredytowania kilku czy kilkuna-
stu banków. Znając swoją zdolność kredytową, będziemy wie-
dzieli, ile wynosi maksymalna kwota, jaką bank jest skłonny nam 
pożyczyć. Dzięki temu, przeglądając oferty mieszkań na sprze-
daż, łatwo sprawdzimy, czy konkretna nieruchomość mieści się 
w granicach naszych możliwości finansowych. Dla bezpieczeń-
stwa warto kupić mieszkanie nieco tańsze niż to, na które pozwa-
la nam zdolność kredytowa. Wtedy, nawet jeśli z upływem czasu 
raty wzrosną, nadal będziemy w stanie je spłacać.

Dłuższy okres kredytowania – niższa rata
Wielu kredytobiorców staje przed dylematem – zdecydować się na 
wyższe raty i skrócić do minimum okres kredytowania, a w efekcie 
oszczędzić na całkowitym koszcie kredytu, czy podzielić dług na 
więcej rat, za to niższych. Drugi wariant jest nieco bezpieczniejszy 
– gdy sytuacja materialna na to pozwala, możemy nadpłacać kredyt 
(ustawa o kredycie hipotecznym gwarantuje możliwość nadpłaca-
nia kredytu lub jego wcześniejszej spłaty bez prowizji po 3 latach od 
podpisania umowy kredytowej). Jednocześnie, jeśli nasze dochody 
spadną albo rata wzrośnie, nadal nie powinniśmy mieć problemu 
z systematycznym regulowaniem zobowiązania. Takie rozwiązanie 
lepiej sprawdza się jednak u osób, które mają silną wolę i potrafią 
wytrwale realizować własne założenia. Doświadczenie części eks-
pertów finansowych pokazuje, że wielu kredytobiorcom to się nie 
udaje – w ich przypadku dla nadwyżek w budżecie domowym za-
wsze znajdzie się jakieś pilniejsze przeznaczenie. Dlatego dla tych, 
którym trudno jest trzymać się planu finansowego, lepszym roz-
wiązaniem może być jednak wyznaczenie krótszego okresu kredy-
towania i płacenie od razu wyższych rat.

Próba generalna 
Jeśli oszacujemy wysokość raty, jaką będziemy spłacać co mie-
siąc po ewentualnym zaciągnięciu kredytu hipotecznego, przed 
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Perły z sieci

Szklany most Zhangjiajie

W  Parku Narodowym Zhangjiajie w chińskiej prowincji 
Hunan znajduje się wykonany ze szkła most dla pieszych 
łączący brzegi kanionu. Ze względu na rodzaj materiału, 
z jakiego został wykonany, szklany most jest zarówno 
najdłuższą, jak i najwyższą konstrukcją tego typu na świecie. 
Most o długości 430 m składa się z 99 przezroczystych 
tafli potrójnego szkła zawieszonych 300 m nad ziemią. 
Szklana podłoga pozwala odwiedzającym na podziwianie 
widoków bezpośrednio pod ich stopami. Konstrukcja 
mostu jest odporna na najmocniejsze podmuchy wiatru, 
jednak ze względów bezpieczeństwa jednorazowo na 
moście może przebywać nie więcej niż 800 osób. Obiekt 
został zaprojektowany przez izraelskiego architekta Haima 
Dotana, a koszt realizacji tej niesamowitej konstrukcji 
wyniósł 3,4 mln dolarów. Wejście na most podlega kontroli 
bezpieczeństwa. Należy pokazać ochroniarzom dowód 
tożsamości i zgodzić się na test z użyciem rentgena 
i wykrywacza metalu. Dojazd autobusowy do obiektu jest 
organizowany w mieście  Wulingyuan. Przejazd zajmuje ok. 
45 minut. Co ciekawe, góry otaczające kanion w  Zhangjiajie 
zainspirowały twórców efektów specjalnych w filmie 
„Avatar”.

Akwedukt Pontcysyllte
W okolicach walijskiego miasteczka Llangollen znajduje się 
najdłuższy i najwyższy na świecie stalowy akwedukt. Obiekt 
powstał w 1805 r., stanowi wybitne osiągnięcie inżynieryjne 
z czasów rewolucji przemysłowej. Akwedukt, mający długość 
307 m i składający się z 19 przęseł, przecina rzekę Dee na 
wysokości 38 m. Przęsła są wykonane z płyt żeliwnych, 
zamocowanych na styku ich kołnierzy. Żelazne koryto, przez 
które płynie woda, ma ok. 3,5 m szerokości, ok. 1,6 m głębokości 
i mieści 1,5 mln litrów wody. Obiekt został zaprojektowany 
przez inżyniera Thomasa Telforda. Od 2009 r. akwedukt i kanał 
Pontcysyllte widnieją na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. W latach 60. ubiegłego wieku obiekt został wpisany 
do rejestru Zabytków Walii jako przełomowy projekt dla rozwoju 
inżynierii lądowej.

Jedenaście wykutych w skale kościołów koptyjskich powstało 
najprawdopodobniej na zlecenie cesarza Lalibeli na przełomie 
XII i XIII w. Wykute razem z fasadą i murami zewnętrznymi 
świątynie są oddzielone od litej skały. Część z nich to skalne 
monolity, część ma konstrukcję uzupełnioną skalnymi blokami 
lub cegłami. Niektóre są połączone tunelami. Najwyższy kościół 
sięga 27 m w głąb skały, a większość ma ponad 10 m wysokości. 
Kościół Emanuela (Bete Emmanuel), uznawany za największy 
i najpiękniejszy, ma 12 m wysokości, 33 m długości i 23 m 
szerokości. Najprawdopodobniej należał do rodziny królewskiej. 
Z kolei podtrzymywany przez 72 kolumny kościół Odkupiciela 
Świata (Bete Medhane Alem) jest największą na świecie 
monolityczną świątynią wykutą w skale (ok. 800 mkw.). Zgodnie 
z legendą w dzień przy budowie kościołów pracowali ludzie, 
a w nocy aniołowie. Dzięki pomocy wysłanników nieba budowa 
całego kompleksu trwała tylko 27 lat.

fot. lic. Wikimedia Commons

fot. lic. Wikimedia Commons

fot. lic. Wikimedia Commons

Świątynie wykute w skale



Z kraju

Mamy więcej mieszkań, ale aktywność na rynku 
zaczyna spadać

W przeanalizowanym przez GUS okresie od stycznia do lipca 
br. o blisko 11 proc. zwiększyła się liczba mieszkań oddanych do 
użytkowania w stosunku do zeszłorocznych danych. W prakty-
ce oznacza to powiększenie zasobu mieszkaniowego o 110,2 tys. 
lokali. Duży wzrost odnotowano również w przypadku mieszkań 
komunalnych, społecznych czynszowych i zakładowych – 60 
proc. więcej niż w 2018 r.

Pod względem liczby udostępnionych lokali, z wynikiem 
22,8 tys. dominuje województwo mazowieckie. Kolejnym rejo-
nem z największą liczbą oddanych mieszkań jest Małopolska – 
12,3 tys. Mazowsze prowadzi również, kiedy pod uwagę weźmie 
się pozwolenia na budowę i zgłoszenia projektu budowlanego 
(26,9 tys.) lub rozpoczęte budowy (24,2 tys.). 

Analizując wyniki z lipca 2019 i 2018 r., można zauważyć, że 
miniony miesiąc był gorszy – spadek wyniósł aż 6,5 proc. Eksper-
ci przyczyny zjawiska upatrują w coraz wyższych kosztach ma-
teriałów budowlanych oraz wydatkach na pensje pracowników.

Polacy wierzą w opłacalność inwestycji 
w nieruchomości?

Według czytelników portalu KRN.pl najpewniejszym zabezpieczeniem 
przyszłości jest zainwestowanie w nieruchomości. Takiego zdania było 
65,5 proc. respondentów. Na lokatę wskazało jedynie niewiele ponad 10 
proc. Co ciekawe, jako korzystną opcję ponad 17 proc. postrzega przysło-
wiowe odkładanie do skarpety. Jednocześnie 34,5 proc. uważa, że wynajem 
mieszkania nie jest już opłacalną inwestycją. Taka sama liczba osób twier-
dzi, że największy zysk przyniosłoby posiadanie mieszkania przeznaczone-
go na najem krótkoterminowy. W perspektywie ciągłych podwyżek nieru-
chomości trudno myśleć o zakupie mieszkania w celach inwestycyjnych, sko-
ro średnio zarabiającego Polaka nie stać na zaspokojenie własnych potrzeb 
mieszkaniowych. Na pytanie Czy uważasz, że średnio zarabiającego Polaka stać 
na własne mieszkanie?, które pojawiło się w sondzie KRN.pl, 80 proc. głosu-
jących dało odpowiedź negatywną. Jedynie niespełna 11 proc. twierdzi, że 
jest to możliwe.    

W miastach uniwersyteckich rynek najmu zasilają głównie studenci i czę-
sto właśnie z myślą o tej grupie najemców wiele osób lokowało swój kapitał 
w nieruchomościach. Obecnie tendencje rynkowe się zmieniają. 

Mieszkanie Plus po raz pierwszy na Podkarpaciu
Powstające w Dębicy rządowe mieszkania na wynajem ma-

ją stworzyć szansę na rozwój lokalnego rynku. Dębica jest na liście 
miast zagrożonych utratą funkcji gospodarczych, a coraz więcej mło-
dych ludzi ją opuszcza. Powstające tam „Mieszkanie Plus” ma stwo-
rzyć szanse rozwojowe i ograniczyć migracje. W ramach inwestycji 
we wrześniu 2021 do użytkowania zostanie oddanych 201 lokali.

Wiosną br. w Dębicy przeprowadzono ankietę, w której miesz-
kańcy wskazali, że najchętniej zamieszkaliby w mieszkaniach 3-poko-
jowych (44 proc.). Opcją najmu z dojściem do własności zaintereso-
wanych jest 95 proc. biorących udział w badaniu. 

Grunty pod zabudowę przekazało miasto, natomiast za sfinanso-
wanie i realizację inwestycji odpowiadać będzie PRF Nieruchomości.
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Z Krakowa

Dzielnice bardziej dostępne
Przewodniczący Rady Miasta Dominik Jaśkowiec przygotował no-

wą propozycję w zakresie likwidacji barier architektonicznych w Krako-
wie. Zdaniem radnego do potrzeb osób niepełnosprawnych należy przy-
stosować budynki, w których mieszczą się siedziby administracji dziel-
nic. Projekt uchwały kierunkowej do prezydenta Jacka Majchrowskie-
go wpłynął już do Kancelarii Rady Miasta. Przewodniczący powołał się 
na założenia „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych na lata 2019-2022”, w którym wśród 9 priorytetów dzia-
łań jest „dostępność” obiektów użyteczności publicznej. Według autora 
projektu uchwały przepisy te powinny obejmować także siedziby orga-
nów dzielnic. 

Likwidacja barier umożliwi osobom niepełnosprawnym uczestnictwo 
w życiu społecznym dzielnicy, przyczyni się do kształtowania postaw prospo-
łecznych wśród osób niepełnosprawnych. Zapewni też bezpośredni kontakt 
z członkami Rad Dzielnic oraz udział w posiedzeniach organów dzielnic – czy-
tamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Nowa Huta dziś
Wystartowała III edycja programu „Nowa Huta dziś!”, w ra-

mach którego będą realizowane zadania dotyczące poprawy sta-
nu infrastruktury technicznej w dzielnicy oraz w innych częściach 
miasta: Mistrzejowicach, Bieńczycach, Wzgórzach Krzesławic-
kich i Czyżynach. Inwestycje nadzoruje Zarząd Dróg Miasta Kra-
kowa, ale w dużej mierze od mieszkańców zależy, które projekty 
zostaną wykonane. Propozycje zadań należy zgłosić do admini-
stracji wybranej dzielnicy. 

Budżet programu wynosi 2 mln zł, z czego największa część 
przypadnie Nowej Hucie (555 088 zł). Mistrzejowice mają do 
wykorzystania  419  468 zł, Czyżyny –  362  380 zł, Bieńczyce –  
352  058 zł, a Wzgórza Krzesławickie –  311  006 zł. Przyznane 
środki pozwolą na realizację łącznie 15 zadań infrastrukturalnych. 
Remonty zostaną przeprowadzone m.in. na ulicach Bieńczyckiej,  
Medweckiego,  Łęczyckiej,  ks. K. Jancarza i Nagłowickiej. Prace 
remontowe będą prowadzone również na osiedlach Centrum A2, 
Szkolnym, Sportowym i Szklane Domy. Wszystkie inwestycje ma-
ją zostać zrealizowane przed końcem bieżącego roku.

Słynne szpitalne ławki
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego świętuje swoje 

65-lecie, inicjując akcję fundowania ławek na dziedzińcu placów-
ki. Do udziału w projekcie zaproszono znane postaci świata kultu-
ry i rozrywki oraz samorządowców. Kluczem do wyboru darczyń-
ców, którzy sfinansują ławki, była lista osób urodzonych w szpita-
lu im. S. Żeromskiego. Na zaproszenie dyrekcji ośrodka odpowie-
dzieli już Sławomir Zapała – piosenkarz i konferansjer, aktorzy 
Marcel Wiercichowski z Teatru Bagatela i Katarzyna Tlałka z Te-
atru Ludowego oraz wicemarszałek województwa małopolskiego 
Tomasz Urynowicz. 

Poprzez akcję tworzenia „alei gwiazd” na dziedzińcu, obchody 
jubileuszu szpitala zyskują praktyczny wymiar. Z ławek będą ko-
rzystać pacjenci i odwiedzający ich goście. Oprócz tego w szpita-
lu otwarto pierwszą szpitalną galerię. Program jubileuszu przewi-
duje również „Marsz dla zdrowia” oraz wiele innych akcji profilak-
tycznych. Tego rodzaju wydarzenia będą organizowane do kwiet-
nia 2020 r.
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147,00

 ŚREDNIE KURSY WALUT

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

 ŚREDNIA CENA MKW. NA RYNKU  
 PIERWOTNYM W KRAKOWIE

 WYBRANE STAWKI PODATKU  
 OD NIERUCHOMOŚCI

 MIESZKANIA ODDANE 
 DO UŻYTKOWANIA W POLSCE

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (3 MIES.)

 WYSOKOŚĆ STAWKI ZUS  
 DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
 GOSPODARCZĄ CENA ZŁOTA

 ODSETKI (W SKALI ROKU)

 INFLACJA MIESIĘCZNA

EUR 4,3844

CHF 4,0174

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% (lipiec 2019)

WIBOR * 1,7200

EURIBOR ** –0,4220

LIBOR CHF –0,8468

LIBOR EUR *** –0,4547

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)                         196,03

tabela nr 168/A/NBP/2019 z dnia 30.08.2019

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

(dane na dzień 28.08.2019 [Euribor],  
22.08.2019 [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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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	11	000	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	 	 —	 	 220,00	 1	150	000	zł

	 5	 	 —	 	 220,00	 1	265	000	zł

nazwa inwestycji Nove Skotniki

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	5207	do	5749	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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Czerwonego Prądnika 8

ACATOM Sp. z o.o. Sp.k
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Czerwonego Prądnika 8 (parter), Kraków  
tel 12 222 00 13 | mieszkania@acatom.pl | www.acatom.pl

nazwa inwestycji	 Czerwonego	Prądnika	8

adres ul.	Czerwonego	Prądnika	8

miasto	 Kraków

cena za mkw. 7	150–7	650	zł

termin oddania	 IV	kw.	2019	r.

liczba kondygnacji 7 naziemnych	+	2	w	hali	garażowej

balkon	 tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 35	000	zł

komórka lokatorska (cena) 3500	zł/m2	-	4	200	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Inwestycja	usytuowana	jest	w jednej	z najbardziej	atrakcyjnych	
części	Krakowa	—	na	osiedlu	Olsza,	w odległości	ok.	3	km	od	kra-
kowskiego	Rynku	Głównego,	nieopodal	jednej	z głównych	arterii	
—	Aleja	29	Listopada.

Zdaniem	mieszkańców,	osiedle	to	jest	jedno	z bardziej	bezpiecz-
nych	 miejsc	 w	 Krakowie.	 Pełno	 w  niej	 przyjaznych	 mieszkań-
com	terenów	zielonych,	a wkrótce	powstanie	jeszcze	nowy	park:	
Nowe	Bulwary	Białuchy,	co	dodatkowo	wpłynie	na	atrakcyjność	
lokalizacji.	Czerwonego Prądnika 8	 —	 to	 inwestycja,	 na	 którą	
składają	się	93	mieszkania	oraz	3	lokale	usługowe.	Nowoczesny	
6-piętrowy	budynek	obejmuje	 lokale	mieszkalne	o powierzchni	
od	23	do	86 m2.	Parter	stanowią	 lokale	usługowe	z ekspozycją	
od	strony	ulicy	oraz	mieszkania	z ogródkami	(o powierzchni	od	
około	30	nawet	do	158 m2).	Budynek	posiada	dwie	klatki	scho-
dowe	wyposażone	w nowoczesne	windy,	a dwupoziomowy	ga-
raż	podziemny	zapewnia	mieszkańcom	miejsca	parkingowe	dla	
samochodów.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 parter	 69,93	 503	496	zł

	 3	 I	 73,78	 534	905	zł

	 3	 II	 59,45	 436	957	zł

 4	 III	 85,45	 632	330	zł

	 3	 IV	 68,79	 509	046	zł

	 3	 VI	 60,05	 459	382	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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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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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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River Lane

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

nazwa inwestycji River Lane

adres, miasto ul. Piotra Borowego, Kraków

cena za mkw. od 9396 zł 

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras -

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) od 39 000 zł

komórka lokatorska (cena) 20 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 II 27,10 317 070 zł

 2 parter 45,40 439 472 zł

 3 II 73,24 842 260 zł

MARKA 
DEWELOPERSKA

 n46

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

46 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 17/2019



 n	 47

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

47Krakowski Rynek NieruchomościnNr 17/2019



 n48

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

48 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 17/2019



 n	 49

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

14

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Kobierzyńska 59

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 	 I	 	 57,02	 481	819	zł

 3	 	 II	 	 57,02	 481	819	zł

 3	 	 III	 	 57,02	 484	670	zł

nazwa inwestycji	 Kobierzyńska	59

adres ul.	Kobierzyńska	59

miasto	 Kraków

cena za mkw. od	8450	do	8700	zł

termin oddania	 koniec	2019	r.

liczba kondygnacji 5

balkon	 tak

taras dla	wszystkich	mieszkańców	ok.	100	m2

ogródek	 nie

miejsce parkingowe 32	000	zł

komórka lokatorska 12	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

Możliwy zakup Miejsca postojowego w garażu podzieMnyM  
niezależnie od zakupu Mieszkania.
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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 II kwartał 2020 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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Osiedle na „Leśnym Stoku”

POLBUD Mieczysław Ptak
tel. 502 100 815 | e-mail: firmapolbud@gmail.com | www.firmapolbud.pl

nazwa inwestycji	 Osiedle	na	„Leśnym	Stoku”

adres ul.	Na	leśnym	stoku

miasto	 Michałowice	koło	Krakowa

cena za mkw. ok.	4255	zł

termin oddania	 zrealizowana,	2020	r.

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe	 garaż(w	cenie)

komórka lokatorska w	cenie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Osiedle na „Leśnym Stoku”	w	Michałowicach	k.	Krakowa	to	in-
westycja	nowych	domów	wolnostojących	oraz	w	zabudowie	bliź-
niaczej	z	dużymi	ogródkami	i	garażami	w	otoczeniu	lasu.

Domy wolnostojące:

1.„Dom	w	malinówkach	5”	Archon,	salon	z	kuchnią,	gabinet,	 
2	łazienki,	garaż,	3	sypialnie,	garderoba,	budowanych	7	domów,	
działki	od	7	do	20	ar,	pow.	uż.	141	m2	(całkowita	160	m2),	 
ceny	od	600	tys.	zł.

2.	„Dom	w	kolendrze”	Archon,	salon,	oddzielna	kuchnia	z	jadal-
nią,	2	łazienki,	3	sypialnie,	garaż,	kotłownia,	pom.	gospodarcze,	
pow.		uż.	ok.	140	m2	(całkowita	193	m2),		działka	10,31	ar,	 
cena	630	tys.	zł.

Domy w zabudowie bliźniaczej:

1.	Projekt	indywidualny,	salon	z	wydzieloną	kuchnią,	gabinet,	 
2	łazienki,	3	sypialnie,	garaż	dwustanowiskowy,	kotłownia,	 
pom.	gospodarcze,	pow.	uż.	132	m2	(całkowita	219	m2),	 
działki:	5,26-	6,06	ar,	cena	699	tys.	zł.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 parter	+	piętro	 	 140,00	 600	000

	 5	 parter	+	piętro	 	 140,00	 630	000
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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 II kwartał 2020 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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®

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

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

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

KRAKÓW | KLINY | UL. BPA A. MAŁYSIAKA / 
UL. KOMUNY PARYSKIEj - ETAP 3
l dostępne metraże mieszkań: 
   od 26 m2 do 67 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

II KWARTAŁ 2021
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od 630 000 PLN

Termin realizacji: IV kwartał 2019 r.
Dostępne 4 segmenty w zabudowie bliźniaczej.
Domy na działkach od 4,7 a do 5,7 a
Powierzchnia użytkowa: 151 m2 (z garażem)
Powierzchnia całkowita: 166 m2

ATUTY:
• przestronne wnętrza 
• duży garaż i ogród  
• zieleń i bliskość Ojcowskiego Parku 
• dostęp dokomunikacji publicznej

599 000 PLN

Termin realizacji: I kwartał 2020r.
Dostępne 2 segmenty w zabudowie bliźniaczej.
Domy na działkach 4,6 a
Powierzchnia użytkowa: 112 m2

Powierzchnia całkowita: 141 m2

ATUTY:
• bliskość miasta
• piękny widok
• nowe domy w okolicy

PRZYBYSŁAWICE

TOMASZOWICE

Polecamy domy
w zabudowie
bliźniaczej!

Sprzedaż prowadzi
Plan A nieruchomości.

www.plan-a.pl

465 000 PLN

Termin realizacji: IV kwartał 2019 r.
Dostępne 4 segmenty w zabudowie bliźniaczej.
Domy na działkach ok. 5,2 a
Powierzchnia użytkowa: 120,86 m2

Powierzchnia całkowita: 173,49 m2

ATUTY:
• czyste powietrze
• zielona i spokojna okolica
• duży ogród
• światłowodowe łącze internetowe

OLSZOWICE

Anna Wszołek
tel. 514 230 595
awszolek@plan-a.pl

Małgorzata Machaj
tel. 507 149 904
mmachaj@plan-a.pl

Agnieszka Nowakowska
tel. 503 005 679
anowakowska@plan-a.pl
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Specjaliści do spraw szczęścia

Niedobory tych elementów odbijają się negatywnie na stanie 
psychofizycznym członków zespołu, co skutkuje spadkiem ich 
efektywności i zaangażowania oraz stratami finansowym po 
stronie firmy.   Mniej niż 10 proc. osób przyznaje, że czuje satys-
fakcję we wszystkich 5 kategoriach Wellbeing Index. To pokazu-
je, że np. nie wystarczy wysokie wynagrodzenie, by zatrzymać 
pracownika w firmie. Z drugiej strony, jeśli zarobki nie będą sa-
tysfakcjonujące, nawet dobre relacje w zespole nie uchronią 
przed kryzysem czy wypaleniem zawodowym. Niezadowolo-
ny i niedowartościowany pracownik szybciej pomyśli o odej-
ściu i znalezieniu zatrudnienia gdzie indziej, np. u konkurencji. 
Tracąc wyszkolonego członka zespołu, pracodawca staje przed 
koniecznością zorganizowania rekrutacji na jego miejsce, a to 
wymaga zaangażowania dodatkowego czasu i środków, i nie za-
wsze przynosi pożądany efekt. 

Jak gospodarować szczęściem?
Warto zwrócić uwagę, że proporcje między poszczególny-
mi elementami poczucia dobrostanu są kwestią indywidual-
ną i często wiążą się z sytuacją pozazawodową. W pewnych 
okresach życia, np. na początku kariery, pracownik bez od-
czuwania straty może zgodzić się na niższe zarobki, jeśli 
widzi przed sobą perspektywę ambitnych i kreatywnych za-
dań orazwierzy w ich sens. Z kolei w trudnej sytuacji eko-
nomicznej jego priorytetem będą pieniądze, wówczas, co 
oczywiste, zdecyduje się nawet na pracę poniżej kwalifika-
cji lub w mniej satysfakcjonującej branży (o ile zarobki będą 

BIUROWCE

Międzynarodowe korporacje stanowią dzisiaj główną siłę krakowskiego rynku pracy. 
Dowodzi tego chociażby liczba członków działającej w Krakowie Fundacji ASPIRE. 
Reprezentując tylko firmy z sektora IT i nowoczesnych usług dla biznesu, zrzesza ona 
ponad 180 przedsiębiorstw. W konkurencji o wykwalifikowanych pracowników firmy 
oferują nie tylko coraz wyższe pensje (stąd m.in. odnotowywany w ostatnim czasie wzrost 
zarobków polskiego społeczeństwa), ale także różnego rodzaju benefity pracownicze.

S
trategia well-being, czyli budowanie poczucia dobrostanu 
w pracy, stała się kluczowa w eliminowaniu braków kadro-
wych w przedsiębiorstwach. Im większa firma, tym więk-

sza skala działań, których celem jest utrzymanie pozytywnego 
wizerunku organizacji i wzmacnianie poczucia przynależności 
w zespole. Specjaliści ds. benefitów i innych praktyk w zakresie 
well-being czerpią z psychologii pozytywnej, socjologii i zarzą-
dzania. Współcześnie kapitał ludzki jest postrzegany jako jeden 
z najważniejszych elementów decydujących o rozwoju firmy. 
Z tego względu do zarządzania kadrami wprowadzono podejście 
holistyczne, obejmujące 6 obszarów: zdrowie, relacje, świado-
mość, miejsce pracy, systemy i procesy oraz kultura organizacji. 
Istnieje kilka wskaźników badania poziomu poczucia szczęścia 
pracowników. Jednym z nich jest Wellbeing Index, stworzony 
przez Instytut Gallupa we współpracy z Healthways. Wyróżnia 
on 5 kluczowych elementów, które wpływają na samoświado-
mość pracownika:

• sens: żywe zainteresowanie branżą, przekonanie o tym, że 
lubi się swoją pracę i jest ona wartościowa;

• relacje: przyjazne stosunki ze współpracownikami, wzajem-
na życzliwość, zaufanie i szczerość;

• finanse: stabilizacja, bezpieczeństwo finansowe i poczucie, 
że zarobki są adekwatne do wykonywanych zadań;

• społeczność: przynależność do firmy, więź ze współpracow-
nikami, duma ze współtworzenia marki;

• stan fizyczny: zdrowie, energia i aktywność fizyczna. 
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na odpowiednim poziomie). Przyjęcie którejś z tych postaw 
sprawdza się jako rozwiązanie na określony czas (np. w okre-
sie studiów lub budowania zawodowego portfolio, akcji spo-
łecznej w organizacjach pozarządowych, interesującego 
projektu itp.). Prędzej czy później każdy zaczyna odczuwać 
brak elementu, z którego świadomie zrezygnował, i zaczyna 
dążyć do zmiany. Rolą pracodawcy jest wydobycie pracow-
nika ze stanu obniżonej efektywności i przekonanie go do 
tego, by nadal wiązał swoją przyszłość z firmą. Sukces w za-
rządzaniu zespołem odnoszą ci, którzy znają się na ludziach, 
są dobrymi słuchaczami i potrafią też odczytywać sygna-
ły niewerbalne, znajdują równowagę między okazywaniem 
zrozumienia dla stanów emocjonalnych i fizycznych pracow-
ników a nastawieniem na wyniki. 

Witaminy szczęścia
Amerykański psycholog pracy Peter Warr wyodrębnił 12 
czynników, które wpływają na poczucie dobrostanu w pracy. 
Zastosował analogię do witamin, których niedobory odbija-
ją się negatywnie na zdrowiu człowieka. Według jego teorii 
w pierwszej grupie cech analizowanych w badaniu poziomu 
szczęścia pracowników znajdują się:  kontrola osobista, wy-
korzystanie możliwości i umiejętności pracownika, wymaga-
nia i  cele, różnorodność wykonywanej pracy, przejrzystość 
oczekiwań i  oceny, poziom kontaktów towarzyskich. Przy 
czym należy zachować zdrowe proporcje, ponieważ nad-
mierne nasilenie tych czynników również szkodzi (podob-
nie jak przedawkowanie niektórych witamin). O najwyższe 

wskaźniki trzeba zadbać w przypadku pozostałych cech, 
takich jak: bezpieczeństwo fizyczne pracy, znacząca pozy-
cja społeczna, wspierająca kontrola, perspektywa kariery, 
uczciwe traktowanie oraz wynagradzanie finansowe.

Wśród najczęstszych objawów niezadowolenia z pracy 
można wymienić m.in. frustrację, bezsilność czy zmęczenie. 
Do niwelowania złego samopoczucia w biurze służą różnego 
rodzaju środki pośrednie, np. popularne pokoje relaksu, za-
jęcia relaksacyjne i sportowe w godzinach pracy, przerwy na 
gry, zdrowe i smaczne posiłki w stołówce pracowniczej czy 
możliwość wyjścia do ogrodu. Pracodawcy coraz częściej 
decydują się także na zlecanie zewnętrznym firmom even-
towym organizowania różnego rodzaju wydarzeń (np. pikni-
ków branżowych), na okazjonalne prezenty dla pracowników 
(bilety do kina czy teatru) i wyjazdy integracyjne. Dobrą 
i sprawdzoną metodą zatrzymania specjalistów w zespole 
jest także zapewnienie im możliwości rozwoju, np. poprzez 
szkolenia czy dofinansowanie kursów językowych. Małym 
i średnim przedsiębiorstwom trudno konkurować pod tym 
względem z dużymi korporacjami. W wielu firmach budżet 
na działania z zakresu well-being praktycznie nie istnieje. 
Niezależnie od wielkości i zamożności przedsiębiorstwa, 
w każdym przypadku można (i trzeba) sięgnąć po wartościo-
we narzędzie, które choć pomaga zażegnać niejeden kryzys, 
wciąż nie jest standardem w relacjach pracodawcy z pracow-
nikami  – szczerą, otwartą i opartą na wzajemnym szacunku 
rozmowę. 

Joanna Kus
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Grzegórzki Park bud. 5 ul. Płk. Francesco Nullo

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

WYNAJEM

metraż 95 m2

cena 60 zł netto + opłaty eksploatacyjne

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, kancelarie, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety medyczne

największy atut bliskość uczelni wyższych, sądu,      
                                                             prokuratury

inne dostępne lokale 81 m2 , 136 m2

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

M House ul. Meiera 16 c

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

SPRZEDAŻ

metraż 119 m2

cena 894 750  zł

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

min. okres najmu -

miejsca park. (cena) - 

preferowane branże usługi, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety , kancelarie

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
                                                             rozwijająca się dzielnica

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

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

WYNAJEM

metraż 50 m2

cena 58 zł netto + opłaty eksploatacyjne

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże biura, kancelarie prawnicze,                                                                                                                                       
                                                              usługi medyczne 

największy atut na terenie wieloetapowej                                                                                                                                    
                                                             inwestycji z dużym potencjałem

inne dostępne lokale 70 m2

Powierzchnie biurowe ul. Bociana 22 i 22A

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

wynajem

metraż 40 m2

cena 40 zł netto 

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

min. okres najmu do uzgodnienia

miejsca park. (cena) 100 zł netto/ miejsce 

preferowane branże brak preferencji

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

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

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

SPRZEDAŻ   

metraż 72,84 m2

cena 575 436 zł brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

miejsca parkingowe ogólnodostępne 

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

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

inne dostępne lokale —

Budynki 29 listopada 191 i 193 ul. 29 listopada

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

sprzedaż / wynajem

metraż 109,63 m2

cena 6600 zł/m2 / 723 578 zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

min. okres najmu informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne 

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

największy atut lokale gotowe do odbioru

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

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



74 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 17/2019

oferty komercyjne

powierzchnia: 3 ha  
cena: 14 000 000 zł

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

 Kraków, Zwierzyniec, ul. Bronisława Czecha
działka budowlana

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

Cena: 832 800zł

 NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI KOMERCYJNE  
NA TERENIE KRAKOWA

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

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

cena: 832 800 zł 
powierzchnia: 3 ha  

cena: 14 000 000 zł

PRĄDNIK BIAŁY
ul. Jasnogórska

 ZWIERZYNIEC
ul. Bronisława Czecha

www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

z możliwością połączenia 
— cała kondygnacja 850 m2

II — pow. 455 m2

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65
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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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Akustyka – o tym musi wiedzieć nabywca 
nieruchomości

współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Lepszej Akusty-
ki w Budynkach „Komfort Ciszy”. Wspomnianymi mostkami 
mogą być np. miejsca połączenia podłogi ze ścianami, scho-
dami czy instalacją. Należy dowiedzieć się, czy przy ich wyko-
naniu zastosowano wełnę szklaną lub styropian jako materiał 
izolacyjny.

Okna i stolarka okienna
Zapytajmy sprzedawcę również o okna i stolarkę okienną. Ro-
dzaj oszklenia wpływa na izolacyjność akustyczną, np. szyby 
dwukomorowe powinny mieć zróżnicowaną grubość. Dźwię-
koszczelność może zwiększyć także folia akustyczna w szkle 
laminowanym. 

Lokalizacja
Odrębną kwestią jest usytuowanie mieszkania. Problema-
tyczne, zwłaszcza w budownictwie z tzw. wielkiej płyty, może 
być np. bezpośrednie sąsiedztwo szybu windy. Przyczyną 
dyskomfortu często są dźwięki z zewnątrz, dlatego przed za-
kupem warto dobrze przeanalizować lokalizację. Informacje 
o nowych inwestycjach w okolicy, np. planowanych liniach 
tramwajowych itp., można znaleźć w Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego. 

Dodatkowo przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowi-
ska oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskie-
go zobowiązują władze miast (zamieszkiwanych przez więcej 
niż 100 tys. osób) do sporządzania map akustycznych i do-
konywania oceny poziomu generowanego hałasu. Aktualne 
opracowania są dostępne na stronie Obserwatorium UMK: 
obserwatorium.um.krakow.pl.

Karolina Naramek

EKSPERT RADZI

Przed zakupem nieruchomości warto zbadać akustykę wnętrza, by mieć pewność, że 
wszelki hałas zostanie za drzwiami.

P
arametry akustyczne nieruchomości są jednym z najistot-
niejszych czynników wpływających na komfort użytkowania, 
jednak dopiero od stycznia 2018 r. obowiązuje nowelizacja 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. O pewnym przełomie można mówić szczegól-
nie w kontekście budynków użyteczności publicznej. Pierwszy 
raz w polskim prawie pojawiły się wytyczne dotyczące warun-
ków pogłosowych i zrozumiałości mowy w placówkach publicz-
nych. Przy projektowaniu, budowie oraz pracach polegających na 
przebudowie istniejących konstrukcji, obowiązkowe stały się wy-
magania określone w normie PN-B-02151-4:2015-06. 

O co zapytać sprzedawcę?
Mając świadomość, że akustyka budynków to szerokie zagad-
nienie, uregulowane przepisami prawa, nabywca nierucho-
mości powinien przed zakupem zadać sprzedawcy konkretne 
pytania o izolacyjność akustyczną wnętrza. Hałas może prze-
nikać do mieszkania przez ściany, okna, stropy oraz instalacje. 
Uciążliwe dźwięki często wynikają z błędów popełnionych 
na etapie projektowania nieruchomości. Warto odpowiednio 
wcześnie zorientować się, jakie rozwiązania budowlane zasto-
sowano w budynku. 

Uczucie komfortu akustycznego pojawia się dopiero w mo-
mencie, kiedy poziom hałasu w mieszkaniu nie przekracza 40 
dB w ciągu dnia i 30 dB w nocy. Aby ustrzec się przed nietra-
fioną inwestycją, zakup mieszkania należy wobec tego prze-
myśleć także pod kątem parametrów akustycznych. Nabywca 
powinien sprawdzić przede wszystkim takie elementy, jak ma-
teriały budowlane, ściany, okna i podłogi (strop).

Ściany i podłogi
Zgodnie z normą przyjętą w 2018 r., bezpieczna wartość 
wskaźnika izolacyjności ścian to 62 dB. Materiałem, który ma 
takie właściwości, jest np. ściana gipsowo-kartonowa wypeł-
niona wełną szklaną. Jeśli szczególnie zależy nam na odizo-
lowaniu wybranego pomieszczenia od hałasu, np. pokoju dla 
dziecka czy gabinetu, warto dowiedzieć się, jakie mamy możli-
wości przebudowy ścian, by lepiej tłumiły dźwięki, bądź mon-
tażu paneli akustycznych. 

Kolejną ważną kwestią jest konstrukcja podłogi. Stanowi 
ona swego rodzaju przekaźnik dźwięków uderzeniowych (np. 
kroków czy przedmiotów rozbijających się o podłoże) oraz po-
wietrznych (np. włączonego telewizora u sąsiadów). 

Podstawowym warunkiem dobrej izolacji akustycznej podło-
gi jest niedopuszczenie do powstania mostków akustycznych. Są 
to miejsca, przez które w sposób niekontrolowany przenoszą się 
dźwięki i drgania. Dlatego też o tym, czy podłoga będzie dobrze 
tłumić hałas, decyduje nie tylko grubość materiału izolacyjnego 
i jego parametry akustyczne. Liczy się także sposób połączenia 
warstw podłogi z innymi przegrodami – wyjaśnia Paweł Polak, 
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PRĄDNIK CZERWONY,
UL. STRZELCÓW
Komfortowe 3-pokojowe 
mieszkanie, 51 m2, po gen. remoncie
Cena: 449.000 zł

KONTAKT:   Michał Dzięcioł 
 518-810-080

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

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

KURDWANÓW,
UL. KORDIANA
Gustowny 3-pokojowe mieszkanie, 
71 m2, 2001 r.
Cena: 499.000 zł 

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

BOREK FAŁĘCKI,
UL. OGRODNIKI
Przestronne mieszkanie typu  
studio z antresolą, 55 m2

Cena: 399.000 zł 

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

MISTRZEJOWICE,
UL. KURZEI
Przestronne 3-pokojowe 
mieszkanie, 55 m2, 2019 r.
Cena: 548.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

BRACIA-SADURSCY.PL

WOLA BATORSKA
Domy wolnostojące,  
pow. 134-196 m2, sąsiedztwo 
terenów zielonych, działki 700 m2

Ceny: od 340.000 zł 

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

GIEBUŁTÓW
Mieszkania 4-pokojowe,  
pow. 71 m2, zamknięte osiedle, 
stan deweloperski
Ceny: od 340.000 zł 

KONTAKT:   Jarosław Utnik 
 688-880-152

ZABIERZÓW,
SZCZYGLICE
Dom wolnostojący, p.u. 141 m2, stan 
surowy zamknięty, działka 930 m2

Cena:  660.000 zł 

KONTAKT:   Romuald Niemiec 
 576-853-289

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

KONTAKT:   Aleksandra Pudełko 
 507-668-087
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DĘBNIKI,
UL. LIŚCIASTA
Mieszkanie 3-pokojowe, 58 m2, 
komfortowe
Cena:  550.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Ładne 2-pokojowe mieszkanie, 
38,4 m2, 2008 r. 
Cena: 370.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. WIEJSKA
Dom wolnostojący o pow. 208 m2, 
funkcjonalny
Cena: 1.350.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022

PODGÓRZE,
UL. MYŚLIWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 51 m2,  
dla wymagających
Cena: 474.000 zł

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

Cena: 1.130.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

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

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak

                                     518-706-518 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

KRAKÓW,
SIDZINA
Dom urządzony w wysokim 
standardzie, 100 m2, 2018 r.
Cena: 798.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski
                            510-087-993

GM. GDÓW,
UL. SPOKOJNA
Dom wolnostojący  
o pow. 173,17 m2, wyjątkowy
Cena: 680.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

RUCZAJ,
UL. MIŁKOWSKIEGO
Dwupoziomowy apartament, 
4-pok, 132 m2, 2011 r.
Cena: 1.340.000 zł

KONTAKT:   Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer
                      518-706-583
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NOWA HUTA,
OS. CENTRUM A
Mieszkanie 2-pokojowe, 44 m2, 
komfortowe
Cena:  319.000 zł

KONTAKT:   Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

BRONOWICE,
OS. ZŁOTA PODKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 75 m2, 
słoneczne
Cena: 488.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor
                   500-557-819

DĘBNIKI, 
UL. MIECZYKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 70 m2, 
2007 r.
Cena: 499.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. CELAROWSKA
Mieszkanie 1-pokojowe, 27 m2,  
po remoncie
Cena: 279.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

NIEPOŁOMICE,
UL. SŁONECZNA
Dom wolnostojący, 116 m2, 
przytulny
Cena: 550.000 zł 

KONTAKT:  Karolina Raźna
                    503-031-022

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

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156 

BRACIA-SADURSCY.PL

ZŁOCIEŃ 
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,  
pow. 34-61 m2, dobra komunikacja
Ceny: od 225.615 zł

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

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. BUJAKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 56 m2, 
gotowe do zamieszkania
Cena: 585.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

WOLA JUSTOWSKA,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Dom wolnostojący o pow. 200 m2, 
przestronny
Cena: 1.290.000 zł

KONTAKT:   Karolina Raźna 
 503-031-022

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149
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ZAKRZÓWEK,
UL. SALEZJAŃSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 77 m2, 
apartamentowiec
Cena: 749.000 zł

KONTAKT:   Elżbieta Rudek 
 510-131-177

RUCZAJ,
UL. OBOZOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2, 
zadbane
Cena: 360.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

BOREK FAŁĘCKI,
UL. FREDRY
Mieszkanie 3-pokojowe, 52,55 m2, 
2014 r., nowoczesne
Cena: 490.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

BRONOWICE,
UL. ŻELEŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 76 m2, 
2004 r., urządzone
Cena: 620.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

BRONOWICE WIELKIE,
UL. SOSNOWIECKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 68 m2, 
2017 r.
Cena: 648.500 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

ŻABINIEC, UL. JARACZA
Dom w zabudowie szeregowej, 
p.u. 252 m2, działka 450 m2, duży 
ogród
Cena: 1.688.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

ZABIERZÓW, RUDAWA
Domy wolnostojące, pow. 90 m2,  
pełny stan deweloperski,  
działki 335 m2

Cena:  470.000 zł

STARE MIASTO,
UL. SZLAK
Mieszkanie 2-pokojowe, 73 m2, 
2009 r.
Cena: 780.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska
                    505-083-150

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

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

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

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
    688-880-209

KONTAKT:   Romuald Niemiec                             
 576-853-289
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4-pokojowe - 108 m2 
Łobzów, aleja Juliusza 
Słowackiego
4 pokoje, osobna jasna kuchnia, WC, łazienka, 
2 balkony, piwnica (7 m2). Do mieszkania przy-
należy również strych (20% udziału w części 
wspólnej). Bardzo dobra lokalizacja, okolice 
Nowego Kleparza. Świetnie rozbudowany 
węzeł komunikacyjny. 
Zapraszamy do umówienia się na wizytę! 
 

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

2-pokojowe - 37 m2 

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

Cena 274.000 zł
tel. 12 412 00 72 

2-pokojowe - 36,80 m2 
pow. całkowita - 54 m2 
Kurdwanów, ul. Wysłouchów
Przedpokój, kuchnia, salon, sypialnia łazienka 
z WC, piwnica. Blok z cegły przy parku. 
 

Cena 325.000 zł
tel. 504 051 600 

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 - 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!

Cena 279.000 zł
tel. 512 110 804

2-pokojowe - 51 m2 
Stare Dębniki
Przedpokój, jasna kuchnia, 2 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, piwnica, udział w 
strychu. Piętro 2 z 2. W otoczeniu dużo 
zieleni, terenów spacerowych. Budynek 
ceglany po remoncie fasady oraz dachu.

 

Cena 420.000 zł
tel. 12 341 54 78

2-pokojowe - 52,9 m2 
ul. Mitery
Mieszkanie położone na I p. w czteropiętrowym 
bloku. W skład nieruchomości wchodzi duży 
pokój o powierzchni ok. 21 m2, osobny pokój 
z balkonem o pow. ok. 13,5 m2, oddzielna 
jasna kuchnia, łazienka z WC, hall. Istnieje 
możliwość zmiany układu mieszkania na salon z 
aneksem kuchennym i dwie niezależne sypialnie. 
Dodatkowo do mieszkania przynależy piwnica.  

Cena 475.000 zł
tel. 513 084 377

Cena 750.000 zł
tel. 512 110 802 

Cena 480.000 zł
tel. 12 412 00 72

Cena 319.000 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 samym centrum Kazimierza.

 
Zapraszamy do umówienia się na wizytę!

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

Cena 790.000 zł  
tel. 512 110 802
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3-pokojowe - 66,5 m2 
Grzegórzki, Aleja Pokoju
Przedpokój, 3 pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
i  WC oraz przynależna piwnica. Mieszkanie 
po generalnym remoncie, na piątym piętrze  
w dziesięciopiętrowym  budynku. Wokół 
pełna infrastruktura.

Cena 620.000 zł do negocjacji 
tel. 531 992 777

3-pokojowe - 53,08 m2 
Wola Duchacka,  
ul. Białoruska
Nieruchomość składa się z 3 niezależnych 
pokoi, oddzielnej jasnej kuchni, łazienki 
z osobnym WC i balkonem. Mieszkanie 
znajduje się na pierwszym piętrze w bloku 
czteropiętrowym. Mieszkanie do remontu.

Cena 299.000 zł
tel. 537 496 677

6-pokojowy - 270 m2 
Śródmieście,  
ul. Sowińskiego
Dom wolnostojący, składa się z  przyziemia, 
wysokiego parteru oraz piętra - 6 pokoi,  
2 kuchnie, 2 łazienki, 3 miejsca postojowe, 
piękny ogród, 2 lokale użytkowe. Możliwość 
nadbudowy domu. Świetna lokalizacja pod 
inwestycję!
Zapraszamy do umówienia się na wizytę.
 
Cena 2.590.000 zł 
tel. 604 683 680

2-pokojowe - 51 m2 
Grzegórzki,  
ul. Francesco Nullo
Przedpokój,  2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
balkon oraz przynależna piwnica. Do mieszka-
nia przynależy ogród, nieruchomość znajduje 
się  na parterze w dwupiętrowym budynku. 
Wokół pełna infrastruktura.

2-pokojowe - 44 m² 
Nowa Huta, os. Centrum  B
Mieszkanie znajduje się na 1 piętrze w bloku  
z windą. Nieruchomość składa się z 2 od-
dzielnych pokoi, osobnej kuchni, łazienki z WC 
oraz przedpokoju. Wymieniona została insta-
lacja elektryczna oraz wodno–kanalizacyjna.  
Do mieszkania przynależy piwnica. Okna 
plastikowe. Ekspozycja: południowa.

Cena 309.000 zł 
tel. 533 707 446

1-pokojowe - 17 m2 
Kozłówek
Przedpokój, salon z aneksem, łazienka  
z WC, piwnica. Mieszkanie na czwartym 
piętrze. Blisko komunikacji miejskiej. 
Atrakcyjna cena. 

2-pokojowe - 45,54 m2 
Wieliczka
Przedpokój, osobna jasna kuchnia,  
2 niezależne pokoje, łazienka z WC, balkon, 
komórka lokatorska. Mieszkanie w stanie 
idealnym, w niskim bloku z 2005 roku. 
Drugie piętro.

Cena 335.000 zł
tel. 600 176 207

2-pokojowe - 37 m2 
Azory, ul. Makowskiego
Mieszkanie zawiera dwa osobne pokoje, osob-
ną jasną kuchnie, łazienkę oraz przedpokój. Atu-
tem jest położenie, gdyż blisko znajduje się Park 
Krowoderski. Dobre połączenie komunikacyjne. 

Cena 295.000 zł 
tel. 791 759 999

3-pokojowe - 73,30 m2 
Krowodrza,  
ul. Krowoderskich Zuchów 
Nieruchomość składa się z: przedpokoju, salonu 
z aneksem kuchennym, 2 nieprzechodnich 
pokoi, 2 garderób, łazienki, osobnego WC, loggii i 
komórki lokatorskiej. Mieszkanie dwupoziomowe w 
strzeżonym, monitorowanym budynku z 2000 roku. 
Możliwość dokupienia garażu w tym samym budynku.  
Zielona okolica z doskonale rozwiniętą infrastrukturą. 

Cena 165.000 zł
tel. 534 533 332

Cena 540.000 zł 
tel. 793 717 771

3-pokojowe - 67 m2 
Prądnik Czerwony,  
ul. Dobrego Pasterza
Mieszkanie o metrażu 67 m2. Lokal składa 
się z 2 osobnych pokoi, salonu z aneksem 
kuchennym, przedpokoju, łazienki, garderoby 
oraz zabudowanego balkonu. 

Cena 630.000 zł
tel. 531 990 786

Cena 430.000 zł do negocjacji 
tel. 531 992 777 
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3-pokojowe - 48,00 m2  
Płaszów, ul. Lipska
Mieszkanie składające się z przedpokoju, 
pokoju dziennego z aneksem kuchennym, 
2 pokoi, łazienki z WC oraz balkonu. 
Nowocześnie wykończone oraz umeblowane. 
Wolne od zaraz. Ogrzewanie i ciepła woda z 
sieci miejskiej. Pierwsze piętro. Blok z 2018 
roku z windą. Zakup miejscem postojowym 
w garażu podziemnym za dopłatą. 

Cena 499.000 zł 
tel. 570 578 980

3-pokojowe - 55 m2 
Mistrzejowice,  
os. Bohaterów Września
Trzy pokoje, jasna kuchnia, łazienka z 
WC oraz przedpokój. Z salonu wyjście na 
balkon. Stan mieszkania – do odświeżenia. 
3 min do pętli tramwajowej oraz przystanku 
autobusowego. Pod blokiem dużo miejsc 
parkingowych. W najbliższej okolicy: Lidl, 
Biedronka, kościół, plac zabaw. Dużo zieleni. 

Cena 368.000 zł
tel. 504 138 977

3-pokojowe - 55,7 m2  
Piaski Nowe, ul. Łużycka  
Przedpokój, kuchnia, 3 pokoje, łazienka, 
WC, loggia, piwnica. Szóste piętro w 10-cio 
piętrowym bloku. Dwustronna ekspozycja. 
Stan do wejścia. 
 

Cena 389.000 zł
tel. 536 960 620

1-pokojowe - 23 m2 
os. Kazimierzowskie
Duży pokój, aneks kuchenny w przedpokoju 
łazienka. Mieszkanie na czwartym piętrze w 
niskim bloku. Bardzo dobra lokalizacja. Blok po 
remoncie. Lokal bardzo dobry pod inwestycję. 
 

Cena 185.000 zł 
tel. 792 707 776

2-pokojowe - 44,19 m2 
Bieżanów, ul. Podłęska
Mieszkanie o powierzchni całkowitej 44,19 
m2 (użytkowej 28,19 m2) składające się z 
przedpokoju, pokoju, jasnej kuchni we wnęce.
łazienki z WC, oraz poddasza użytkowego peł-
niącego funkcję osobnej sypialni. Mieszkanie 
urządzone, w stanie do wejścia. Ogrzewanie 
i ciepła woda z sieci miejskiej. Blok z windą 
wybudowany w  2002 roku

Cena 258.900 zł 
tel. 537 680 002 

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

Cena 308.000 zł 
tel. 792 707 776

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 komfortowym apartamentowcu z 2012 
roku, na piętrach tylko dwa mieszkania.
 

Cena 389.000 zł
tel. 537 680 002

Dom - 600 m2 
Wola Justowska 

Willa o powierzchni ok. 600 m2 - działka 
27 a z widokiem na  Kopiec i Las Wolski. 
Ciekawe 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, pokój bilardowy 
i wieleinnych.

Cena 4.750.000 zł 
tel. 505 355 268

2-pokojowe - 34,73 m2 
Bohomolca, os. Oświecenia 
Salon z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka, przedpokój oraz balkon. Miejsce 
postojowe w cenie. 6 piętro, ekspozycja 
zachodnia. Zakończenie budowy przewi-
dziane na kwiecień 2021. Cesja umowy 
rezerwacyjnej.
 

Cena 345.205 zł 
tel. 730 900 292

3-pokojowe - 64,4 m2 
Prądnik Biały,  
ul. Białoprądnicka

Przestronne mieszkanie składające się z 
przedpokoju, salonu z aneksem kuchennym, 
dwóch sypialni, łazienki z WC, dwóch balko-
nów. II piętro. Bez podatku PCC. Mieszkanie 
w stanie deweloperskim. Nowy blok z 2018 r. 
Atrakcyjna lokalizacja! 
 

Cena 435.000 zł 
tel. 537 978 098
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os. Na Lotnisku
Dzielnica: Nowa Huta / Bieńczyce

Mieszkanie położone jest na 9-tym piętrze 10-piętrowego apartamentowca z  2019 r. 
Składa się z pokoju dziennego z kuchnią w aneksie, oddzielnej sypialni, łazienki oraz 
balkonu. W kuchni sprzęty wysokiej klasy, w salonie rozkładana sofa z włoskim stelażem 
i wygodnym materacem, TV 4K oraz klimatyzacja z filtrem antysmogowym, w sypialni 
łóżko małżeńskie. w przedpokoju pojemne szafy. Wszystko nowe, nieużywane.

Wojciech Wójcik

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

2 400 PLN
48 m2

ul. dr. Jana Piltza
Dzielnica: Podgórze / Dębniki

Mieszkanie znajduje się na I p.  apartamentowca z bezpośrednim widokiem z salonu na 
tereny zielone. Mieszkanie zostało wykończone z wysokiej klasy materiałów, składa 
się z dużego, jasnego salonu, części jadalnianej oraz otwartej kuchni z funkcjonalną 
wyspą, ciekawie zaprojektowanej łazienki z dużym prysznicem, osobnej garderoby oraz 
przestronnej sypialni. Całość wnętrza jest spójna kolorystycznie a także materiałowo.

Martyna Wojnar

+48 577 617 123
  m.wojnar@nowodworskiestates.pl

2 700 PLN
61 m2

ul. płk. Francesco Nullo
Dzielnica: Śródmieście / Grzegórzki

Mieszkanie położone na 7 p. Duży pokój z półotwartą kuchnią, sypialnia, łazienka oraz 
duży przedpokój. W przedpokoju duża szafa w zabudowie. W łazience prysznic, pralka, 
umywalka, toaleta. W kuchni płyta indukcyjna, piekarnik, lodówka z zamrażarką, okap, 
mikrofalówka, zmywarka. W salonie część jadalniana oraz wypoczynkowa. Z salonu 
wyjście na balkon.  Mieszkanie na sprzedaż wraz z wyposażeniem. Brak gazu.

Adrian Sowa

+48 570 347 116  
a.sowa@nowodworskiestates.pl

629 000 PLN
54 m2

Myślenice / Krzyszkowice
powiat Myślenicki

Nieruchomość z 2018 r.,  położona na przestronnej, płaskiej, dobrze zagospoda-
rowanej działce z bezpośrednim dostępem do zieleni. Wokół kameralna zabudo-
wa jednorodzinna, cisza i spokój. Dom składa się z dwóch kondygnacji.  
Parter: pokój dzienny z jadalnią i kuchnią, taras, łazienka, kotłownia , hol, pokój 
gościnny.  Piętro(poddasze): 3 sypialnie, łazienka, garderoba, wyjście na strych. 

 Marcin Gajowiak

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

650 000 PLN
129 m2

Wynajem

Sprzedaż

Sprzedaż

Wynajem

www.nowodworskiestates.pl

ul. Zakamycze
Dzielnica: Krowodrza / Wola Justowska

Dom w zabudowie bliźniaczej, teren ogrodzony. Stylowa nieruchomość zbudowana  
w 2008 r. i położona na 6,5 arowej działce, przeszła gruntowny remont wnętrza  
w 2019 r. Ogrzewanie domu piecem gazowym. Ogrzewanie podłogowe w łazienkach 
i w części kuchennej. Nieruchomość wyposażona w alarm, filtry i zmiękczacz do wody 
oraz automatyczne nawadnianie ogrodu. Bardzo wysoka jakość wykończenia.

Izabela Kołodziejczyk

+48 731 070 300
i.kolodziejczyk@nowodworskiestates.pl

1 795 000 PLN
244 m2

ul. Zakopiańska
Dzielnica: Podgórze / Łagiewniki

Nowoczesny obiekt komercyjny z 2019 r., w sąsiedztwie skrzyżowania ulic 
Jana Brożka i Józefa Tischnera. Pomieszczenie typu open space na parterze o 
pow. 130 m2 plus zaplecze kuchenne oraz łazienka. Na piętrze  drugie otwarte 
pomieszczenie o pow. 123 m2 wraz z łazienką, prysznicem i pom.  technicznym.  
Parking naziemny (15 miejsc) z bezpośrednim wjazdem od ulicy Zakopiańskiej.

Katarzyna Batowska

+48 537 947 595 
k.batowska@nowodworskiestates.pl

17 000 PLN
286 m2

Sprzedaż

Lokal  
do wynajęcia



90 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 17/2019

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

 
LokaL na sprzeDaż

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

Janowice, 
gmina Wieliczka
 
Działka budowlana, 15 arów, 
pozwolenie na budowę, druga 
linia zabudowy.

 
Działka na sprzeDaż 

cena 145 000 zł

tel. 531 255 155

cena 395 000 zł tel. 503 005 679

 
mieszkanie na sprzeDaż

Ludwinów, ul. Ludwinowska 

2 pokoje, 36,6 m2, parter, stan deweloperski, ogródek ok. 50 m2. 
Dodatkowo ogródek: 25 000 zł
W ofercie także: 18,6 m2 – 225 000 zł  i 25,9 m2  – 320 000 zł

OFERTA
SPECJALNA

cena 4 350 000 zł

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
Grzegórzki, 
ul. Grzegórzecka

512 m2, komercyjny, przezna-
czenie sportowo-rekreacyjne, 
wysoki standard.
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GŁOGOCZÓW – działka
Na sprzedaż działka o pow. 30,28 ar. 
położona w cichej lokalizacji w bliskim są-
siedztwie lasu i domów jednorodzinnych. 
Gaz, prąd na działce, woda na sąsiedniej 
działce. Lekko nachylona w kierunku płd. 
z której rozciąga się widok na Beskid 
Wyspowy i Tatry.

Cena  419 000 zł

LISZKI – dom
Na sprzedaż dom wolnostojący o po-
wierzchni 203 m2, położony na kame-
ralnym osiedlu. Układ można dowolnie 
modyfikować, ponieważ dom jest w tanie 
surowym zamkniętym. Istnieje możliwość 
wykończenia domu do stanu deweloper-
skiego. 
 
                                           Cena 650 000 zł

KRAKÓW, UL. LEA – mieszkanie
Na sprzedaż mieszkanie 4-pokojowe  
o pow.  84 m2.  Mieszkanie składa się z: 
jasnej kuchni, łazienki z toaletą, 3 oddziel-
nych pokoi, salonu z wyjściem na balkon. 
Wyjątkowa lokalizacja zapewnia wysoki 
komfort mieszkańcom. Ogrzewanie z 
MPEC.

Cena 669 000 zł

www.brena.pl

Waldemar Serwatka 

tel.  570-055-885 

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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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



     
                         

SPRZEDAŻ / WYNAJEM
Na sprzedaż lub wynajem piękny 2-pokojowy apartament o pow. 67 m2 na w okolicy  

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

umeblowane i wyposażone, ogrzewanie gazowe, odrębna księga wieczysta.

Cena: 740.000 zł sprzedaż   lub    2400 zł wynajem

TEL .  6 0 2  3 8 3  1 4 5

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

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

budynek posiada windę oraz ochronę.  
Mieszkanie jest częściowo umeblowane.  

W bliskiej odległości przystanek tramwajowy oraz autobusowy.

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

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

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

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

Świetne miejsce do zamieszkania. 

KRAKÓW, DĘBNIKI, UL. ZAGRODY

                 Cena 400.000 zł   Tel. 664 17 77 18

POSIADAMY DO WYNAJMU LUB SPRZEDAŻY 
 

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

LOKALIZACJA: Małopolskie, Złota

MEDIA: prąd, siła, gaz, woda

Bardzo dobra lokalizacja i atrakcyjna cena.
 

Cena 450.000 zł do negocjacji

T E L .  535-559-200Zapraszamy do współpracy.
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przydatne adresy

n

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URZĘDY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTYTUCJE

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

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

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

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

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

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


