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Więcej biur, mniej serca

W pierwszej połowie roku przybyło 
w Krakowie ponad 100 tys. mkw. powierzchni 
biurowej, co oznacza, że w tym okresie 
krakowski rynek nieruchomości komercyjnych 
przyrastał szybciej od stołecznego. Za 
galopującą podażą podążają też coraz większe 
wymagania klientów, którzy w zamian 
podpisują umowy na wczesnym etapie 
realizacji inwestycji. W budowie jest kolejnych 
270 tys. mkw. powierzchni biurowej, dzięki 
czemu Kraków umacnia swoją pozycję jako 
atrakcyjne dla biznesu miasto w tej części 
Europy.

Badania przeprowadzone przez PwC 
sugerują, że przy utrzymaniu obecnych 
tendencji na rynku pracy, a także tempa 
rozwoju gospodarczego, w ciągu najbliższych 
kilku lat zabraknie w Polsce ponad miliona 
pracowników. Najbardziej kryzys wynikający 
z braku wykwalifikowanej kadry pracowniczej 
odczuwają firmy budowlane i wykonawcze 
współpracujące m.in. przy dużych projektach 
deweloperskich. Aby temu zjawisku zaradzić, 
trzeba będzie bardziej otworzyć się na pomoc 
pracowników innych narodowości. Projekt 
memorandum w tej sprawie przygotowała 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.

W mieście jest coraz więcej miejsca dla 
biznesu, ale najwidoczniej coraz mniej dla 
zwierząt. Przepełnione schroniska apelują 
o adopcję pupili, których coraz więcej 
przyjmują krakowskie schroniska. Warto sobie 
przypomnieć, szczególnie przed ochłodzeniem 
i sezonem jesienno-zimowym, że każdy 
potrzebuje domu, nasi „bracia mniejsi” także.

Zapraszam do lektury

Krzysztof Maksiński
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komentarz 
w sprawie

12

Przy okrągłym stole 
o cudzoziemcach

spowoduje, że inwestorzy zaczną wycofywać się ze swoich projek-
tów. Aby kontrolować budowę, część deweloperów bierze na siebie 
wykonawstwo, ale w obecnych warunkach rynkowych nawet to nie 
daje gwarancji terminowej realizacji inwestycji. 

Biorąc pod uwagę projekty publiczne, opóźnienia mogą powodo-
wać utratę unijnego dofinansowania, które musi być wykorzystywa-
ne w określonych terminach. Na najbliższe lata przypada jeszcze m.in. 
realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023, o warto-
ści 135 mld zł. W planach rządu są także inwestycje kolejowe za łącz-
nie ponad 60 mld zł.  Do listy potrzeb inwestycyjnych należy również 
dołączyć projekty samorządowe, przy których stawiany jest duży 
znak zapytania, ponieważ wiele przetargów publicznych nie docho-
dzi do skutku z powodu braku ofert. 

Mniej ograniczeń dla cudzoziemców
Polski rynek pracy musi zaktywizować bezrobotnych i bardziej otwo-
rzyć się na zagranicznych pracowników. Do tego potrzebne są zmia-
ny w procedurach administracyjnych i przepisach podatkowych. 
Samorządowcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zorgani-
zowali obrady okrągłego stołu poświęcone zatrudnianiu cudzo-
ziemców. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie przygotowała 
projekt memorandum dotyczącego warunków przyjmowania pra-
cowników z innych krajów. Proponowane są zmiany w przepisach 
prawa i działaniach administracji. Projektem ma teraz zająć się stro-
na rządowa. Kraków proponuje m.in. przedłużenie ważności oświad-
czenia o powierzeniu wykonywania pracy i objęcie większej liczby 
krajów uproszczoną procedurą legalizacji zatrudnienia. 

Cudzoziemcy legalnie pracujący w mieście wpłacają do budżetu 
łącznie ok. 60 mln zł. Według oficjalnych danych urzędu pracowni-
ków z zagranicy jest już w Krakowie ok. 25 tys., z czego większość sta-
nowią obywatele Ukrainy. 

Nie mówimy o emigrantach, ale o wykwalifikowanych pracownikach, 
którzy uzupełniają rynek pracy. Zmniejszenie liczby zatrudnionych cu-
dzoziemców to będzie duży problem dla przedsiębiorców i samorządów – 
mówił zastępca prezydenta Krakowa Bogusław Kośmider, podczas 
konferencji  zorganizowanej 6 września w UMK. 

Joanna Kus 

W czerwcu stopa bezrobocia w Polsce 
spadła do poziomu 5,3 proc., maleje liczba 
osób, które mimo gotowości do pracy 
pozostają nieczynne zawodowo. Podjęcie 
zatrudnienia utrudniają tej grupie braki 
w wykształceniu czy kwalifikacjach, 
a także bariery społeczne. Przy tak niskim 
bezrobociu wydaje się, że praca powinna 
czekać za rogiem, ale udaje się ją znaleźć 
tylko w określonych branżach, walczących 
z kryzysem kadrowym.

Z
miany w strukturze demograficznej polskiego społeczeństwa 
i zagraniczne wyjazdy zarobkowe Polaków spowodowały 
odpływ pracowników. Kierunkami migracji są głównie ryn-

ki w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Holandii.  Z kryzysem 
kadrowym zmaga się przede wszystkim branża budowlana – rąk do 
pracy brakuje zarówno przy inwestycjach publicznych, jak i prywat-
nych. Trudno przekonać polskich migrantów do powrotu, ponieważ 
wynagrodzenia za granicą bywają od 2 do prawie 4 razy wyższe niż 
w kraju.  Według raportu NBP, w 2018 r. mediana zarobków poza 
granicami Polski była dwukrotnie wyższa niż na polskim rynku pracy. 

Z badania przeprowadzonego przez PwC wynika, że do 2025 r. 
może brakować nawet 1,5 mln pracowników. Aby uzupełnić taką 
lukę, należałoby zatrudniać co roku 250 tys. ludzi. Ogromne są 
zwłaszcza potrzeby branży budowanej. W latach 2013-2018 w tym 
sektorze ubyło ponad 100 tys. pracowników (dane z raportu Zespo-
łu Doradców Gospodarczych Tor). 

Największe przedsiębiorstwa przyznają, że niedobór pracowni-
ków na każdym szczeblu stanowi dla nich hamulec rozwojowy. Przy-
kładowo tylko w ubiegłym roku firma Budimex zapowiadała, że musi 
zatrudnić dodatkowe 1500 osób.  Na budowach brakuje głównie cie-
śli, zbrojarzy, murarzy, operatorów maszyn, a także inżynierów. 

Dalszy ciąg kryzysu
Przy silnym popycie na nowe inwestycje mieszkaniowe i infra-
strukturalne problem będzie się pogłębiał. Brak podwykonawców 
w najlepszym razie wydłuży proces inwestycyjny, a w najgorszym 
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Mieszkańcy zdecydują, jak zmieni się 
Kraków

Część projektów skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa 
w miejscach, gdzie jest to szczególnie potrzebne, np. nad wodą. 
Mieszkańcy postulują również o zajęcia z zasad udzielania pierw-
szej pomocy, organizowane dla dzieci.

Miejsce dla kultury i sztuki
Kraków to miasto bogate kulturowo. Nic dziwnego zatem, że 
część projektów ma  umożliwić mieszkańcom kontakt z szero-
ko rozumianą sztuką. Proponuje się organizację różnego rodzaju 
koncertów, wystaw czy wydarzeń artystycznych, a także pro-
mocję literatury. Zaproponowano nawet kilka projektów z myślą 
o migrantach przebywających w Krakowie, np. bezpłatne lekcje 
języka polskiego, pojawienie się ukraińskiej literatury w Biblio-
tece Kraków czy prowadzenie działań służących integracji. Au-
torzy części projektów chcą zadbać o szeroko rozumiany rozwój 
mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych – od dzieci po 
seniorów, proponując dla nich projekty edukacyjne. Oprócz prze-
kazywania konkretnej wiedzy, niektóre z nich miałyby służyć 
również rozwijaniu kompetencji społecznych.

Jak i kiedy głosować?
Głosować można od 28 września, wybierając jedną z dwóch 
form: przez internet, za pośrednictwem platformy budzet.kra-
kow.pl, albo na papierowej karcie, w punktach na terenie mia-
sta. W drugim przypadku należy zabrać ze sobą dowód osobisty. 
Każdy mieszkaniec może wybrać maksymalnie 3 projekty ogól-
nomiejskie i 3 dzielnicowe, przyznając im 1, 2 lub 3 punkty. W ten 
sposób powstanie lista rankingowa. Projekty, które znajdą się naj-
wyżej, otrzymają finansowanie. O tym, ile pomysłów zostanie zre-
alizowanych, zadecyduje budżet – pieniądze będą przydzielane 
kolejnym projektom z listy rankingowej, do momentu, aż skończą 
się środki przeznaczone na ten cel. Decyzję o tym, który pomysł 
wybrać, należy podjąć do 7 października – tego dnia zakończy się 
głosowanie. Wykaz wszystkich projektów zgłoszonych do Bu-
dżetu Obywatelskiego, można znaleźć na stronie internetowej 
budzet.krakow.pl. Zwycięzców poznamy 23 października.

Anna Bruzda

Z KRAKOWA

Krakowianie chcą zmian w swoim mieście. O tym, na czym konkretnie mają one polegać, 
zadecydują w czasie głosowania na projekt, który zostanie zrealizowany w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Jest w czym wybierać, bo w tym roku złożono aż 949 
projektów. Ostatecznie pod głosowanie zostanie poddanych 118 zadań ogólnomiejskich 
i 439 dzielnicowych.

W
śród zgłoszonych ogólnomiejskich projektów najwięk-
szą grupę stanowią te, które w pewien sposób wiążą 
się z przyrodą. Mieszkańcy proponują, by na terenie 

miasta sadzić nowe drzewa i kwiaty. Rośliny mogą  pojawić się 
w niezupełnie oczywistych miejscach, np. porastać wiaty przy-
stankowe. W Krakowie można by zakładać nowe parki, albo za-
dbać o już istniejące tereny zielone – projekty dotyczą zarówno 
gruntownych rewitalizacji, jak i wprowadzenia drobnych ulep-
szeń, takich jak oświetlenie, toalety, elementy edukacyjne czy 
zorganizowane miejsca do rekreacji, np. place zabaw. Proponuje 
się także zakładanie ogrodów deszczowych. 

Kraków bardziej ekologiczny
Twórcy części projektów zwrócili uwagę na potrzebę zadbania 
o zwierzęta, np. jeże, ptaki czy bezdomne koty. Tegoroczna lista 
propozycji do Budżetu Obywatelskiego odzwierciedla również 
rosnące zainteresowanie ideą zero waste, polegającą na ogra-
niczaniu ilości śmieci i zwracaniu uwagi na powtórne przetwa-
rzanie surowców. Część krakowian chce walczyć z nielegalnymi 
wysypiskami śmieci, organizować warsztaty recyklingu dla dzieci 
albo wnioskuje o zakup śmieciomatów, w których posortowane 
odpady można byłoby wymienić na drobne nagrody, np. bilety do 
kina albo zniżki. Inny sposób na ograniczenie ilości śmieci w mie-
ście mógłby stanowić montaż poidełek, z których mieszkańcy 
czerpaliby wodę, zamiast kupować ją w plastikowych butelkach.

Poprawa infrastruktury drogowej
Wiele projektów dotyczy infrastruktury drogowej i komunikacji 
miejskiej. Mieszkańcy wnioskują o remonty konkretnych ulic, to-
rowisk i parkingów, budowę nowych przystanków i wydłużenie 
peronów przystankowych dla tramwajów i autobusów. Padają 
także pomysły, jak usprawnić ruch drogowy. Krakowianie zwra-
cają również uwagę na potrzebę zakupu parkomatów. Jednocze-
śnie nie zapominają o pieszych – z myślą o nich powstały projekty 
remontu chodników czy zakupu ławek, na których zwłaszcza 
osoby starsze mogłyby odpocząć w czasie spaceru. Część pro-
jektów dotyczy rowerzystów – potrzeba nowych ścieżek rowe-
rowych i poprawy jakości tych już istniejących. Przydałyby się 
także samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

W zdrowym ciele zdrowy duch
Mieszkańcy, którym zależy na prowadzeniu aktywnego trybu ży-
cia, wnioskują o budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz 
zapewnienie możliwości uprawiania dyscyplin sportowych, dla 
których do tej pory brakowało miejsca w przestrzeni miejskiej. 
Dla krakowian ważne jest również propagowanie sportu na wie-
le sposobów, organizowanie zajęć czy różnego rodzaju zawodów. 
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Nowy sezon targowy – jak bezpiecznie kupić 
mieszkanie?

– co podkreślał w czasie swego wykładu Jarosław Knap z Kra-
kowskiej Grupy Medialnej. 

Uwaga na dodatkowe koszty
Nie zabrakło również praktycznych wskazówek dla osób kredy-
tujących zakup nieruchomości. O kosztach kredytu (w sobotę) 
i kryteriach wyboru banku (w niedzielę) opowiedzieli eksperci 
z Phinance i Edukacji Kredytowej: Marcin Seweryn i Mirosław 
Pieróg. 

Podstawowym kosztem związanym z zawieraniem umowy 
z bankiem jest stawka WIBOR3M. Jak zauważył ekspert Phinan-
ce, jej wysokość nie zmieniła się od 4 lat i wynosi 1,71 proc. Do 
najważniejszych kosztów kredytu należą także marża i prowizja 
banku. W pierwszym przypadku oferta jest zróżnicowana, zwy-
kle mieści się w przedziale od 1,3 do ok. 3 proc. Według danych 
ekspertów wysokość prowizji aktualnie nie przekracza 3 proc. 
Osobną kwestią są opłaty wynikające z różnego rodzaju ubezpie-
czeń, np. ubezpieczenia niskiego wkładu, ubezpieczenia na życie 
czy ubezpieczenia nieruchomości.

Porady budowlane
Poza aspektami prawnymi i finansowymi, o bezpiecznym zaku-
pie nieruchomości decyduje również znajomość parametrów 
technicznych. Bez prawidłowo przeprowadzonego odbioru 
technicznego nieruchomości trudno mówić o gwarancji kom-
fortu użytkowania. Wykrycie wad lokalu jeszcze przed sfina-
lizowaniem transakcji pozwoli nabywcy uniknąć późniejszych 
kosztownych remontów czy procedury dochodzenia swoich 
praw w ramach rękojmi. Zasady odbioru technicznego tłuma-
czyła podczas panelu dyskusyjnego inspektor Karolina Malicka 
z wSzpilkachNaBudowie.

Joanna Kus

RELACJE

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań rozpoczęło jesienną edycję targów 
nieruchomości. W weekend, 7 i 8 września, w Centrum Targowym Chemobudowa odbyła 
się 135. giełda mieszkaniowa. 

T
argi cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno ze 
strony wystawców, jak i osób poszukujących nieruchomo-
ści na lokalnym rynku. Na stoiskach można było znaleźć 

informacje nie tylko o inwestycjach, których sprzedaż trwa od 
jakiegoś czasu, ale także o nowych projektach, dopiero wprowa-
dzanych na rynek.

Działania deweloperów a preferencje klientów
Za oficjalne otwarcie jesiennego sezonu targowego można uznać 
konferencję prasową, podczas której Prezes SBDiM Marek Bo-
lek przedstawił plan działań Stowarzyszenia na II półrocze br. 
Krakowskie środowisko deweloperów stawia sobie za cel wpro-
wadzanie dobrych standardów budowlanych, dlatego cyklicznie 
organizuje i uczestniczy w zagranicznych warsztatach. W pro-
gramie konferencji prasowej znalazła się relacja z ostatniego tego 
rodzaju wydarzenia –  Warsztatów Dewelopera w Hamburgu. 
To, jak działania inwestorów przekładają się na popyt w Krako-
wie i preferencje zakupowe klientów, wyjaśnił ekspert Instytutu 
Analiz MRN, dr Michał Głuszak. Analizie zostały poddane od-
powiedzi ankietowanych uczestników krakowskich giełd miesz-
kaniowych. Wyniki badania wskazują m.in. na utrzymującą się 
tendencję nabywania mieszkań 2-pokojowych. Na popularności 
nie tracą również kawalerki. 

Zasady bezpiecznego zakupu nieruchomości
Targom towarzyszyły prelekcje dla osób planujących inwesty-
cję w nieruchomości. Przez proces zakupu mieszkania, „krok po 
kroku” przeprowadzała uczestników Magdalena Hojniak z „Kra-
kowskiego Rynku Nieruchomości”. Kolejny wykład dotyczył pro-
spektu informacyjnego, który stanowi jeden z najważniejszych 
dokumentów wzmacniających ochronę nabywcy. Dostęp do 
szczegółowych informacji o parametrach inwestycji i samym de-
weloperze gwarantują klientom zapisy ustawy deweloperskiej 

fot. SBDiM
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Samorządy zapłacą za deszcz

Złap deszcz we Wrocławiu

Podobne rozwiązanie funkcjonuje we Wrocławiu. W ramach 
programu „Złap deszcz”, który ruszył w sierpniu tego roku, 
można uzyskać zwrot maksymalnie 80 proc. kosztu systemu do 
zbierania wody deszczowej, nie więcej jednak niż 5 tys. zł. Dofi-
nansowanie mogą otrzymać mieszkańcy Wrocławia, którzy za-
łożą ogród deszczowy, wybudują muldę, studnię chłonną lub 
zbiornik na wodę opadową, albo zdecydują się na postawienie 
zbiornika na wodę spływającą z dachu. Dodatkowo wrocław-
skie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
zorganizowało konkurs fotograficzny, w którym nagrodą były 
beczki na deszczówkę. 

Stolica nie chce zostać w tyle
Do wprowadzenia podobnego projektu przymierza się również 
Warszawa. W sierpniu władze stolicy ogłosiły, że rozpoczęły się 
konsultacje w sprawie dofinansowania systemów małej retencji,  
a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze przed końcem 
roku mieszkańcy będą mogli składać wnioski o taką formę po-
mocy. Z programu mieliby korzystać prywatni inwestorzy, ale 
i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Jak duży zwrot 
kosztów można otrzymać? Zgodnie z założeniami mieszkańcy 
mogą odzyskać nawet 80 proc. włożonego kapitału, ale dofi-
nansowanie nie przekroczy 4 tys. zł. W przypadku podmiotów 
prawnych wsparcie może być wyższe – maksymalnie 10 tys. zł. 
Program powstaje w ramach Warszawskiego Planu dla Klimatu, 
a fundusze przeznaczone na ten cel mają pochodzić z opłat śro-
dowiskowych, zbieranych przez miasto.

Szara woda nie jest zła
W ostatnim czasie coraz więcej osób zaczyna dostrzegać po-
tencjał również w tzw. szarej wodzie – takiej, która została uży-
ta do sprzątania, mycia naczyń czy kąpieli, ale można ją jeszcze 
wykorzystać np. do spłukania toalety. Ułatwia to zastosowanie 
dualnej instalacji wodno-kanalizacyjnej. W takim systemie woda 
z wanny czy umywalki nie trafia do kanalizacji, ale do specjalne-
go zbiornika, a po wstępnym oczyszczeniu można ją ponownie 
wykorzystać, np. w toalecie. Barierą dla inwestorów bywa jed-
nak koszt instalacji, a także fakt, że o takim rozwiązaniu najle-
piej pomyśleć już na etapie budowy domu. Na rynku pojawiają 
się również bardzo proste systemy, np. toalety ze spłuczką, któ-
ra jednocześnie pełni funkcję umywalki. Woda, którą myjemy 
ręce, spływa bezpośrednio do zbiornika, opróżnianego podczas 
spłukiwania ubikacji. Nawet tak proste rozwiązanie pozwala 
zmniejszyć wysokość rachunków za wodę z sieci wodociągowej, 
a jednocześnie przyczynia się do ochrony środowiska. 

Anna Bruzda

Z KRAKOWA

Naukowcy przekonują, że w dobie postępujących zmian klimatycznych powinniśmy 
oszczędzać wodę. Już w tym roku, w czasie upałów dało się odczuć poważne niedobory 
polskich zasobów, dlatego w niektórych gminach obowiązywał zakaz używania wody 
z sieci wodociągowych do podlewania trawników czy mycia samochodów. Nic dziwnego 
zatem, że samorządy inwestują w systemy do zbierania deszczówki.

N
iedobory wody skłaniają do większej rozwagi w kwestii 
wykorzystania zasobów pochodzących z opadów i roz-
topów. Zbieranie wody deszczowej ma zabezpieczyć pe-

wien zapas, który mógłby zostać wykorzystany podczas suszy, 
a jednocześnie przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia po-
wodziowego podczas gwałtownych ulew. Dodatkowo zebraną 
deszczówkę można wykorzystać w ogrodzie, a także w domu – 
choćby do spłukiwania toalety czy sprzątania. To sposób na ogra-
niczenie zużycia wody pitnej, a co za tym idzie – zmniejszenia 
rachunków w gospodarstwie domowym. Potencjał w zbieraniu 
wody opadowej dostrzegły władze samorządowe. W części pol-
skich miast mieszkańcy, którzy chcą wykorzystywać deszczów-
kę, mogą otrzymać wsparcie finansowe.

Kraków inwestuje w deszczówkę
Jednym z miast, które promują oszczędzanie wody, jest Kraków, 
gdzie już od kilku lat działa program dofinansowania systemów 
służących do tego celu. Inwestorom, którzy zdecydują się na 
zbieranie deszczówki, samorząd może zwrócić do 50 proc. po-
niesionych kosztów, jednak wysokość wsparcia nie przekroczy 
5 tys. zł. W latach 2014-2018 w ramach programu powstały 384 
instalacje służące do zbierania i wykorzystywania deszczówki, co 
kosztowało miasto ponad 1,8 mln zł. Pula środków na realizację 
programu w tym roku wynosi 500 tys. zł. Dofinansowanie jest  
przeznaczone zarówno dla osób fizycznych, jak i wspólnot miesz-
kaniowych, a także osób prawnych oraz przedsiębiorców.
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Każdą lokalizację da się sprzedać

a ktoś, kto ogląda mieszkanie, stwierdza, że nie da się z tym nic 
zrobić i on absolutnie tego nie akceptuje. Są ludzie, którzy usły-
szą przelatujący samolot i już nie rozważają tego zakupu, a drudzy 
mówią, „o, fajnie, samolot, przecież w środku nic nie słychać  – 
mówi Dominika Dąbrowska z Zespołu Biur Nieruchomości 
RE/MAX DUO.

Dawniej złą sławą okryte było sąsiedztwo cmentarza, 
co odstraszało potencjalnych nabywców, a taka lokalizacja 
mieszkania była tematem dowcipów. Dzisiaj znalazłoby się 
niewiele osób, które przywiązywałyby wagę do widoku na-
grobków za oknem. Choć nikt nie wyrazi wielkiego zadowo-
lenia takim krajobrazem, jako zaletę wskaże zieleń, będącą 
jedną z cech charakterystycznych takiego miejsca. Ponad-
to okolice cmentarzy z reguły są dość dobrze zlokalizowane 
i w miarę spokojne. Dodatkowo nabywca ma pewność, że za 
jakiś czas w tym miejscu nie powstanie niechciana inwestycja. 
Uciążliwością z kolei mogą być ceremonie pogrzebowe, a ra-
czej związany z nimi śpiew i dźwięk dzwonów. Jednak nocą 
można od tego odetchnąć, a w ciągu dnia i tak większość osób 
spędza czas poza mieszkaniem.

Jedni oglądając mieszkanie przy cmentarzu stwierdzą, że ba-
liby się w tej okolicy wracać nocą, a drudzy podejdą do tematu 
swobodniej, bo  wychodzą z założenia, że zmarli krzywdy już nie 
zrobią. Inaczej też jest mieć dom koło lasu w sąsiedztwie cmen-
tarza, a inaczej jest mieszkać w mieście z takim sąsiedztwem, bo 
przecież widok na cmentarz może być nawet ładny  – podkreśla 
Dominika Dąbrowska.

ANALIZY RYNKU

Czy w polskich miastach są jeszcze lokalizacje nie do sprzedania? W obecnych realiach 
rynkowych, kiedy popyt na mieszkania jest tak duży, trudno wskazać adres, pod którym 
nikt nie chciałby zamieszkać. Deweloperzy walczą o atrakcyjne grunty, by zapewnić 
swoim klientom nie tylko satysfakcjonujący standard, ale także najkorzystniejszą 
lokalizację, zapewniającą pożądaną wygodę i jakość życia na odpowiednim poziomie.

P
opyt na mieszkania nie słabnie. Nabywcy szukają miesz-
kań, deweloperzy działek, na których mogliby budo-
wać kolejne inwestycje. Dogodny adres to łatwiejsza 

codzienność, dlatego lokalizacja stanowi jeden z najważniej-
szych aspektów branych pod uwagę przy podejmowaniu de-
cyzji o zakupie mieszkania. Niestety dobrze ulokowanych 
gruntów sukcesywnie ubywa, co szczególnie może doskwie-
rać inwestorom działającym w dużych miastach, a zabudowa 
miejska i tak jest już nazbyt gęsta. Tempo dzisiejszego życia 
wymusza mobilność, dlatego poszukujemy miejsca, które ją 
usprawni. Jednocześnie priorytetem okazuje się również do-
stępność terenów zielonych. Niestety tkanka miejska jest tak 
zabetonowana, że bywa o to coraz trudniej.

Trudna lokalizacja – co to znaczy?
W dzisiejszych realiach rynkowych rodzi się pytanie: czy jest 
adres, którego nie da się sprzedać? Niekiedy lokalizacje po-
strzegane dotąd jako nieatrakcyjne, są traktowane neutral-
nie lub wręcz ich pierwotne wady przedstawia się jako atuty 
i pomija negatywne aspekty. Współcześni mieszkańcy miasta 
zdają się być przyzwyczajeni do miejskiego zgiełku i nie dla 
wszystkich okazuje się on problematyczny. Hałas towarzyszy 
rozbudowanej infrastrukturze komunikacyjnej, a ta to gwa-
rancja sprawnego przemieszczania się.

Ja mam przeróżne mieszkania i czasami coś, co dla mnie jest 
problemem, w ogóle nie jest w taki sposób postrzegane przez klien-
ta. I odwrotnie, czasami uważam, że coś nie jest problematyczne, 
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Do hałasu można się przyzwyczaić
Inwestycje budowane przy ruchliwych drogach to ciągły ha-
łas, bo choć jego natężenie nocą nieco słabnie, i tak wciąż jest 
odczuwalne. Jednak nade wszystko liczy się lokalizacja, bo do 
hałasu można się przyzwyczaić. Osiedla położone przy ar-
teriach zazwyczaj cechuje rozwinięta infrastruktura. Nie ma 
tutaj problemów z wygodnym dostępem do komunikacji miej-
skiej czy włączeniem się do ruchu samochodowego na naj-
ważniejszych trasach.

Logika by podpowiadała, że mieszkania zlokalizowane przy 
arteriach będzie trudniej sprzedać, bo ludzie chcą mieć ciszę 
i spokój, ale patrząc na tego typu inwestycje i to jak dobrze się 
sprzedawały, widzimy, że jest grupa ludzi, dla których nie stanowi 
to problemu – zauważa Dominika Dąbrowska.

Taki adres sprawdza się w przypadku osób, którym zależy 
na korzystaniu z uroków miejskiego stylu życia i wynikających 
z tego wygód. Dla singli czy studentów z reguły priorytetem 
jest łatwy dostęp do pracy i uczelni. Inaczej sytuacja wyglą-
da w przypadku rodzin z dziećmi, które to poszukują optymal-
nych warunków do życia dla siebie, ale przede wszystkim dla 
swoich pociech, dlatego niechętnie będą je skazywały na cią-
gły szum samochodów i ryk klaksonów, tym bardziej, kiedy 
w pobliżu nie ma zielonego terenu rekreacyjnego.

Ja w ogóle podzieliłabym nabywców na dwie grupy. Pierwsza 
to osoby, które nie zwrócą uwagi na pewne kwestie albo nie są 
świadome, że dana inwestycja jest narażona na ciągły hałas. Od-
nosi się to szczególnie do nabywców kupujących mieszkanie na 
etapie wbicia łopaty czy nawet wcześniej. Sugerują się jedynie wi-
zualizacjami i fizycznie nie były na placu budowy, stąd nie wiedzą, 

czy ten pociąg, czy tramwaj będzie przejeżdżał tak 3 m czy 300 
m od inwestycji.

Druga grupa to osoby świadome potencjalnych uciążliwości, 
ale nie stanowią one dla nich przeszkody, bo są przyzwyczajone 
do hałasu albo nie wiążą się z tym mieszkaniem na długo czy też 
traktują je inwestycyjnie. Jeśli adres jest w fajnej lokalizacji, do-
brze skomunikowanej, to łatwo znaleźć najemcę – tłumaczy Do-
minika Dąbrowska z Zespółu Biur Nieruchomości RE/MAX 
DUO.

Przeglądając fora internetowe, można spotkać się z różnymi 
odczuciami osób mieszkających blisko lotniska, torów kolejo-
wych czy innych miejsc generujących duże natężenie dźwię-
ków. Niektórzy skarżą się na drżenie naczyń, gdy przejeżdża 
pojazd szynowy, a inni pytają, jak przetłumaczyć dzieciom, by 
nie chodziły bawić się na tory. Jednak tego typu komentarze 
odnoszą się do mieszkalnictwa z poprzednich dziesięcioleci, 
kiedy w budownictwie mieszkaniowym nie przywiązywało się 
aż takiej wagi do zapewnienia odpowiedniej jakości życia. Dzi-
siejsze inwestycje projektuje i buduje się w taki sposób, aby 
maksymalnie zniwelować ewentualny hałas i inne uciążliwo-
ści. Z kolei kwestie bezpieczeństwa są rozwiązywane ogro-
dzeniem terenu inwestycji, a najmłodsi mieszkańcy w wielu 
przypadkach mają zapewniony dostęp do wewnętrznego 
placu zabaw tuż przy budynku. Rozważając inwestycję zlo-
kalizowaną w głośnej okolicy, przede wszystkim trzeba zwe-
ryfikować jakość wykorzystanych do budowy materiałów i ich 
właściwości związane z redukowaniem odgłosów z zewnątrz.

Magdalena Hojniak

Wpis użytkowania wieczystego do księgi 
wieczystej

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie sformułowa-
ne w punkcie pierwszym:

2. Czy w przypadku prawomocnego oddalenia wniosku o wpis 
prawa wieczystego użytkowania na rzecz wskazanego w umowie 
nabywcy, ocena dobrej wiary tego nabywcy powinna być doko-
nywana według stanu na dzień oddalenia wymienionego wniosku 
wieczystoksięgowego, czy też wedle innej cezury czasowej?

Analiza zagadnienia prawnego
W odpowiedzi na zagadnienie prawne Sąd Najwyższy podjął 

uchwałę o treści: 
1. Konstytutywny wpis prawa użytkowania wieczystego do 

księgi wieczystej nie stanowi elementu czynności prawnej, któ-
rą jest umowa ustanowienia albo przeniesienia tego prawa 
rzeczowego.

2. Dla oceny dobrej lub złej wiary osoby, na rzecz której nastąpi-
ło ustanowienie albo przeniesienie prawa użytkowania wieczyste-
go, rozstrzygająca jest chwila złożenia wniosku o wpis tego prawa 
do księgi wieczystej.

Uchwała Sądu Najwyższego z  11 kwietnia 2019, III CZP 
100/18.

Krzysztof Janowski
radca prawny, Kancelaria Janowski Markiewicz

ORZECZNICTWO

Spółka „X” nabyła w drodze umowy prawo użytkowa-
nia wieczystego pewnej działki, a następnie wniosła wniosek 
o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym. 

Zgodnie z art. 27 zd. 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami, oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie 
wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wyma-
ga wpisu w księdze wieczystej. W trakcie postępowania Sąd 
Okręgowy powziął wątpliwości, które dotyczyły kwestii braku 
skutecznego wpisu prawa wieczystego użytkowania do księgi 
wieczystej oraz kwestii określenia momentu dla oceny dobrej 
bądź złej wiary w przypadku oddalenia wniosku o wpis prawa 
wieczystego użytkowania do księgi wieczystej.

Zagadnienie prawne
 Na podstawie powyższego Sąd Okręgowy przedstawił zagad-

nienie prawne o treści:
1. Czy konstytutywny wpis prawa wieczystego użytkowania, 

wymagany przez art. 27 zd. 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami, stanowi element czynności prawnej przeniesienia prawa 
wieczystego użytkowania w drodze umowy, którego brak skutkuje 
nieważnością takiej czynności, ewentualnie prowadzi do wniosku 
o nieistnieniu tej czynności prawnej?
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Na stałe w domku letniskowym, czyli 
o zmianie sposobu użytkowania

budowlane wewnątrz lub na zewnątrz budynku, których prze-
prowadzenie mogłoby zmienić warunki bezpieczeństwa pożaro-
wego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno- sanitarne, 
ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń. W ocenie 
sądu wynikająca z wniosku charakterystyka inwestycji w zakresie 
zapotrzebowania na wodę, energię, odprowadzenie ścieków lub 
oczyszczania odpadów, innych elementów infrastruktury tech-
nicznej i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i ga-
barytów obiektu, potwierdza, że wszystkie warunki i parametry 
miały pozostać niezmienione.

Rzeczywisty cel wniosku
Zgodnie z ustaleniami sądu małżeństwo wnioskowało o zmianę 
sposobu użytkowania budynku z dotychczasowej funkcji letnisko-
wej na mieszkaniową, nie planując żadnych innych ingerencji w sa-
mym obiekcie ani na terenie działki. W postępowaniu sądowym 
podkreślono, że celem wniosku było umożliwienie zameldowa-
nia pod oznaczonym adresem budynku i odbioru korespondencji 
w czasie stałego pobytu.
Sąd ustalił, że małżeństwo użytkuje przedmiotowy budynek przez 
cały rok i w tym sensie stanowi on ich centrum życiowe, natomiast 
jedynie kwestie związane z uregulowaniem spraw meldunkowych 
spowodowały, że złożyli wniosek o zmianę sposobu użytkowania.
W związku z tym nie nie doszło do ingerencji, która wymagałaby 
uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy. Oznacza to, że 
postępowanie o ustalenie warunków zabudowy dla zmiany spo-
sobu użytkowania budynku letniskowego na budynek mieszkal-
ny jest bezprzedmiotowe. Sąd uchylił decyzję organów i umorzył 
postępowanie.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 
z 10 kwietnia 2019, II SA/Gd 728/18.

Krzysztof Janowski
radca prawny, Kancelaria Janowski Markiewicz

ORZECZNICTWO

Pewne małżeństwo wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku letniskowego na 
budynek mieszkalny.

O
rgan decyzyjny odmówił ustalenia warunków zabudo-
wy dla przedmiotowej inwestycji, wskazując, że nie zo-
stała spełniona przesłanka z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (dalej: u.p.z.p.). Zgodnie z tym przepisem wydanie de-
cyzji o warunkach zabudowy jest możliwe, gdy co najmniej jedna 
działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, zosta-
ła zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań 
dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, 
parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicz-
nej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności 
wykorzystania terenu. Zdaniem organu w granicach analizowane-
go obszaru znajdują się wyłącznie obiekty letniskowe – rekreacji 
sezonowej.

Wnioskodawcy odwołali się od wyroku organu, jednakże Sa-
morządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało go w mocy. Na-
stępnie małżeństwo zaskarżyło decyzję do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Po rozpatrzeniu skargi sąd uchylił wy-
rok z powodu zbyt pobieżnego oraz wybiórczego rozpatrzenia 
sprawy i przekazał ją do ponownego rozpoznania. Organ pierw-
szej instancji ponownie odmówił ustalenia warunków zabudowy, 
a organ drugiej instancji utrzymał decyzję w mocy. Małżeństwo 
znowu zwróciło się ze swoją skargą do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego.

Brak miejscowego planu 
Sąd ustalił, że teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, 
nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego. Wobec tego wniosek małżeństwa o ustalenie warunków 
zabudowy należało rozpoznać na podstawie przepisów ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której art. 59 
ust. 1 stanowi, że zmiana zagospodarowania terenu w przypadku 
braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budow-
lanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wy-
maga ustalenia warunków zabudowy. Wymóg ten ma zastoso-
wanie również w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, 
która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem dotyczą-
cym tymczasowej (trwającej do roku), jednorazowej zmiany. 

Specyfika zmiany sposobu użytkowania
Sąd wskazał, że zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, przekształceniem sposobu użytkowa-
nia obiektu budowlanego będzie podjęcie bądź zaniechanie w nim 
lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa 
pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sani-
tarne, ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń. 

Zdaniem sądu, planowanej przez małżeństwo zmianie sposobu 
użytkowania obiektu nie miały towarzyszyć jakiekolwiek roboty 
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Skala samowoli budowlanych przerasta 
inspektoraty nadzoru

w której są wynajmowane pokoje, choć budynek nie ma pozwole-
nia na użytkowanie i wydano prawomocny nakaz jego rozbiórki. 
Ten liczący 6 kondygnacji obiekt w opinii Powiatowej Straży Po-
żarnej w Zakopanem charakteryzuje wiele nieprawidłowości. To, 
że został on wybudowany bez pozwolenia na budowę, nadzór bu-
dowlany stwierdził w 2004 r., ale nakaz jego rozbiórki pojawił się 
dopiero po 8 miesiącach.  

Bezczynność nadzoru budowlanego w Kozienicach trwała 
8 lat. Po roku od wydania nakazu rozbiórki jednego z budynków, 
do organu wpłynęło doniesienie, że działanie nie zostało prze-
prowadzone. Jednak przez 7 lat INB nic w tej sprawie nie zrobił. 
Później zdecydowano o oględzinach. 

Jak się okazuje, sprawy w nadzorze budowlanym mogą toczyć 
się nawet przez 20 lat, czego dowodzi przypadek budynku przy 
ul. Centralnej w Krakowie. Nieścisłości w związku z pozwoleniem 
na budowę wykryto już w 1998 r. Do 2018 r. wydano 2 nakazy 
rozbiórki, jednak za każdym razem były uchylane. Kontrola za-
kończyła się pod koniec 2018 r.  

Brak podejmowania stosownych działań przez INB wykry-
to nie tylko w odniesieniu do samowoli budowlanej, ale również 
w zakresie kontroli stanu technicznego budynków, o czym świad-
czy przykład z Zakopanego, gdzie na informację o złym stanie 
technicznym nieruchomości mieszkaniowej zareagowano dopie-
ro po 6,5 roku. 

Zdaniem NIK, aby inspektoraty nadzoru budowlanego mogły 
być bardziej skuteczne, niezbędne są nowelizacje prawa, obej-
mujące m.in. uniezależnienie tych organów od samorządów po-
wiatowych i wojewódzkich oraz zmiany kadrowe. NIK namawia 
również do przygotowania narzędzi przeciwdziałających opóź-
nieniom kontroli i egzekucji. Konieczne są też mechanizmy, które 
pozwolą na skuteczniejsze wykrywanie samowoli budowlanych.

Magdalena Hojniak

PRAWO

NIK wykrył liczne nieprawidłowości w inspektoratach nadzoru budowlanego 
w odniesieniu do samowoli budowlanych. Jak się okazuje, instytucje nie posiadają 
systemu umożliwiającego przeciwdziałanie samowolom budowlanym. Nie mają też 
narzędzi do ich wykrywania i podejmowania skutecznych działań.

K
ontrola NIK przeprowadzona w inspektoratach nadzoru 
budowlanego pokazała, że instytucje te są bezsilne wo-
bec samowoli budowlanych. Skuteczność kontroli i egze-

kucji tych niepożądanych zjawisk jest dyskusyjna, m.in. wskutek 
braku narzędzi pozwalających na ich zidentyfikowanie. Inter-
wencja inspektoratów zazwyczaj następowała po zgłoszeniu 
o istnieniu nielegalnej budowy, wnoszonym przez mieszkańców. 
Ponadto kontrole i egzekucje, jeśli następowały, to ze znacznym 
opóźnieniem. 

Zbyt dużo obowiązków, za mało pieniędzy i ludzi
Głównymi problemami powodującymi wykryte uchybienia or-
ganów są natłok obowiązków oraz niewielka liczba zatrudnio-
nych. Wiele do życzenia pozostawia również sytuacja finansowa 
– do budżetu państwa wciąż wpływa niewiele środków. Organy 
nadzoru budowlanego niejednokrotnie naruszały prawo, a sytu-
ację dodatkowo pogarsza brak przepisów gwarantujących pro-
wadzenie właściwej kontroli. NIK negatywnie postrzega fakt, 
że inspektoraty powiatowe są zależne od samorządów powiato-
wych, co stwarza niebezpieczeństwo konfliktu interesów.    

Tym, co najbardziej może martwić, jest brak poprawy sytuacji 
od czasu wcześniejszych analiz, jakich podjął się NIK. Wzięte pod 
lupę np. warszawskie inspektoraty jedynie w 1 proc. planowa-
ły kontrole. Odbywały się one w związku z rozpoczęciem sezo-
nów wypoczynkowych i dotyczyły miejsc, gdzie miały przebywać 
dzieci. Kontrola NIK wykazała, że w sprawach podejmowanych 
wskutek złożonych zawiadomień weryfikacja przedstawionych 
informacji odbywała się nawet z 1,5 rocznym opóźnieniem. Po-
nadto w 18 z 22 inspektoratów doszło do naruszenia przepisów. 

Bezczynność inspektoratów trwa niekiedy latami
Kontrola NIK wykryła wiele rażących przypadków zaniedbań 
w całym kraju. Jeden z nich dotyczy nieruchomości z Zakopanego, 
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Miejskie lasy na dachach

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, idea zazieleniania 
dachów od pewnego czasu towarzyszy inwestycjom mieszka-
niowym i publicznym, ale zwykle realizowana jest poprzez ni-
ską roślinność ekstensywną na podłożu od 5 do 10 cm. Plan 
magistratu dopuszcza znacznie grubszą warstwę – od 30 do 
50 cm. 

Najważniejszymi założeniami wytycznych są: możliwość stwo-
rzenia wyższej attyki, grubszych stropów, a także utrzymania cięż-
szej zieleni, zapewnienie odpowiednich warunków do utrzymania 
i korzystania przez mieszkańców z zielonego otoczenia na dachu – 
wyjaśnia Tomasz Bobrowski, Główny Architekt Miasta. 

W ten sposób Kraków idzie śladem innych europejskich 
miast. Przykład zaawansowanego wspierania inwestycji 
w zieloną infrastrukturę stanowi program zrównoważone-
go rozwoju Hamburga, Od 2014 r. w tym mieście wdrażana 
jest strategia dofinansowywania projektów, które zakładają 
instalację „żywych” dachów. Docelowo w ten sposób powin-
no powstać 100 ha zieleni (do 2020 r.). Inwestowanie w zielo-
ne dachy to jedno z narzędzi przeciwdziałania skutkom zmian 
klimatycznych. Najwięcej inwestycji ekologicznych tego typu 
powstaje w Niemczech i Szwecji. W Polsce również realizo-
wane są takie projekty, ale na mniejszą skalę. Polskie Sto-
warzyszenie Budownictwa Ekologicznego jako wzorcowe 
przedsięwzięcia wymienia m.in. zielone dachy na Wisłostra-
dzie w Warszawie, centrum handlowym Plaza w Rybniku, ba-
zie wioślarskiej w Iławie i szpitalu Jurasza w Bydgoszczy. 

Z KRAKOWA

Główny Architekt Miasta, Tomasz Borowski opracował wytyczne, które w przyszłości 
będą podstawą wydawania decyzji WZ i uchwalania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem możliwości realizowania budynków 
z zielonymi dachami.

Z 
inicjatywy prezydenta Jacka Majchrowskiego od stycz-
nia trwały prace nad zmianami w procedurach ad-
ministracyjnych. Po 6 miesiącach wytyczne zostały 

pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu Miejskiej Komisji 
Urbanistyki i Architektury. Temat powrócił we wrześniu, kiedy 
z koncepcją zazieleniania dachów zapoznały się Wydziały Archi-
tektury i Urbanistyki oraz Planowania Przestrzennego UMK.

Rewolucyjny pomysł magistratu to kolejny krok w walce 
ze smogiem. Mowa bowiem nie tylko o typowych płaskich 
dachach pokrytych niską roślinnością. Budynki mógłby 
wieńczyć nawet…  mały las. W tego rodzaju projektach do-
puszczalne byłyby dachy porośnięte niskimi drzewami oraz 
wysokim krzewami i trawami. 

Dlaczego zielony dach?
Zintensyfikowanie zieleni w przestrzeni miejskiej ułatwi na-
turalne oczyszczanie powietrza, zwiększy odsetek terenów 
zielonych, a zmniejszy skutki tzw. wyspy ciepła, czyli pod-
wyższonej temperatury w gęsto zabudowanych miastach. 
Z badań wykonanych w laboratorium Lawrence Berkley Uni-
wersytetu Kalifornijskiego, należącym do Departamentu 
Energii Stanów Zjednoczonych, wynika, że zwiększenie o 5 
proc. dostępności zieleni w mieście pomaga obniżyć poziom 
smogu o 10 proc.  W ciągu roku roślinność pokrywająca bu-
dynki pochłania średnio od 10 do 20 proc. zanieczyszczeń 
powietrza.

lic. Wikimedia Commons
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Inwestycje mieszkaniowe w zieleni
Zielone dachy powoli stają się standardem także w inwesty-
cjach mieszkaniowych. Deweloperzy czują presję ze strony 
klientów, którzy oczekują rozwiązań eko: filtrów smogu w bu-
dynkach, systemów odzyskiwania wody deszczowej, urzą-
dzeń smart oraz zielonych dachów i ogrodów wertykalnych. 
Jednocześnie takie udogodnienia podnoszą koszty budowy, 
co ostatecznie powoduje, że deweloperzy oferują wyższe 
ceny mieszkań. Znaczny odsetek klientów zdecyduje się na 
droższy lokal, jeśli inwestycja będzie realizowana zgodnie ze 
standardami zielonego budownictwa.

Przykładami już zrealizowanej zabudowy mieszkanio-
wej i hotelowej, w której zamontowano zielone dachy, są 
m.in. Dębowe Tarasy w Katowicach i Termy Bani w Białce  
Tatrzańskiej. 

Poza tworzeniem zdrowego mikroklimatu i dodatko-
wą przestrzenią rekreacyjną dla mieszkańców, zielone da-
chy i ogrody wertykalne służą również do poprawy estetyki 
w miastach. Projektowanie zieleni stało się sztuką. Jednym 
z najbardziej znanych projektantów ogrodów wertykalnych 
jest francuski botanik Patrick Blanc. Jego prace znajdują się 
m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli, parku Floral 
w Paryżu, a także w Galerii Przymorze w Gdańsku. 

Zielone dachy w praktyce
Popularyzowaniem technologii ekologicznych w budow-
nictwie zajmuje się Europejska Federacja Stowarzyszeń 
Zielonych Dachów (EFB), która patronuje podobnym orga-
nizacjom działającym na krajowych rynkach. Prawo euro-
pejskie nakłada na inwestorów obowiązek uwzględniania 
odpowiednich proporcji zieleni i zabudowy w procesie pla-
nowania inwestycji. Pod uwagę należy wziąć wskaźnik BAF 
(Biotope Area Factor), który określa stosunek powierzchni 
czynnej biologicznie do ogólnej powierzchni użytkowej da-
nego obszaru. Na podstawie szacunkowych danych na te-
mat stopnia zmian, jakie działania budowlane wprowadzają 
do środowiska naturalnego, miasta mogą na bieżąco wdra-
żać swoje programy naprawcze. W tym kontekście techno-
logia zielonych dachów to narzędzie rozszerzania obszarów 
biologicznie czynnych. 

W dobie maksymalizacji wykorzystania terenu przeznaczone-
go pod zabudowę z jednoczesnym nakazem zapewnienia wyma-
ganej powierzchni terenu biologicznie czynnego, dachy zielone 
stają się coraz bardziej powszechne. Należy jednak pamiętać, że 
projektując dach zielony trzeba uwzględnić nie tylko dobór ziele-
ni na dachu, ale także zaprojektować fragment budynku ze zwró-
ceniem szczególnej uwagi na projektowany rodzaj użytkowania 
dachu, parametry wytrzymałościowe, konstrukcję, nachylenie 
dachu, a także wymagania przeciwpożarowe – czytamy w ko-
mentarzu dr hab. inż. Ewy Burszty-Adamiak z Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wrocławiu, redaktor merytorycznej 
polskiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL.

Zielony dach tworzy barierę ochronną budynku. W za-
leżności od tego, jakie nasadzenia zostaną wykonane, moż-
na rozszerzyć funkcje takiego konstrukcji o zabezpieczanie 
przed przedostawaniem się metali ciężkich do środka i naj-
bliższego otoczenia nieruchomości. 

Dodatkowo powinny być uwzględnione potrzeby zabezpie-
czenia przed siłą ssącą wiatru i wywiewaniem oraz konieczność 
odpowiedniego odwodnienia. Nie mniej ważny jest dobór sub-
stratu dachowego oraz materiałów, z których wykonane są po-
zostałe warstwy konstrukcyjne – wyjaśnia  dr hab. inż. Ewa 
Burszta-Adamiak.

Materiały służące do wykonania podłoża pod sadzonki, 
powinny być lekkie, posiadać właściwości izolujące wilgoć 
oraz zapewniające równowagę termiczną. Plan rozmiesz-
czenia roślinności należy dostosować do układu zadasze-
nia, w zależności od tego, czy jest ono skośne, dwuspadowe, 
schodkowe, kopulaste, czy płaskie. 

Regulacje prawne
Kwestie prawne związane z montażem zielonych dachów re-
gulują przepisy Prawa budowlanego oraz Prawa Ochrony 
Środowiska. Zgodnie z art. 3 ust. 8 Prawa Ochrony Środowi-
ska, takie przedsięwzięcia definiowane są jako kompensacja 
przyrodnicza, czyli prace budowlane i rewitalizacyjne, któ-
rych celem jest przywrócenie równowagi przyrodniczej na 
danym terenie, przy jednoczesnym zachowaniu jego walo-
rów krajobrazowych. 

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa takich inwesty-
cji zawiera dział VI Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki. Ewentualne obawy użytkowników budzi kwe-
stia zapewnienia dostatecznej ochrony przeciwpożarowej 
w obrębie zielonych dachów. Rozwiązania konstrukcyjne 
i architektoniczne określone w rozporządzeniu likwidują ten 
problem.

 Joanna Kus

lic. Wikimedia Commons
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W Krakowie brakuje miejsca dla zwierząt?

z przepełnieniem i apelowały o adopcję swoich podopiecz-
nych. W lipcu padł rekord – jednego dnia krakowskie przy-
tulisko przyjęło 41 zwierząt. Częstymi powodami oddawania 
podopiecznych do takich ośrodków są: przeprowadzka wła-
ściciela do innego miasta, wyjazd na urlop, reakcja na skargi 
sąsiadów bądź brak środków na opiekę, a czasem po prostu 
ucieczka przed odpowiedzialnością. 

Niezależnie od przyczyn takich praktyk, miasto zaczęło 
szukać rozwiązania, które będzie zgodne z ustawą o ochro-
nie praw zwierząt. Właśnie otwarto dwa „okienka życia” 
dla niechcianych psów i kotów. To pierwsze od 10 lat takie 
przedsięwzięcie. Do tej pory działało tylko okienko w siedzi-
bie Krakowskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt, przy ul. 
Floriańskiej.  

Osoby, które chcą zostawić zwierzę pod dobrą opieką na 
czas oczekiwania na przekazanie go do schroniska, mogą to 
zrobić przez całą dobę w klinice weterynaryjnej Arka (przy ul. 
Chłopskiej 2a) oraz w hotelu dla psów Szarikton (w godzinach 
pracy hotelu), przy ul. Łużyckiej 111a. 

Okienka nie są przeznaczone dla rannych zwierząt – te po-
winny od razu trafić pod opiekę weterynarza. Ze względów 
organizacyjnych przyjmowane mogą być tylko psy i koty.  
Oddanie zwierzęcia odbywa się anonimowo. Właściciel zo-
stanie jedynie poproszony o wypełnienie formularza do-
tyczącego stanu podopiecznego, jego historii i charakteru. 
Szczegółowa informacja o psie lub kocie ma duże znaczenie 
dla ośrodka organizującego adopcję. W terminie określo-
nym w regulaminie działania „okienka życia” zwierzę zostanie 
przyjęte do schroniska przy ul. Rybnej.

Edward Wojnarowski

Z KRAKOWA

Po 10 latach od powstania pierwszego „okienka życia” dla zwierząt w Krakowie, otwarto 
kolejne punkty. Dlaczego takich miejsc powinno być jeszcze więcej?

W 
ponad 30 proc. przypadków właściciele zwie-
rząt nie są mile widziani przez osoby wynajmujące 
mieszkania – tak wynika z sondy przeprowadzonej 

w sierpniu 2019 r. wśród czytelników portalu KRN.pl. Bar-
dziej do wynajmu zniechęcają ankietowanych tylko rodziny 
z dziećmi. Można przypuszczać, że negatywne nastawienie 
do tych grup najemców wynika z obawy przed niewłaściwym 
użytkowaniem mieszkania i związanymi z tym zniszczeniami. 
Wynajmujący ma prawo dołączyć do umowy spis wyposaże-
nia (wraz z podaniem stopnia zużycia mebli i sprzętów), któ-
ry stanowi podstawę ewentualnej odmowy zwrotu kaucji (po 
zakończeniu najmu). Jednak liczna grupa właścicieli nadal nie 
ufa temu rozwiązaniu. Ci, którzy wolą być mądrzy przed szko-
dą, zaznaczają w ogłoszeniach opcję „bez zwierząt”. 

Kolejny problem obrazują wyniki ubiegłorocznej sondy, 
również opublikowanej przez KRN.pl. Na pytanie „Czy prze-
szkadza Ci pies sąsiada?”, najwięcej ankietowanych (ok. 48 
proc.) odpowiedziało twierdząco. Na hałas nie narzekało 
w tym czasie ok. 42 proc. respondentów. Pozostali wybrali 
odpowiedź „Trudno powiedzieć”. 

Wyniki obu ankiet wskazują, że mimo tworzenia w mia-
stach miejsc przyjaznych zwierzętom, takich jak np. wybie-
gi dla psów w miejskich parkach; udogodnień w inwestycjach 
mieszkaniowych (tzw. psie pakiety), przychylnego stosunku 
restauratorów wobec klientów przychodzących ze swoimi 
pupilami – właściciele zwierząt nadal spotykają się z przypad-
kami niechęci we wspólnotach mieszkaniowych.

Coraz więcej bezdomnych zwierząt
Problem bezdomności zwierząt nasilił się w ciągu 

ostatnich miesięcy. Krakowskie schroniska zmagały się 
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Niskie stopy procentowe nie chronią przed 
wyższymi kredytami

Klienci zadłużają się na wyższe kwoty i wydłużają okres spła-
ty. Oszczędzaniu na mieszkanie nie sprzyjają również prognozy 
dotyczące inflacji. 

Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że w I kw. 2020 r. jej 
wskaźnik wzrośnie (chociaż ma być to stan przejściowy), a na-
stępnie będzie zbliżać się do celu inflacyjnego. Według danych 
GUS w sierpniu tego roku iflacja wyniosła 2,8 proc. r/r. Czynni-
kiem w największym stopniu wypływającym na dynamikę cen są 
koszty produktów spożywczych. Względną równowagę poma-
gają zachować spadki stawek za energię. 

Jednocześnie inflacja bazowa utrzymuje się na umiarkowanym 
poziomie. W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozo-
stają korzystne, a dynamika PKB utrzyma się w najbliższych latach 
na relatywnie wysokim poziomie – wynika z treści komunika-
tu Rady Polityki Pieniężnej, opublikowanego po posiedzeniu 
z 10-11 września. 

Michał Mazur

FINANSE

Aktualna polityka finansowa państwa stwarza korzystne warunki dla osób zaciągających 
kredyty mieszkaniowe. Niskie stopy procentowe nie rozwiążą jednak problemu wyższych 
cen mieszkań (a tym samym zadłużania się na wyższe kwoty) i wysokiego poziomu wkładu 
własnego. Co wydarzyło się na rynku kredytów mieszkaniowych?

R
ada Polityki Pieniężnej kolejny raz utrzymała stopy pro-
centowe na niezmienionym poziomie, co jest dobrą wia-
domością dla osób planujących zaciągnięcie kredytu 

mieszkaniowego. Niskie wartości wskaźników NBP ułatwia-
ją uzyskanie zdolności kredytowej i niższej miesięcznej raty. 
W tym zakresie sytuacja kredytobiorców jest stabilna, a w  oce-
nie Rady aktualny poziom stóp procentowych umożliwia zacho-
wanie równowagi makroekonomicznej. Takie stanowisko czyni 
prawdopodobnym, że w najbliższych miesiącach wskaźniki na-
dal będą korzystne dla klientów banków. Aktualnie stopy pro-
centowe wynoszą, w skali rocznej:
• stopa referencyjna 1,50 proc.;
• stopa lombardowa 2,50 proc.;
• stopa depozytowa 0,50 proc.;
• stopa redyskonta weksli 1,75 proc. 

Klienci potrzebują coraz więcej pieniędzy
 Oczywiście mniej pewności klienci mogą mieć co do wła-

snych możliwości ekonomicznych. Z najnowszych danych Biura 
Informacji Kredytowej wynika, że zmieniają się kwoty udzie-
lanych kredytów – ceny mieszkań rosną, a to wymusza na na-
bywcach nieruchomości zaciąganie większych zobowiązań 
finansowych. O ile liczba umów kredytowych wzrosła w okresie 
styczeń – lipiec 2019 r. tylko o 1,2 proc., o tyle ich wartość była 
aż o 13,2 proc. wyższa niż w analogicznych miesiącach ubiegłe-
go roku. 

Wyjątkowo dużą aktywność na rynku kredytowym odnoto-
wano w lipcu br., kiedy klienci podpisali 22,5 tys. umów kredy-
towych na łączną kwotę 6,18 mld zł. To o ok. 16 proc. więcej 
kredytów niż w lipcu 2018 r. Pod względem wartości tendencja 
wzrostowa kształtowała się na poziomie 26 proc. w ujęciu r/r.

Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarów-
no w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą jedynie kredy-
tów powyżej 250 tys. zł., w tym w szczególności kredytów powyżej 
350 tys. zł. […] Tak więc lipiec potwierdza, że hossa na rynku kre-
dytów wysokokwotowych trwa. Natomiast spadki obejmują kredy-
ty poniżej 250 tys. zł. Ujemne dynamiki dotyczyły zarówno liczby, 
jak i wartości udzielanych kredytów. Kredytów do 100 tys. zł ban-
ki udzieliły o 25,3 proc. mniej, a w przedziale 100 – 150 tys. zł 
mniej o 19,7 proc. niż w analogicznym okresie 2018 r. – wyjaśnia 
prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji 
Kredytowej. 

Zbyt wysoki wkład własny
Znaczny odsetek transakcji na rynku nieruchomości stano-

wią zakupy za gotówkę, w pozostałych przypadkach kredyto-
wanie zakupu jest niezbędne. Mimo wzrostu średnich zarobków 
w Polsce wiele osób ma problem z uzbieraniem zalecanego przez 
KNF w Rekomendacji S, 20-procentowego wkładu własnego. 



Targi KUP SE, czyli slow dizajn po krakowsku

Warto zarezerwować czas na poszukiwanie oryginalnych, nietu-
zinkowych przedmiotów codziennego użytku i zapoznanie się 
z ofertą lokalnego rynku. 

9. Targi Dizajnu KUP SE
Weekend płynął powoli pod znakiem Targów Designu KUP 
SE, które po raz 9 odbyły się w Starej Fabryce Tytoniu przy 
ul. Dolnych Młynów 10. Miłośnicy produktów eko, rzemiosła 
i wzornictwa tłumnie spotkali się w sali nad klubem Scena 54, 
odpowiadając na zaproszenie organizatorów – Fabryki Festi-
wali i Studia Dobrych Relacji. Wystawcy przygotowali stoiska 
z polskim rękodziełem, naturalnymi kosmetykami, nietuzinko-
wą biżuterią i ręcznie robionymi dodatkami do wnętrz. Prze-
strzeń targowa była podzielona na kilka stref. Oprócz strefy 
fashion, dobrze znanej bywalcom targów dizajnu, dużym zain-
teresowaniem cieszyła się cześć z inspiracjami dla miłośników 
zwierząt. Tak zwana strefa psiego dizajnu wpisuje się w coraz 
popularniejszy w branży wnętrzarskiej nurt projektowania 
mebli i dodatków z myślą o małych użytkownikach domowej 
przestrzeni. Oryginalne akcesoria dla zwierząt nie tylko cie-
szą oko, ale i okazują się bardzo funkcjonalne (zwłaszcza na 
małych powierzchniach, gdzie wygospodarowanie miejsca na 
kojec dla pupila jest utrudnione). Idea slow dizajn przyświeca-
ła strefie odNowy, czyli przestrzeni dla miłośników renowacji, 
recyklingu, upcyclingu i szeroko rozumianego odświeżania zu-
żytych przedmiotów. 

Ponadto organizatorzy wydarzenia zaprosili uczestników 
na trzecią odsłonę strefy ZRÓB SE, która cieszyła się dużym 
zainteresowaniem zwiedzających. Targom tradycyjnie towa-
rzyszyły warsztaty tematyczne. 

Joanna Kus

RELACJE

Pierwsze powakacyjne targi dizajnu odbyły się 14 i 15 września na terenie kompleksu 
Dolne Młyny. W bogatej ofercie nie zabrakło inspiracji dla miłośników tzw. slow dizajnu.

C
arl Honoré w książce „Pochwała powolności” zdiagno-
zował współczesnego człowieka jako jednostkę żyjącą 
w nieustannym pędzie, kogoś, kto ściga się już nie tylko 

z innymi, ale także ze swoim cieniem. Jak pisze autor: Dziś cały 
świat cierpi na niedoczas. Wszyscy wyznajemy kult prędkości. W zwa-
riowanym pośpiechu łatwo zgubić sens i zadowolić się tym, co płyt-
kie i powtarzalne. Czy nastawieni na szybki efekt, goniąc za kolejnymi 
sprawnościami w każdej sferze życia, zdążymy jeszcze złapać oddech? 
Podobne pytania zadawali sobie na początku XXI w. twórcy kie-
runku w architekturze wnętrz, zwanego slow dizajn. Jego pod-
stawę teoretyczną stanowiła m.in. praca  Alistaira Fuad-Luke’a  
„Slow design – a paradigm shift in design philosophy?”. 

Świadome projektowanie
Jednym z rynkowych symboli kultu prędkości są dziś wszelkie-
go rodzaju sieci produkcyjne – od ubrań, przez meble, po wzor-
nictwo i sztukę użytkową.  Slow dizajn powstał w opozycji do 
masowej produkcji – promuje indywidualne podejście do projek-
towania i dokonywanie świadomych zakupów. W nurcie slow re-
zygnujemy ze ślepego podążania za modą i nastawienia na szybki 
efekt, na rzecz poszukiwania oryginalnych projektów, wysokiej 
jakości materiałów, wspierania lokalnych rzemieślników i posza-
nowania środowiska. Równie ważne jak kreatywność, są funkcjo-
nalność i porządek.

Jak to zrobić?
To, co użyteczne, nie powinno zaburzać naturalnej równowagi, 
dlatego w nurcie slow za wartościowe uznaje się meble i przedmio-
ty pochodzące z recyklingu. Entuzjaści slow dizajn proponują też 
szukanie inspiracji w regionalnych tradycjach i naturalnym krajo-
brazie. Okazją do świadomych zakupów są cykliczne targi dizajnu. 

fot. archiwum Tytano
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Perły z sieci

Jak nogi Marylin Monroe

Bella Sky, czyli piksele na hotelu

Najstarsze kamienne domy w Europie mają ok. 5,5 tys. lat. Są 
częścią neolitycznej osady utworzonej na szkockiej wyspie 
Papa Westray położonej w archipelagu Orkadów. Na północ 
od wybrzeży Szkocji znajduje się jeszcze ok. 70 wysepek. Na 
ich krajobraz składają się charakterystyczne kamienne kręgi 
i obiekty wzniesione przed wiekami. Opiekę nad wykopaliskami 
sprawuje instytucja Historic Scotland. Charakterystycznym 
elementem dawnej zabudowy są kamienne dachy. Archipelag 
Orkadów wyróżnia się także niskim wskaźnikiem gęstości 
zaludnienia. Obecnie wszystkie wyspy zamieszkuje łącznie 
ok. 20 tys. osób. Kolejną ciekawostką związaną z tą częścią 
Szkocji jest fakt, że można tutaj skorzystać z najkrótszego 
rozkładowego połączenia lotniczego na świecie. Lot z Westray 
do wspomnianej wyspy Papa Westray trwa dokładnie 2 minuty. 
Według lokalnych legend w przeszłości Westray i Papa Westray 
były ze sobą połączone.

fot. lic. Wikimedia Commons

fot. lic. Wikimedia Commons

fot. lic. Wikimedia Commons

Kamienne dachy w Papa Westray

Charakterystyczne poskręcane wieżowce Absolute Towers 
znajdujące się w kanadyjskim mieście Mississauga powstały 
w drodze konkursu na oryginalny projekt budynków 
mieszkalnych. Zwycięską koncepcję zgłosiło pekińskie 
biuro MAD Architects, pokonując 600 innych pracowni 
architektonicznych. Koszt budowy, zakończonej w 2012 r., 
oszacowano na 180 mln dolarów. Kanadyjskim drapaczom 
chmur przyznano nagrodę Emporis Skyscraper Award – tytuł 
najpiękniejszego i najciekawszego wieżowca. Mieszkańcy 
miasta znaleźli jednak własny sposób na wyróżnienie 
budynków. Nazywają je „Wieżami Marylin Monroe”, ze względu 
na kształt przypominający pończochy na nogach słynnej aktorki. 
Bryły budynków nie mają kantów, a dzięki charakterystycznemu 
ułożeniu balustrad sprawiają wrażenie bycia w ruchu. Podobny 
efekt projektanci osiągnęli poprzez zastosowanie zwężeń na 
różnych wysokościach. Wyższa wieża składa się z 56 pięter, 
natomiast niższa z 50 kondygnacji.

Stojący w kopenhaskiej dzielnicy Ørestaden hotel Bella Sky to 
połączenie dynamicznej formy i równie dynamicznej kompozycji 
elewacji. Zaprojektowany przez duńskie biuro 3XN budynek 
tworzą dwie wieże pokryte pikselowym wzorem. Obiekt stanowi 
część kompleksu wystawienniczo-konferencyjnego Bella Center, 
położonego w odległości 5 km od centrum Kopenhagi. Dzięki 
15-stopniowemu odchyleniu wież w przeciwnych kierunkach, nie 
zakłócają one wzajemnie widoku z okien na otaczające budynek 
łąki, morze i panoramę miasta. Ich wysokość wynosi ponad 73 m. 
Budynek hotelu mieści 814 pokoi, 4 bary, restauracje, strefę SPA oraz 
centrum fitness. U podstawy wieże skomunikowane są za pomocą 
łącznika rozpiętego nad wewnętrzną ulicą. Charakterystyczna, 
graficzna kompozycja pokrywająca elewacje złożona jest z białych 
i szklanych trójkątnych paneli i nawet z dużej odległości daje wyraźny, 
rozpikselowany efekt. Inspiracją do zaprojektowania hotelu Bella Sky 
stał się minimalizm w architekturze. Projektanci nawiązują również 
do skandynawskiej tradycji.



Z kraju

Deweloperzy pracują na rzecz ekologii
„Weźmy się do roboty, bo miło już było” – to hasło przewodnie nowej 

inicjatywy deweloperów. Aby dostarczyć inwestorom innowacyjnych roz-
wiązań prośrodowiskowych, Polski Związek Firm Deweloperskich powo-
łał EcoAvengersów, czyli zespół ekologiczny. W jego skład wejdą m.in. hy-
drolodzy, architekci, antropolodzy miejscy oraz aktywiści. Efektem ich 
pracy mają być rozwiązania w inwestycjach deweloperskich, które będą 
służyły zarówno mieszkańcom, jak i środowisku. Wypracowane innowacje 
mają pomóc w adaptacji w warunkach kryzysu klimatycznego.

Deweloperzy mieliby przyczynić się do wzrostu zazielenienia miast, 
a także łagodzenia skutków susz, upałów czy powodzi. Jednymi z najistot-
niejszych aspektów są proces budowy uwzględniający odpowiedzialność 
środowiskową, zrównoważona energia oraz mobilność. Wagę powinno 
przywiązywać się również do tworzenia wspólnot sąsiedzkich.

EcoAvengersi będą badać i tworzyć innowacyjne eko-rozwiązania, któ-
re staną się tematem przewodnim zaplanowanego na jesień darmowego 
eko-przewodnika.

Nowe przepisy dla działkowców
Ustawa „śmieciowa”, czyli ustawa o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach wprowadza zmiany w systemie gospodarowania 
odpadami. Nowe przepisy obowiązują od 6 września i dotyczą rów-
nież Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Od początku dyskusji na 
temat kształtu regulacji włączał się w nie Krajowy Zarząd Polskiego 
Związku Działkowców.

Przyjęte ustalenia oznaczają dla działkowców m.in. inny sposób 
rozliczania wywozu śmieci. Odtąd będzie się to odbywać w opar-
ciu o indywidualne umowy lub według systemu gminnego. W od-
niesieniu do ROD straci zastosowanie stawka ryczałtowa. Jeśli wy-
wóz śmieci będzie rozliczany na podstawie deklaracji „śmieciowej”, 
żądane opłaty nie będą mogły przekraczać maksymalnych stawek. 
W praktyce oznacza to, że odbiór pojemnika 1100 litrowego nie mo-
że kosztować więcej niż 54,17 zł, natomiast worka o pojemności 120 
litrów 16,63 zł. Ponadto zarządy ROD same mogą zdecydować, czy 
przystąpią do gminnego systemu wywozu śmieci.

Bez względu na sposób rozliczania, nowe przepisy zobowiązują 
działkowców do selektywnej zbiórki odpadów.

Mieszkanie powstrzyma migracje pracowników?
 Wkrótce ma zostać podpisana pierwsza umowa w ramach pro-

gramu Pracownik+Mieszkanie+. To innowacyjne rozwiązanie, 
wdrażane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, ma na 
celu zmniejszyć rotacje wśród pracowników. Pilotaż zakłada wy-
budowanie 50 mieszkań, które jako benefity pracownicze zostaną 
udostępnione osobom pracującym w firmach będących partnerami 
KSSE. 

Przedsiębiorca włączony do programu po części sfinansuje in-
westycję, dzięki czemu jego pracownicy zapłacą czynsz obniżony 
o włożony przez niego wkład. W związku z tym, że dopłaty miesz-
kaniowe mają stanowić część wynagrodzenia, regulujące je zasady 
pojawią się w umowie o pracę. Co ważne, po 10-15 latach zamieszki-
wania lokali udostępnionych w programie Pracownik+Mieszkanie+, 
pracownicy będą mogli je wykupić.

Program KSSE ma pomóc pracodawcom w zdobyciu i utrzyma-
niu najlepszych specjalistów, poprzez zapewnienie im stabilności 
zatrudnienia.
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Z Krakowa

Szybka Kolej Aglomeracyjna będzie się rozrastać
Do końca 2022 r. w Krakowie powstaną trzy przystanki Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej: Kraków Swoszowice, Kraków Prądnik Czerwony i Kraków 
os. Piastów. Inwestycje zostały uwzględnione w planach finansowych mia-
sta. Prawdopodobnie w pierwszej kolejności rozpocznie się budowa przy-
stanku Kraków Swoszowice. Przygotowano już pełną dokumentację pro-
jektową i uzyskano decyzje administracyjne. Przetarg na projekt wyko-
nawczy i realizację przystanku zostanie zorganizowany przez inwestora 
zastępczego – PKP PLK S.A., na postawie umowy zawartej z Urzędem Mia-
sta. Koszt budowy oszacowano na 28 mln zł. Projekt będzie współfinanso-
wany ze środków RPO WM na lata 2014-2020. 

Ponad 49 mln zł ma kosztować budowa przystanku Kraków Prądnik 
Czerwony. Inwestycja jest aktualnie na etapie gromadzenia dokumenta-
cji projektowej. Przewidywany termin wydania pozwolenia na budowę to 
I kw. 2020 r. Harmonogram prac zakłada, że przystanek Kraków os. Pia-
stów będzie realizowany w latach 2020-2021 za kwotę ok. 24 mln zł. 

Długi czas oczekiwania na rozpatrywanie odwołań od decyzji środowi-
skowych, przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, może wydłużyć 
inwestycje.

Rekordowy rok podatkowy
Dzięki akcji „Płać podatki w Krakowie” w latach 2016-2019 do 

budżetu miasta wpłynęło ok. 212 mln zł. Rozwiązanie polegają-
ce na wprowadzeniu Karty Krakowskiej pozwoliło w ciągu 8 lat 
sukcesywnie zwiększać liczbę osób uiszczających opłaty podat-
kowe w mieście. Rekordowy przyrost odnotowano w tym roku – 
33 221 nowych podatników. Szacuje się, że wpływy z ich podat-
ków w 2019 r. sięgną 93 mln zł. 

Rezultaty finansowe wprowadzenia tzw. piątki Kaczyńskiego do-
tkną samorządy w całym kraju, także w naszym mieście, będą powo-
dować obniżenie wpływów z podatków od osób fizycznych. Działania 
związane z pozyskiwaniem nowych podatników nieco łagodzą skutki 
wprowadzenia zmian podatkowych niekorzystnych dla samorządów 
– komentuje Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta 
Krakowa

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska za-
powiedziała, że przed końcem swojej kadencji przyjmie nowe Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego. Obecnie obowiązuje dokument z 2014 r. Zastępca prezy-
denta miasta Krakowa Jerzy Muzyk podsumował wynik konsul-
tacji społecznych w sprawie studium. Do komisji wpłynęło 15 tys. 
wniosków dotyczących projektowanych regulacji planistycznych. 
Największa liczba uwag poruszała kwestie miejskiej zieleni oraz 
działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Krako-
wianie chcą więcej tego typu terenów. Wnioski zawierały rów-
nież uwagi na temat zamiany gruntów usługowych na obszary pod 
wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe. 

Studium stanowi kluczowy dokument przy uchwalaniu miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego, ponieważ 
jest wobec niż nadrzędne.

Podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska radni dyskutowali również o projekcie no-
wego parku miejskiego przy ul. Lubostroń, ale ostateczne decyzje 
w tej sprawie nie zapadły.

Kraków o krok od nowego Studium
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 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 4,3262

CHF 3,9500

PLN 3,61%

II kw. 2019 7869 zł

III kw. 2019 15 551

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN  2,80% (sierpień 2019)

EUR 1% (sierpień 2019)

WIBOR * 1,7200

EURIBOR ** –0,4330

LIBOR CHF –0,8614

LIBOR EUR *** –0,4823

Preferencyjny ZUS Standardowy ZUS

Najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 675,00 zł 
(30% minimalnego 
wynagrodzenia – w roku 
2019 – 2250 zł)

Najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 2859,00 zł 
(60% przeciętnego 
wynagrodzenia –  
w roku 2019 – 4765 zł)

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 213,57 zł

•  składka 
na ubezpieczenie 
zdrowotne 342,32 zł

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 904,60 zł

•  składka 
na ubezpieczenie 
zdrowotne 342,32 zł

•  Fundusz Pracy 70,05 zł

Suma: 555,89 zł Suma: 1316,97 zł

Wyliczona w NBP cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                         189,07

tabela nr 179/A/NBP/2019 z dnia 16.09.2019

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

(dane na dzień 12.09.2019 [Euribor],  
06.09.2019 [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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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

1 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) bud. 5  -  III/IV kw. 2019
bud. 6  -  IV kw. 2020/I kw. 2021

109
32 - 69

11 500 - 12000
11 200  - 12 000 Inter-Bud Developer

2 Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/Podgórska)

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

30 - 230 11 500 - 12 000 
11000 - 17 000 Inter-Bud Developer 33

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

3 Apartamenty Turystyczna 30 czerwca 2020 32 - 67 7450 - 9350 Grupa Deweloperska Start 47

4 Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

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

40 - 80 8000 - 8550 Imperial Capital

5 Osiedle Stawowa (ul. Stawowa) maj 2021 30 - 85 7600 - 8600 Fronton 46

6 Panorama Prądnik  
(ul . Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw . 2020 34 - 70 6200 - 7600 Nokturn Deweloper 37

7
Wzgórze Witkowickie  
(ul. Witkowicka)

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

53 - 93 od 7100 AWIM 36

Grzegórzki   Średnia cena: 9367 zł/mkw. 

Prądnik Biały   Średnia cena: 7979 zł/mkw. 

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

Linie autobusowe: 32

Prądnik Czerwony   Średnia cena: 8739 zł/mkw. 

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

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

9 Reduta (ul. Reduta)
bud. K - luty 2020;  
bud. J.I. i J.II - marzec 2020
bud. H i I - maj 2021

32 - 86 7200 - 9000 Dom-Bud M. Szaflarski 49

10 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 66 - 94 7900 WAKO 48

11 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 26 - 83 8600 - 9800 Dom-Bud M. Szaflarski 49

12 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 7 - wrzesień 2019,  
bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 44 - 79 7200 - 8700 Dom-Bud M. Szaflarski 49

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Lekarze rodzinni: 7 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Zwierzyniec   Średnia cena: 9877 zł/mkw. 

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

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

13 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27 - 180 od 9396 Core Development 41

41Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 15/2019

rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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

14 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 - zrealizowany,  
bud. 2 - październik 2019 58 - 105 8100 - 9950 Dom-Bud M. Szaflarski 39, 49

15 Imperial Green Park Villa (ul  Truszkowskiego) IV kw.  2019 51 - 98 6899 - 7699 Imperial Capital 43

16 Mieszkaj w Mieście (ul. Wizjonerów)

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

29  - 112 od 6550 Henniger Investment 3

Bronowice   Średnia cena: 8803 zł/mkw. 

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim    Średnia cena: 6899 zł/mkw. 

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

17 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 54 - 69 6300  i 6800 Proins 52

18 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28 - 84 6500 - 8300 Grupa Deweloperska Start 47

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

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

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

Dębniki     Średnia cena: 8153 zł/mkw. 

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Linie tramwajowe: 5+1 nocne

Linie autobusowe: 24

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

21 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 33 - 66 od 7425 EXCON 40

22 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej
I etap - zrealizowany,  
II etap - II kw. 2020
III etap - II kw. 2021

65 - 90,  
31 - 70
26 - 67

5700 - 6000,  
6000 - 6800
6000 - 6500

Proins 52

23 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) zrealizowana od 222 5200 - 5650 Inter-Bud Developer 34

24 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33 - 77 6600 - 7500 Inter-Bud Developer 32

25 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39 - 56 7200 - 8200 Grupa Deweloperska Start 47

26 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska 18) III etap -  III kw. 2020 53 - 101 7905 - 8530 WAKO 48

Podgórze Duchackie   Średnia cena: 6579 zł/mkw. 

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 6 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

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

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

28 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 47

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

71 
32 - 71

6300 - 6500  
6600 – 7300 Krakoin 42
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

1 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) bud. 5  -  III/IV kw. 2019
bud. 6  -  IV kw. 2020/I kw. 2021

109
32 - 69

11 500 - 12000
11 200  - 12 000 Inter-Bud Developer

2 Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/Podgórska)

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

30 - 230 11 500 - 12 000 
11000 - 17 000 Inter-Bud Developer 33

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

3 Apartamenty Turystyczna 30 czerwca 2020 32 - 67 7450 - 9350 Grupa Deweloperska Start 47

4 Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

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

40 - 80 8000 - 8550 Imperial Capital

5 Osiedle Stawowa (ul. Stawowa) maj 2021 30 - 85 7600 - 8600 Fronton 46

6 Panorama Prądnik  
(ul . Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw . 2020 34 - 70 6200 - 7600 Nokturn Deweloper 37

7
Wzgórze Witkowickie  
(ul. Witkowicka)

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

53 - 93 od 7100 AWIM 36

Grzegórzki   Średnia cena: 9367 zł/mkw. 

Prądnik Biały   Średnia cena: 7979 zł/mkw. 

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

Linie autobusowe: 32

Prądnik Czerwony   Średnia cena: 8739 zł/mkw. 

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

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

9 Reduta (ul. Reduta)
bud. K - luty 2020;  
bud. J.I. i J.II - marzec 2020
bud. H i I - maj 2021

32 - 86 7200 - 9000 Dom-Bud M. Szaflarski 49

10 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 66 - 94 7900 WAKO 48

11 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 26 - 83 8600 - 9800 Dom-Bud M. Szaflarski 49

12 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 7 - wrzesień 2019,  
bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 44 - 79 7200 - 8700 Dom-Bud M. Szaflarski 49

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Lekarze rodzinni: 7 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Zwierzyniec   Średnia cena: 9877 zł/mkw. 

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

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

13 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27 - 180 od 9396 Core Development 41
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

14 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 - zrealizowany,  
bud. 2 - październik 2019 58 - 105 8100 - 9950 Dom-Bud M. Szaflarski 39, 49

15 Imperial Green Park Villa (ul  Truszkowskiego) IV kw.  2019 51 - 98 6899 - 7699 Imperial Capital 43

16 Mieszkaj w Mieście (ul. Wizjonerów)

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

29  - 112 od 6550 Henniger Investment 3

Bronowice   Średnia cena: 8803 zł/mkw. 

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim    Średnia cena: 6899 zł/mkw. 

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

17 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 54 - 69 6300  i 6800 Proins 52

18 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28 - 84 6500 - 8300 Grupa Deweloperska Start 47

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

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

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

Dębniki     Średnia cena: 8153 zł/mkw. 

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Linie tramwajowe: 5+1 nocne

Linie autobusowe: 24

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

21 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 33 - 66 od 7425 EXCON 40

22 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej
I etap - zrealizowany,  
II etap - II kw. 2020
III etap - II kw. 2021

65 - 90,  
31 - 70
26 - 67

5700 - 6000,  
6000 - 6800
6000 - 6500

Proins 52

23 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) zrealizowana od 222 5200 - 5650 Inter-Bud Developer 34

24 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33 - 77 6600 - 7500 Inter-Bud Developer 32

25 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39 - 56 7200 - 8200 Grupa Deweloperska Start 47

26 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska 18) III etap -  III kw. 2020 53 - 101 7905 - 8530 WAKO 48

Podgórze Duchackie   Średnia cena: 6579 zł/mkw. 

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 6 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

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

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

28 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 47

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

71 
32 - 71

6300 - 6500  
6600 – 7300 Krakoin 42
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Liczba ludności: 
	 •	Bibice	2981	•	Masłomiąca	715	•	Modlniczka	182	•	Niepołomice	10 904  

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

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

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

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

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

Łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 7753 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
31 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty I okładka, 38
32 Łagiewnickie Wzgórze (ul  Roi 6/Fredry) maj 2020 34 - 64 6300 - 7500 Fronton

33 Os. Zdunów (ul. Zdunów) marzec 2020 46 - 58 7100 - 7200 KRAK-DEVELOPMENT 45

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

Bieńczyce   Średnia cena: 6721 zł/mkw. 

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

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

Okolice Krakowa  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
30 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 186 - 259 10  332 HSD Inwestycje II okładka

Podgórze     Średnia cena: 8966 zł/mkw. 

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 6 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

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

37 Osiedle Fatimskie (Krzywaczka) październik 
2019 70 - 144 3500 - 5700 D.O.M. Development 51

58 Osiedle Klonowe 15 (Wieliczka, ul. Topolowa/ 
Kraków, ul. Bogucicka) II kw. 2020 55 4900 - 5157 Savan Investments 44,  

IV okładka
39 Wieliczka, ul. Różana III kw. 2021 49 - 113 od 5250 S.M. Czyżyny 50

Mistrzejowice   Średnia cena: 6940 zł/mkw. 

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

34 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) bud. 4 - IV kw. 2020/ I kw. 2021 
bud. 5 - III/IV kw. 2020

27 - 103 
25 - 66

7100 - 9300
6400 - 7500 Inter-Bud Developer 35

35 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 52 - 59 6900 - 7250 Grupa Deweloperska Start 47

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19
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Liczba ludności: 
	 •	Bibice	2981	•	Masłomiąca	715	•	Modlniczka	182	•	Niepołomice	10 904  

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

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

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

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

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

Łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 7753 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
31 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty I okładka, 38
32 Łagiewnickie Wzgórze (ul  Roi 6/Fredry) maj 2020 34 - 64 6300 - 7500 Fronton

33 Os. Zdunów (ul. Zdunów) marzec 2020 46 - 58 7100 - 7200 KRAK-DEVELOPMENT 45

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

Bieńczyce   Średnia cena: 6721 zł/mkw. 

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

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

Okolice Krakowa  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
30 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 186 - 259 10  332 HSD Inwestycje II okładka

Podgórze     Średnia cena: 8966 zł/mkw. 

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 6 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

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

37 Osiedle Fatimskie (Krzywaczka) październik 
2019 70 - 144 3500 - 5700 D.O.M. Development 51

58 Osiedle Klonowe 15 (Wieliczka, ul. Topolowa/ 
Kraków, ul. Bogucicka) II kw. 2020 55 4900 - 5157 Savan Investments 44,  

IV okładka
39 Wieliczka, ul. Różana III kw. 2021 49 - 113 od 5250 S.M. Czyżyny 50

Mistrzejowice   Średnia cena: 6940 zł/mkw. 

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

34 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) bud. 4 - IV kw. 2020/ I kw. 2021 
bud. 5 - III/IV kw. 2020

27 - 103 
25 - 66

7100 - 9300
6400 - 7500 Inter-Bud Developer 35

35 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 52 - 59 6900 - 7250 Grupa Deweloperska Start 47

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Panorama Kliny

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji Panorama Kliny

adres ul. Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

W	 pobliżu	 znajdują	 się:	 sklepy,	 przedszkola,	 szkoły	 językowe,	 
komunikacja miejska, placówki medyczne oraz szpital.
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Wiślane Tarasy 2.0

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 IX	 	 32,31	 442	647	zł

	 2	 	 II	 	 52,38	 		602	370	zł

	 3	 	parter	 	 61,21	 612	100	zł

	 4	 	 IX	 	 79,00	 1	027	000	zł

nazwa inwestycji	 Wiślane	Tarasy	2.0		bud.	D

adres ul.	Grzegórzecka		69	c

miasto	 Kraków

cena za mkw. od	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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Panorama Kliny

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji Panorama Kliny

adres ul. Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

Nove Skotniki

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 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.

34 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2019
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Piasta Towers 

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 VI	 	 27,38	 218	040	zł

	 1	 	 II	 	 31,48	 251	840	zł

	 2	 	 III	 	 47,93	 325	924	zł

	 3	 	 VII	 	 51,01	 351	969	zł

 4	 	 II	 	 65,92	 441	664	zł

nazwa inwestycji Piasta Towers bud. 4 i 5

adres os.	Boh.	Września	84	C	i	D

miasto Kraków

cena za mkw. od	6400	do	9300	zł

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

 bud. 5  – III/IV  kw.  2020  r.

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras tak

ogródek	 nie

miejsce parkingowe (cena) 35	000	zł	 

	 18	000	zł	(zewnętrzne)

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/	m2 

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Piasta Towers to	wieloetapowa	inwestycja	zlokalizowana	w	pobliżu	
pętli	tramwajowej	w	Mistrzejowicach	przy ul.	Piasta	Kołodzieja.	Sta-
nowi	przykład	nowoczesnej	architektury,	kompleksowo	zagospoda-
rowanego	osiedla	oraz przystępnej	ceny.
Osiedle	posiadać	będzie	pełną	infrastrukturę	towarzyszącą,	m.in.:
•	 obiekt	rekreacyjno-sportowy
•	 ścieżki	zdrowia,	place	zabaw
•	 specjalnie	wydzielone	miejsca	do	wypoczynku	i	rekreacji
•	 tereny	zielone,	atrakcyjną	małą	architekturę
•	 zaplecze	handlowo-usługowe
•	 sklepy,	restauracje
Lokalizacja	inwestycji	Piasta	Towers	zapewnia	pełną	infrastrukturę	
miejską	oraz	doskonałą	komunikację	z	centrum	Krakowa.	Planowa-
na	 budowa	 północnej	 obwodnicy	miasta	 przebiegająca	 nieopodal	
naszej	inwestycji	oraz	przystanku	szybkiej	kolei	aglomeracyjnej	bę-
dzie	dodatkowym	udogodnieniem	komunikacyjnym.
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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 I + II  68,15 7300 zł/m2

 4 I + II  77,42 7500 zł/m2

 4 parter + I  82,73 7100 zł/m2

 5 parter + I  94,21 7100 zł/m2

Osiedle Wzgórze Witkowickie

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

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

nazwa inwestycji	 Panorama	Prądnik

adres ul.	Kuźnicy	Kołłątajowskiej

miasto	 Kraków

cena za mkw. 6200–7600	zł

termin oddania	 I	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 6

balkon	 tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe	 25	000–30	000	zł

komórka lokatorska 5000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 IV	 	 48,10	 351	130	zł

	 3	 I	 	 53,20	 372	400	zł

	 3	 II	 	 63,00	 434	700	zł

	 4	 III	 	 70,10	 462	660	zł
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Apartamenty Klimaty

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

nazwa inwestycji Apartamenty Klimaty

adres ul. ks.  W.  Karabuły

miasto Kraków

cena za mkw. 10 500 – 14 000 zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż podziemny w cenie

komórka lokatorska -

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

Inwestycję wyróżnia:

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

.  Ogród na dachu budynku

.  Sąsiedztwo lasu

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

.  Brak możliwości wjazdu i parkowania prywatnych samochodów

. Wyraźne oddzielenie od ciągów komunikacyjnych zielenią 
wysoką.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  81,80 -

 3 I  105,60 -

 4 I  120,90 -

 4 parter  124,30 -
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Głowackiego

DOM-BUD M. SzaflarSki Sp. Jawna
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
tel. +48 12 421 99 38, 12 422 80 59 | poczta@dom-bud.pl | www.dom-bud.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 5 parter 105,00 8100 zł/m2

 3 I 66,33 8400 zł/m2

 3 III 64,66 8800 zł/m2

 4 I 94,87 9200 zł/m2

 5 V 103,08 9950 zł/m2

nazwa inwestycji Głowackiego

adres ul. Bartosza Głowackiego

miasto Kraków

cena za mkw. 8100–9950 zł

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

liczba kondygnacji 6 nadziemnych, 1 podziemna

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/m2

komórka lokatorska (cena) 3400 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Propozycją skierowaną do osób, które cenią sobie uroki i tradycję 
Bronowic, są budynki przy ul. Głowackiego w Krakowie. Inwesty-
cja ta, to dwa pięciopiętrowe budynki mieszkalne, wielorodzinne, 
w których mieszkania oscylują w metrażach od 38 m2 aż do 105 m2. 
Dla przyszłych klientów zaproponowano mieszkania z wyraźnym 
strefowaniem funkcji. Można również wypocząć na przestron-
nych balkonach, loggiach i tarasach. Budynkom nadano moderni-
styczny wyraz architektoniczny z  wyraźną artykulacją poziomą. 
W budynkach zaprojektowano kondygnację podziemną z indywi-
dualnymi boksami garażowymi. Sprawny dojazd do centrum ułatwi 
pętla tramwajowa Bronowice, ponadto bezpośrednio przy ulicach 
Podchorążych i Bronowickiej znajdują się przystanki autobusowe 
i tramwajowe. Zaletą jest również bliskość sklepów, aptek, centrów 
medycznych, jak również szkół wyższych.
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Lubostroń Park

excon S.A. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Lubostroń 15 (teren budowy) 30-383 Kraków 
e-mail: biuro@lubostronpark.pl | tel. +48 570 430 431 | www.lubostronpark.pl 

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena brutto

 1 II 33,09 288 618 zł

 1 parter 37,92 317 902 zł

 2 III 44,03 369 852 zł

 2 parter 48,70 379 534 zł

 4 III 60,03 518 000 zł

 4 II 66,00 528 000 zł

nazwa inwestycji Lubostroń Park

adres ul. Lubostroń 15 A

miasto Kraków

cena za mkw. od 7425 zł

termin oddania grudzień 2019 r.

liczba kondygnacji 4 nadziemne, 1 podziemna

balkon mieszkania na kond. 1, 2 i 3 

taras nie

ogródek mieszkania na kond. 0

miejsce parkingowe w garażu 35 000 zł

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

PRZEKAZANIE MIESZKAŃ NABYWCOM W 2019 ROKU!

MARKA 
DEWELOPERSKA

do 15.000 zł rabatu  
na urządzenie ogródKa LoKatorsKiego
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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 mało ruchliwej 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
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Turniejowa

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

nazwa inwestycji Turniejowa

adres ul. Turniejowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6300 zł do 7300 zł

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

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe 42 000 zł

komórka lokatorska 3 500 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 VIII  31,72 231 556 zł

 2 VI  41,25 301 125 zł

 2 parter  48,7 321 551 zł

 3 VIII  58,7 405 099 zł

 3 parter  71,0 447 425 zł
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Green Park Villa

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

nazwa inwestycji Green Park Villa

adres ul. Truszkowskiego

miasto Kraków

cena za mkw. 6899 - 7699 zł

termin oddania IV kw. 2019                                                                                                                                    

liczba kondygnacji 3 + kondygnacja -1 (garaże)

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

pomieszczenie gospodarcze (cena) 3500 zł/ m2 

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 parter 50,39 387 953 zł

          3/4 dwupoziom. 67,79 488 020 zł

          4/5 dwupoziom.  85,71 608 455 zł 

           5/6 dwupoziom. 97,83 674 929 zł
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Osiedle Klonowe 15

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

nazwa inwestycji Osiedle Klonowe 15

adres, miasto Wieliczka, ul. Topolowa

adres, miasto Kraków, ul. Bogucicka

cena za mkw. od 4900 do 5157  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  54,99 269 500 zł

 3 parter (z ogródkiem)  55,17 284 500 zł
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Osiedle Zdunów

nazwa inwestycji Osiedle Zdunów

adres ul. Zdunów

miasto Kraków

cena za mkw. od 7100 zł do 7200 zł

termin oddania marzec 2020

liczba kondygnacji 8

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska tak

Informacje o inwestycji

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

Opis inwestycji

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

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

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

Przykładowe mieszkania

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 I 45,53 323 263 zł

 2 II 53,49 385 128 zł

 2 III 57,81 416 232 zł

 1 IV 46,27 333 144 zł
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OSIEDLE atimskie Tu zaczyna się 
nowe życie.

PRZYJAZNE DLA RODZIN
Wspólny park, boisko, plac zabaw, fontanna, kapliczka

www.OsiedleFatimskie.pl
Telefon: 607 403 404

e-mail: kontakt@osiedlefatimskie.pl

Mieszkasz w ciasnym mieszkaniu?
Otaczają Cię przypadkowi  sąsiedzi  z którymi niewiele Cię łączy?  

Bezpieczeństwo Twoich dzieci jest dla Ciebie ważne?  
Marzysz, żeby się napić  porannej kawy na tarasie  i podziwiać ogród?

Urokliwe i pełne zieleni miejsce na południe od Krakowa.

Marzenia się 
spełniają.

Zamieszkaj 
z nami.
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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 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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Nieokiełznany popyt na nowe biura 
w Krakowie

powierzchni biur, co klasyfikuje Kraków na szczycie listy naj-
aktywniejszych regionów. Walter Herz szacuje, że do końca 
2019 r. krakowskie zaplecze biurowe powiększy się o 75 000 
mkw. Od momentu przekroczenia w 2017 r. symbolicznej gra-
nicy miliona metrów kwadratowych deweloperzy biją własne 
rekordy. Obecnie miasto ma 1,36 mln mkw. powierzchni biu-
rowej. W pierwszym półroczu 2019 r. zakończono budowę 
kilkunastu obiektów. Duży apetyt krakowskich deweloperów 
pomógł im prześcignąć Warszawę.

W pierwszym półroczu tego roku w Krakowie oddanych zosta-
ło kilkanaście obiektów, dzięki czemu na rynek trafiło łącznie pra-
wie 100 tys. mkw. powierzchni biurowej. To więcej niż przybyło 
w tym czasie nawet na największym w kraju rynku warszawskim 
– komentuje Mateusz Strzelecki, Partner i Head of Regional 
Markets w Walter Herz. 

Nowe biurowce na mapie Krakowa
Największe nowo powstałe inwestycje w Krakowie to m.in. 
Mogilska Office (12 500 mkw.), DOT Office F1 (9800 mkw.) 
oraz obiekt B1 w biurowcu Fabryczna Office Park (13 500 
mkw.). Inwestorzy na tym nie poprzestaną. Przykładowo, re-
alizowany przez Cavatinę biurowiec Tischnera Office wkrót-
ce zasili rynek o 33 600 mkw. nowych biur. W budowie są 
obecnie także: wielofunkcyjna inwestycja Unity Center (któ-
ra zastąpi dawnego „szkieletora”), Fabryczna City przygo-
towywana przez Inter-Bud, czy kompleks High5ive firmy 
Skanska. W tym roku powstają również kolejne etapy projek-
tów  Bonarka for Business,  Wadowicka 3 i  Zabłocie Busi-
ness Park. 

Joanna Kus

BIUROWCE

Krakowscy deweloperzy działający na rynku nieruchomości biurowych już dawno 
przekroczyli granicę miliona mkw. biur. Od tego momentu praktycznie nie schodzą z placu 
budowy. Zapotrzebowanie na nowe powierzchnie jest tak duże, że w ciągu pierwszych 6 
miesięcy roku oddano kilkanaście nowych biurowców. Inwestorzy mają dla kogo budować 
– najemcy nie obawiają się podpisywać umów nawet na wczesnych etapach realizacji 
projektów.

P
od względem popytu na wynajem powierzchni biuro-
wych Kraków stał się najważniejszym regionalnym ryn-
kiem w Polsce. Według danych Walter Herz, w ciągu 

6 miesięcy zawarto umowy najmu na łącznie 140 000 mkw., 
co stanowi ok. 47 proc. biur wynajętych w tym okresie we 
wszystkich dużych ośrodkach biznesowych (poza Warsza-
wą). Niezmiennie największe zapotrzebowanie na nowe po-
wierzchnie biurowe deklarują firmy z sektora BPO/SSC. 
Około 60 proc. z 3 mln mkw. biur zaadaptowanych przez 
branżę nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, stanowią 
siedziby przedsiębiorstw działających w Krakowie.

Jednocześnie rośnie tu odsetek klientów zainteresowa-
nych wynajmem przestrzeni elastycznych. Segment ten ge-
neruje już blisko 10 proc. popytu w Krakowie. Umowy najmu 
powierzchni z segmentu flexy, które podpisano od począt-
ku roku, obejmują ok. 13 000 mkw. Jak podaje Walter Herz, 
w centrum miasta miesięczne czynsze wynoszą od 13 do 
15,5 euro/mkw., przy czym stawki te są wyjściowe i operato-
rzy pozostawiają dość duże pole do negocjacji ceny. W pozo-
stałych częściach Krakowa oferty zawierają kwoty od 9,5 do 
14 euro/mkw. Współczynnik powierzchni niewynajętej wyno-
si aktualnie 10 proc. Mimo dużej dynamiki nowych inwestycji 
podaż dostępnych obiektów zaczyna nie nadążać za popytem, 
o czym świadczy wzrost liczby umów pre-let. Wiele firm de-
cyduje się na transakcję najmu na wczesnym etapie realizacji 
projektu biurowego.

Rynek będzie się powiększał
Rekordowy popyt napędza dalszą rozbudowę rynku biurowe-
go w stolicy Małopolski. W budowie jest ok. 270 000 mkw. 

fot. Walter Hertz
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M House ul. Meiera 16 c

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

WYNAJEM

metraż 119 m2

cena 56 zł netto + opłaty eksploatacyjne

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety , kancelarie

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
                                                             rozwijająca się dzielnica

inne dostępne lokale 33 m2

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
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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

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 136 m2

www.mieszkania.inter-bud.pl/lokale-komercyjne-grzegorzki-park
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Zaczarowany Młyn ul. Jana Kaczary 5

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

SPRZEDAŻ   

metraż 72,84 m2

cena 575 436 zł brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

miejsca parkingowe ogólnodostępne 

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

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

inne dostępne lokale —

Budynki 29 listopada 191 i 193 ul. 29 listopada

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

sprzedaż / wynajem

metraż 157,73 m2

cena 6838 zł/m2 / 1 078 490  zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

min. okres najmu informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne 

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

największy atut lokale gotowe do odbioru

inne dostępne lokale bud. 191: od 17 do 147 m2  
 bud. 193: od 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
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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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Największa zmiana w Kodeksie 
postępowania cywilnego

powoda o  przeszkodzie w  jego doręczeniu i zobowiąże go do 
doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika. Komornik, na 
zlecenie powoda i za opłatą (która może wynieść nawet 120 
zł), podejmie czynności terenowe i  spróbuje doręczyć pismo. 
Jeśli w terminie dwóch miesięcy nie uda mu się doręczyć po-
zwu i powód nie przedstawi potwierdzenia jego odbioru lub ak-
tualnego adresu pozwanego, sąd zawiesi postępowanie. 

Ta zmiana ma na celu wyeliminowanie przypadków prowa-
dzenia sprawy sądowej bez wiedzy pozwanego, co najczęściej 
dzieje się, gdy pozew awizowany jest na nieaktualny adres. Sy-
tuacje takie jednak często zdarzają się w przypadku spraw do-
tyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości czy 
zapłaty, gdy adresy w księgach wieczystych lub umowie są już 
dawno nieaktualne, bo np. podany w umowie pośrednictwa ad-
res do korespondencji dotyczy sprzedanego domu, z którego 
pozwany się już wyprowadził. 

Szczęśliwie zmiana ta nie dotyczy sytuacji, gdy pozwanym 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna podlegająca wpisowi 
do  rejestru lub ewidencji. Wtedy pozew pozostawia się w ak-
tach sprawy ze skutkiem doręczenia. 

Wszystko to wiązać się może ze znaczącymi kosztami i wy-
dłużeniem czasu trwania postępowania, i wcale nie gwarantu-
je, że sprawa zostanie załatwiona.

2. Wyrok bez rozprawy
Pozew jest sprawdzany przez sędziego, jeżeli sąd po jego prze-
czytaniu uzna powództwo za bezpodstawne, może bez wzy-
wania powoda do wyjaśnień – od razu oddalić powództwo na 
posiedzeniu niejawnym.

PRAWO

Już w listopadzie tego roku wejdzie w życie największa zmiana w postępowaniu cywilnym 
w ostatnich latach. Czy będzie miała wpływ na rynek nieruchomości i pracę pośrednika 
w obrocie nieruchomościami? 

D
ziałając na rynku nieruchomości, niejednokrotnie moż-
na spotkać się ze sporami sądowymi, które najczęściej 
dotyczą uregulowania stanu prawnego, właścicielskie-

go nieruchomości (np. sprawy spadkowe, o zasiedzenie, usta-
nowienie służebności, zniesienie współwłasności), czy sprawy 
związane z wykonaniem umowy przedwstępnej, zapłatą lub 
zwrotem zadatku. Mogą to być też spory z wykonawcami prac 
budowlanych czy nierzetelnymi klientami biur pośrednictwa. 
Od wniesienia pozwu do pierwszej rozprawy mija kilka mie-
sięcy, każda kolejna rozprawa to znowu strata kilku miesięcy, 
a jeśli w sprawie konieczna jest opinia biegłego – to procedu-
ra jeszcze bardziej się przedłuża. Długo toczą się też postępo-
wania apelacyjne. Wszystko to powoduje, że sprawy sądowe 
trwają – w najprostszych przypadkach – 2 lata, a tych skompli-
kowanych z opiniami biegłych i świadkami nawet i 9 lat.  

Blokuje to lub znacznie opóźnia obrót nieruchomościami.  
Ustawodawca postanowił, przynajmniej w teorii, to zmienić. 

Naczelnymi  celami, jakie przyświecały zmianom KPC, były: 
przyspieszenie zakończenia sprawy, zapobieganie celowemu 
przedłużaniu postępowania, ale też zapewnienie pozwanym 
faktycznej możliwości podjęcia obrony przed pozwem na eta-
pie postępowania sądowego, a nie dopiero, egzekucyjnego. 

Najważniejsze zmiany, realizujące te postulaty to:

1. Koniec z doręczaniem pozwu konsumentom poprzez awizo
W  przypadku nieodebrania przez pozwanego przesyłki sądo-
wej zawierającej pozew, mimo dwukrotnego pozostawienia w 
skrzynce zawiadomienia o przesyłce (awiza), sąd zawiadomi 
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Takie rozwiązanie owszem przyspieszy załatwienie sprawy 
przez sąd (i polepszy statystyki), ale w żaden sposób nie będzie 
przydatne do rozwiązania problemu, z którym powód przy-
szedł do sądu. Trzeba zatem bardzo uważnie przygotowywać 
pozwy i załączniki, żeby nie dawać pretekstu do takiego zakoń-
czenia sprawy. 

3. Rozstrzygnięcie sprawy na pierwszym spotkaniu lub przy-
gotowanie planu wszystkich rozpraw
Wprowadzono obowiązek stawienia się powoda na pierwsze 
posiedzenie (chyba że sąd uzna, iż sam pełnomocnik wystar-
czy). Jeżeli powód bez usprawiedliwienia nie stawi się, to po-
stępowanie zostanie umorzone. Sąd obciąży go kosztami i w 
konsekwencji nie rozpozna sprawy. Na pozwanym nie ciąży 
analogiczny obowiązek obecności. Natomiast jeśli obie stro-
ny się stawią, to sąd będzie namawiał je do zawarcia ugody lub 
przeprowadzenia mediacji. Brak porozumienia stron powo-
duje, że przygotowywany jest  tzw. plan rozprawy, czyli „sce-
nariusz” jej przebiegu. Ustala się w nim: jakie dowody będą 
przeprowadzone, czyli np. jacy świadkowie, w jakiej kolejności i 
kiedy dokładnie odbędą się przesłuchania (powołanie nowych 
świadków po zatwierdzeniu planu rozprawy kosztuje 100 zł); 
terminy posiedzeń, w tym także termin zamknięcia rozprawy 
lub ogłoszenia wyroku, czyli kiedy sprawa się zakończy. 

4. Wysłuchanie stron lub innych osób – za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość
Brzmi obiecująco, ale bez udogodnień technicznych nie będzie 
to praktycznie możliwe.

5. Złożenie przez świadka zeznań na piśmie
Może faktycznie przyspieszyć postępowanie, jeśli strony i ich 
pełnomocnicy w imię szybkiego zakończenia sprawy zrezygnu-
ją z zadawania pytań świadkowi.
  
6. Obowiązek zawiadomienia świadka, biegłego, by stawił się 
na rozprawę
Słuszna zmiana, która legalizuje dotychczasową prakty-
kę, że strona powołująca świadka „pilnuje”, by stawił się na 
rozprawę.  

7. „Im mniej dochodzisz, tym proporcjonalnie więcej płacisz”
Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy według 
jej twórców – opłaty od pozwu o zapłatę były za niskie i strony 
od razu decydowały się na wniesienie sprawy do sądu. Posta-
nowiono zatem, aby sprawy o mniejszej wartości (do 20 000 zł) 
były na tyle drogie, żeby w ten sposób zniechęcić do wnoszenia 
do sądu takich „bagatelnych spraw”

Zrekompensowano to teoretycznym poszerzeniem przesła-
nek zwolnienia od kosztów sądowych dla osób, jednocześnie 
praktycznie uniemożliwiając spółkom domaganie się takiego 
zwolnienia poprzez dodanie wymogu udowodnienia, że wspól-
nicy lub akcjonariusze nie mogą dokapitalizować spółki ani 
udzielić jej pożyczki. 

8. Wprowadzono opłatę za uzasadnienie wyroku (100 zł)
W argumentacji tej zmiany podnoszono, że strony składają 
wniosek o uzasadnienie niemal z automatu, bez zamiaru złoże-
nia apelacji. Tymczasem jego sporządzenie jest czasochłonne 
dla sędziego, który w tym czasie mógłby zająć się innymi spra-
wami w toku. Zmiana ta ma utrudnić stronom angażowanie 
sądu w pracę, która jest bezcelowa. 

Nowelizacja ta na pierwszy rzut oka wygląda bardzo obiecu-
jąco, czy jednak sprawdzi się w praktyce i przyspieszy rozpozna-
wanie spraw!? 

Przeciętny sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie ma kilka-
set spraw na biegu. W sądzie okręgowym tych spraw jest nie-
co mniej, ale za to bardzo skomplikowanych i z wielotomowymi 
aktami. Czy przy takim obciążeniu sędzia będzie w stanie zapla-
nować przebieg całej sprawy? A co, gdy zachoruje lub rozprawa 
się nie odbędzie z innych przyczyn? Cały plan legnie w gruzach i 
odbędzie się to kosztem (przedłużenia) nie tylko tej sprawy, ale i 
innych, które ten sędzia ma u siebie w referacie. 

Poza tym zmiana ta tak naprawdę nie wprowadza nic nowe-
go, gdyż już obecnie obowiązuje zapis, zgodnie z którym sąd po-
winien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do 
tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, 
jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.  

A zatem przewlekłość postępowania ma swe źródło gdzie 
indziej. Moim zdaniem pierwszym takim czynnikiem przedłu-
żającym postępowanie, szczególnie w sprawach dotyczących 
nieruchomości – są opinie biegłych sądowych (np. rzeczoznaw-
ców, geodetów, architektów), na które trzeba czekać po kilka 
miesięcy. Tutaj nie wprowadzono jednak żadnej zmiany.

Zmian w sądownictwie nie przeprowadzi się także bez zwięk-
szenia wsparcia aparatu administracyjnego oraz dalszej infor-
matyzacji sądów (np. wprowadzającej jako standard możliwość 
porozumiewania się sądu na odległość ze stronami, pełnomoc-
nikami, biegłymi, świadkami). 

Obecnie wprowadzana reforma postępowania cywilnego 
idzie w kierunku biurokratyzacji i obciąży strony, nakładając na 
nie dodatkowe obowiązki (np. szczegółowej weryfikacji adre-
su pozwanego) i podwyższając opłaty. Zmusza też do dobrego 
przygotowania sprawy już na samym jej wstępie, co często jest 
niemożliwe bez udziału profesjonalnego pełnomocnika. Otwar-
tym pozostaje pytanie, czy efektem tych zmian będzie szyb-
sze wydawanie sprawiedliwych i poprawnych merytorycznie 
rozstrzygnięć.   

Anna Niecikowska, adwokat
Związana ze środowiskiem pośredników od ponad 12 lat, spe-

cjalizująca się w prawie nieruchomości i prowadzeniu spraw 
sądowych 

www.niecikowska.pl
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2-pokojowe - 50,43 m2 
ul. Śliska
Mieszkanie położone na par terze w 
czteropiętrowym bloku z cegły. W skład 
nieruchomości wchodzi duży pokój o 
powierzchni około 20 m2, osobny pokój  
z balkonem o powierzchni około 13 
m2, oddzielna jasna kuchnia, łazienka 
z WC, hall. Dodatkowo do mieszkania 
przynależy piwnica. Ogrzewanie centralne  
z sieci miejskiej.

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

2-pokojowe – 50 m2 
Krowodrza, ul. Rusznikarska

Nieruchomość o powierzchni 50 m2 składa 
się z: przedpokoju, 2 nieprzechodnich pokoi, 
kuchni, łazienki, loggii i piwnicy. Mieszkanie 
w budynku z 2000 roku. Miejsce parkingowe 
dla mieszkańców za szlabanem. Zielona 
okolica z doskonale rozwiniętą infrastrukturą  
i komunikacją miejską. 

Cena 359.000 zł
Tel. 793 717 771 

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

Cena 430.000 zł do negocjacji
Tel. 531 992 777

1-pokojowe – 24 m2 
Kazimierz, ul. Dietla
Nieruchomość z widokiem na Wawel. Składa 
się z jasnego pokoju z aneksem kuchennym 
oraz łazienki z WC. Idealne na wynajem 
krótkoterminowy.

Cena 265.000 zł
Tel. 512 110 804

2-pokojowe – 65 m² 
Kazimierz, ul. Dietla 
Nieruchomość w samym centrum Krakowa. 
Mieszkanie składa się z salonu, jasnej kuchni, 
sypialni oraz łazienki z WC. Przy wykończeniu 
wnętrza zostały wykorzystane elementy 
klasyki.

Cena 650.000 zł
Tel. 512 110 804

3-pokojowe - 61,33 m2 
ul. Mitery
Mieszkanie położone na parterze w 
czteropiętrowym bloku z cegły. W skład 
nieruchomości wchodzi salon z aneksem 
kuchennym, dwa niezależne pokoje  
(jeden z balkonem), łazienka z WC, hall. 
Dodatkowo do mieszkania przynależy 
piwnica. Rozwinięta infrastruktura 
handlowo-usługowa.
 

Cena 549.000 zł
Tel. 513 084 377

Działka budowlana - 1997 m2 
Gaj
Nieruchomość zgodnie z aktualnym planem 
znajduje się w terenie oznaczonym 3MN1 (90%)   

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz symbolem ZZ (10%) - trwałe użytki zielone. 
Na działce znajdują się następujące media: woda, 
prąd oraz szambo. W bezpośrednim sąsiedztwie 
nieruchomości znajduje się przyłącze gazu.

Cena 449.000 zł
Tel. 513 084 377

Cena 399.000 zł
Tel. 513 084 377

Cena 480.000 zł
Tel. 12 412 00 72

Cena 570.000 zł
Tel. 512 110 804

2-pokojowe – 57 m² 
Stare Grzegórzki,  
ul. Rzeźnicza 
Nieruchomość po całkowitym remoncie. 
Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, 
oddzielnej kuchni, łazienki z WC oraz 
przedpokoju. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Ogrzewanie miejskie.

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 kawalerki  
Krowodrza, ul. Chocimska
Mieszkanie 76 m2 podzielone na 3 autono-
miczne mieszkania jednopokojowe (26 m2, 
25 m2,19 m2). Stan deweloperski. Zadbana 
kamienica z ogrzewaniem z sieci miejskiej. 
Doskonała lokalizacja względem licznych 
punktów handlowo-usługowych  
oraz uczelni wyższych.

Cena 670.000 zł 
Tel. 509 781 181

2-pokojowe - 37 m2 
Azory, ul. Stachiewicza
Widokowe mieszkanie na 6 piętrze. 
Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, 
łazienki, przedpokoju oraz balkonu. Dobra 
komunikacja. W pobliżu znajduje się Park 
Krowoderski.

Cena 315.000 zł
Tel. 791 759 999

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

- usługowe.

 

Cena 398.000 zł 
Tel. 535 221 232

4-pokojowe - 107 m2 
Stare Miasto, ul. Szewska
Dwa niezależne mieszkania na jednej Księdze 
Wieczystej. Pierwsze mieszkanie (75 m2) 
składa się z trzech oddzielnych pokoi, łazienki 
z WC, aneksu kuchennego oraz przedpokoju. 
Druga część nieruchomości to studio o pow. 
32 m2 z aneksem kuchennym, łazienką z WC  
i przedpokojem. Ogrzewanie centralne. Lokal  
w pełni umeblowany.

3-pokojowe – 53,14 m2 
Nowy Prokocim
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
2 pokoje, łazienka z WC, ogródek (50 m2). 
Możliwość dokupienia miejsca postojowego 
w garażu. Mieszkanie wykończone w wysokim 
standardzie. Ogrodzone nowoczesne osiedle.

Cena 499.000 zł 
Tel. 600 176 207

3-pokojowe – 57,11m2  
Wola Duchacka Wschód 
3 oddzielne pokoje, osobna kuchnia, 
łazienka, WC oraz przedpokój. Do 
mieszkania przynależy loggia oraz piwnica. 
Komunikacja tramwajowa oraz autobusowa 
w odległości 3 minut pieszo. 

2-pokojowe - 57 m2  
Górka Narodowa Wschód
Mieszkanie posiada dwa duże pokoje  
z balkonami. Nieruchomość mieści się  
na pierwszym piętrze z pięciu. Blok znajduje 
się na cichym i spokojnym osiedlu. Idealne 
dla rodziny.

Cena 400.000 zł
Tel. 533 564 293

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 – 48,5 m2 
Dąbie, ul. Dąbska 
Mieszkanie w bloku z 2014 r., na czwartym 
piętrze z windą w okolicach Tauron Areny 
Kraków. Salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC. Stan idealny.

Cena 425.000 zł
Tel. 537 496 677

Cena 535.000 zł 
Tel. 531 992 777

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

Cena 2.200.000 zł 
Tel. 600 638 099
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3-pokojowe - 47,35 m2  
Płaszów, ul. Przewóz
Nowocześnie urządzone mieszkanie o funk-
cjonalnym układzie pomieszczeń,  składające 
się z przedpokoju, pokoju dziennego  
z aneksem kuchennym, 2 pokoi, łazienki  
z WC oraz tarasu. Mieszkanie sprzedawane 
z całym umeblowaniem oraz wyposażeniem. 
Nowoczesny blok z 2018 roku z windą. 
Świetne pod inwestycję lub dla rodziny!

Cena 465.000 zł 
Tel. 570 578 980

Działka 
Nowa Huta, Suchy Jar
Działka wielkości ok. 1,21 ha o wymiarach  
ok. 50 m x 220 m usytuowaną na płaskim terenie. 
Działka została podzielona na 6 mniejszych o pow.: 
4 działki po ok. 8,5-9 ara, drogę dojazdową ok. 5 ar 
oraz pozostawiono działkę ok. 80 ar którą można 
podzielić zgodnie z własnym projektem. Powyższe 
4 działki o powierzchni ok. 8,5-9 arów posiadają 
WZ na budowę domów jednorodzinnych. 

Cena 999.000 zł
Tel. 693 569 250

Działka budowlana – 8,6 ar 
Nowa Huta, ul. Studzienna  
Działka budowlana o wielkości 8,6 ara.  
W planie zagospodarowania przestrzennego 
oznaczona jest jako działka z możliwością 
zabudowy jednorodzinnej. Więcej informacji 
udzielimy telefonicznie.
 

Cena 249.000 zł
Tel. 731 090 606

2-pokojowe – 44,19 m2 

Bieżanów, ul. Podłęska 
Mieszkanie o powierzchni całkowitej 44,19 m2 
(powierzchni użytkowej 28,19 m2) składające się z 
przedpokoju, pokoju, jasnej kuchni we wnęce, łazienki 
z WC, oraz poddasza użytkowego pełniącego 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 – 84 m2 p.c. 
Złocień, ul. Topazowa
Mieszkanie dwupoziomowe w stanie 
bardzo dobrym, składające się z przedpokoju, 
półotwartej kuchni, 2 niezależnych pokoi, 
łazienki, WC, garderoby. Blok trzypiętrowy  
z 2000 roku. Możliwość zakupu garażu. 

Cena 455.000 zł 
Tel. 537 680 002 

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

3-pokojowe - 79,61 m2 
os. Oświecenia

Dwa osobne pokoje, duży pokój dzienny, 
oddzielna jasna kuchnia, łazienka, WC, gar-
deroba, przedpokój oraz zabudowana loggia. 
Mieszkanie widokowe. Stan do wejścia.
 Zapraszamy do umówienia się na 
prezentacje.
 

Cena 520.000 zł
Tel. 536 367 990

2-pokojowe – 43,5 m2 
Bronowice Wielkie,  
ul. Chełmońskiego

Atrakcyjne dwupokojowe mieszkanie na 
kameralnym, ogrodzonym osiedlu. Przedpo-
kój, salon z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka z WC, duży balkon, komórka 
lokatorska. Dostępne miejsce postojowe w 
garażu podziemnym w cenie 20.000 zł. Blok 
z 2008 r. 

Cena 370.000 zł 
Tel. 537 978 098

1-pokojowe - 20 m2  
Bieńczyce, os. Kalinowe 
Pokój, przedpokój z aneksem kuchennym 
oraz łazienka z WC. Mieszkanie daje duże 
możliwości aranżacyjne. Lokal znajduje się 
w bloku z dwoma windami. Bardzo dobra 
infrastruktura w okolicy. Dużo zieleni na 
terenie osiedla. Dostępne od zaraz. Niski 
czynsz. 
 

Cena 170.000 zł 
Tel. 504 143 011

2-pokojowe - 36 m² 
Nowa Huta, os. Zielone 

Mieszkanie 2-pokojowe na niewielkim 
metrażu. Do mieszkania przynależy piwnica. 
Mieszkanie w stanie dobrym. 
 
 
 
 
 

Cena 225.000 zł 
Tel. 731 090 606
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STARE PODGÓRZE,
UL. KRASICKIEGO
Nowoczesne i komfortowe 
3-pokojowe mieszkanie, 53 m2

Cena: 695.000 zł

KONTAKT:   Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. STRZELCÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 51 m2, 
komfortowe 
Cena: 449.900 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

ZIELONKI,
UL. ZIELONE JARY
Komfortowy dom w zabudowie 
bliźniaczej, p.u. 134 m2, 2006 r.
Cena: 875.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

SALWATOR,
UL. TATARSKA
Kamienica po generalnym  
remoncie, 120 m2

Cena: 1.290.000 zł 

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

WOLA JUSTOWSKA,
UL. MORELOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 64 m2, 
przestronne, 2001 r.
Cena: 570.000 zł 

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

BALICE
Osiedle domów zab. bliźniaczej, 
pow. 145-282 m2, urokliwa 
lokalizacja
Ceny: od 699.000 zł 

KONTAKT:  Romuald Niemiec 
 576-853-289

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

GAJ,
UL. AKACJOWA
Rezydencja, pow. 426 m2, z krytym 
basenem i własnym lasem, 2005 r.
Cena: 3.600.000 zł 

KONTAKT:   Marek Popiela 
 688-880-195

WIELKA WIEŚ
Domy wolnostojące, p.u. 89,75 m2, 
stan surowy zamknięty
Ceny:  od 350.000 zł 
 

KONTAKT:   Jarosław Utnik 
 688-880-152

KURDWANÓW,
UL. TURNIEJOWA
Mieszkanie 1-pokojowe, 32,51 m2, 
przestronne
Cena: 295.000 zł

KONTAKT:   Dariusz Kornaś 
 502-104-545
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ZWIERZYNIEC,
UL. SOSNOWA
Dom wolnostojący, 220 m2, 
wyjątkowy
Cena:  2.400.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

BRONOWICE,
UL. ARMII KRAJOWEJ
Nowoczesne 2-pokojowe 
mieszkanie, 51 m2, 2012 r. 
Cena: 565.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. MARCHOŁTA
Mieszkanie 1-pokojowe, 34 m2, 
komfortowe
Cena: 290.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. KORDIANA
Mieszkanie 1-pokojowe, 45,47 m2, 
przestronne
Cena: 315.000 zł

KRAKÓW,
WOLA JUSTOWSKA
Ekskluzywny apartament, 170 m2, 
2002 r., taras 90 m2

Cena: 2.099.500 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

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

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
                                     688-880-209

BRACIA-SADURSCY.PL

PRĄDNIK CZERWONY
Mieszkania 2-pokojowe,  
pow. 37-38 m2, kameralna 
inwestycja
Ceny:  od 375.210 zł

KRAKÓW,
PŁASZÓW
Komfortowy dom, 170 m2,  
działka 10 a, 2009 r.
Cena: 1.890.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga
                            518-706-538

PODGÓRZE,
UL. TOPAZOWA
Mieszkanie 1-pokojowe, 29,9 m2, 
przytulne
Cena: 239.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 56 m2, 
2012 r., ogródek 25 m2

Cena: 500.000 zł

KONTAKT:   Jakub Obcowski 
 510-087-993

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156

KONTAKT:  Beata Gracz- Sambor
                      500-557-819
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KROWODRZA,
UL. STANISŁAWA KONARSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 92,88 m2, 
komfortowe
Cena:  799.000 zł

KONTAKT:   Katarzyna Słaby 
 500-715-217

ŁAGIEWNIKI- BOREK FAŁĘCKI,
UL. NOWOGRÓDZKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 91,3 m2, 
gotowe do zamieszkania
Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby
                   500-715-217 

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. ŻELAZOWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 52,54 m2, 
do wejścia, 2009 r.
Cena: 339.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

SKAWINA,
UL. GŁOWACKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 48,20 m2, 
ładne, 2017 r.
Cena: 330.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. FELIŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 53 m2, 
przytulne
Cena: 420.000 zł 

KONTAKT:  Karolina Raźna
                    503-031-022

WĘGRZCE WIELKIE
Osiedle domów wolnostojących  
z działkami 600-700 m2, p.u. 132 m2

Ceny:  od 645.000 zł 

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

STARE MIASTO,
UL. KROWODERSKA 
Mieszkanie 3-pokojowe,  
pow. 92 m2, rozkładowe, do wejścia
Cena: 910.800 zł

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. REDUTA
Mieszkanie 2-pokojowe, 53 m2, 
słoneczne
Cena: 450.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

DĘBNIKI,
UL. LIŚCIASTA
Mieszkanie 3-pokojowe, 58 m2, 
wysoki standard
Cena: 550.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

ŚRÓDMIEŚCIE,
AL. 29 LISTOPADA
Mieszkanie 3-pokojowe, 104,1 m2, 
przestronne
Cena: 830.000 zł

KONTAKT:   Katarzyna Słaby 
 500-715-217

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska– Guśtak 
 518-706-518
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BIEŻANÓW,
UL. ALEKSANDRY
Mieszkanie 3-pokojowe, 70 m2,  
po remoncie
Cena: 499.000 zł

KONTAKT:   Julia Tarkowska 
 505-083-150

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

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

BRONOWICE,
UL. SOSNOWIECKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 68 m2,  
I p., 2017 r.
Cena: 648.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

PŁASZÓW,
UL. SARMACKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 60,8 m2, 
wys. standard
Cena: 720.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

SIDZINA,
UL. TOPOGRAFÓW
Mieszkanie 4-pokojowe, 107 m2, 
2017 r., nowoczesne
Cena: 649.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

SWOSZOWICE
Mieszkania 2,3-pokojowe,  
pow. 53 do 103 m2, z przynależnym 
ogrodem i m. postojowym
Ceny: od 350.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELKA WIEŚ
Mieszkania 3-pokojowe,  
pow. 71-77 m2, stan deweloperski
Ceny:  325.000 zł 
 

ŁAGIEWNIKI,
UL. FREDRY
Mieszkanie 3-pokojowe, 52,55 m2, 
wys. standard
Cena: 490.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek
                    505-110-150

STARE MIASTO,
UL. JABŁONOWSKICH
Mieszkanie 3-pokojowe, 83 m2, 
apartament
Cena: 900.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

DĘBNIKI,
UL. MIECZYKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 70 m2,  
do wejścia
Cena: 489.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

KONTAKT:  Piotr Kudła 
    688-880-133

KONTAKT:   Romuald Niemiec                             
 576-853-289
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Kraków, ul. Balicka 56    krakow@plan-a.pl     (+48) 503 005 679

Jesteśmy Twoim Planem A.

www.plan-a.pl

Olszowice

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

 
DOM NA SPRZEDAŻ 

cena 465 000 zł

tel. 503 005 679 

Zabierzów

3900 m2, budowlana, MPZP. 
Działka uzbrojona.

 
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ 

cena 1 200 000 zł

tel. 531 255 155

Prądnik Biały

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

 
DOM NA SPRZEDAŻ 

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

tel. 531 255 155

 
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 od 595 000 zł tel. 531 255 155

 
DOM NA SPRZEDAŻ

Oferta prezentowana 
na Targach Mieszkań i Domów w dn. 28-29 września.

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

OFERTA
SPECJALNA

cena 4 350 000 zł

Dębniki, 
ul. Zatorska

2 pokoje, 36,6 m2, parter,  
stan deweloperski,  
ogródek ok. 50 m2  
(dodakowo płatny - 25 000 zł)

 
MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 

cena 395 000 zł

tel. 503 005 67

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.

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

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

Świetne miejsce do zamieszkania. 

KRAKÓW, DĘBNIKI, UL. ZAGRODY

                 Cena 400.000 zł   Tel. 664 17 77 18

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

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

i ziemne pola składowe, sklep.

DOBRA LOKALIZACJA I ATRAKCYJNE CENY.

T E L .  535-559-200

Cena kompleksu 2.500.000 zł do negocjacji

Zapraszamy do współpracy

Prywatnie oferuję do sprzedaży 50 ar działkę z prawomocnym pozwoleniem na 

budowę 6 domów wolnostojacych 2 lokalowych. Działka  płaska prostokątna wśród 

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

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

Zapraszam do ogladania.

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

KRAKÓW PODGÓRZE-RYBITWY

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

CENA 1 166 000 zł

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

Położone na południowym stoku,  
widok na góry i zalew.

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI - RACIBORSKO K/ WIELICZKI

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



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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