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Hulaj dusza, byle na baterie

Płonąca hulajnoga w Sopocie, śmiertelny 
wypadek we Wrocławiu, w końcu coraz więcej 
groźnych wypadków i zdarzeń w Krakowie. 
To wszystko na lokalnym podwórku może 
się przyczynić do zakazu poruszania się 
na hulajnogach po Plantach, Błoniach czy 
w Parku Jordana. Takich ograniczeń dla 
miłośników niewielkiego środka transportu chce 
w każdym razie Klub Przyjazny Kraków. Coraz 
większa liczba wypadków z udziałem osób 
przemieszczających się w ten sposób, a także 
problem z pozostawianymi gdzie popadnie 
urządzeniami, prowokują dyskusje. Warto, aby 
zachować umiar i zmieniając przepisy – w tym 
przede wszystkim leżące w gestii Ministerstwa 
Infrastruktury przepisy ustawy o ruchu drogowym 
– nie wylać dziecka z kąpielą.

Na fali mody na elektromobilność, być może 
także deweloperzy zostaną zmuszeni do 
nowych inwestycji, a mianowicie zapewnienia 
możliwości ładowania samochodu 
elektrycznego przy każdym miejscu postojowym 
w nowo powstających inwestycjach. Gdyby 
do tego doszło, znowu wzrośnie cena i tak już 
dynamicznie drożejących mieszkań na rynku 
pierwotnym. Wydaje się jednak, że propozycja 
Ministerstwa Energii ma szansę spodobać 
się chyba jedynie organizacjom i koncernom 
produkującym samochody na baterie.

Zapraszam do lektury

Krzysztof Maksiński
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komentarz 
w sprawie

12

Hulajnogi pod 
ostrzałem

elektrycznych jednośladów, zwłaszcza jeśli ich użytkownicy są pod 
wpływem alkoholu. Często nie kończy się na kilku siniakach, zdarza-
ją się również złamania, wstrząsy mózgu i dotkliwe zranienia, wsku-
tek czego niezbędna jest nawet pomoc chirurga plastycznego. To 
zmusza do zadania sobie pytania — jak skończy się aktualne wyjęcie 
hulajnóg spod prawa?

Warszawa daje radę
Stolica stara się opanować hulajnogowe zatrzęsienie od lutego. To 
właśnie wtedy Zarząd Dróg Miejskich podjął decyzję o zbieraniu 
wszystkich porozrzucanych w różnorakich miejscach pojazdów, 
które mogłyby swoim położeniem stanowić zagrożenie dla pie-
szych lub kierowców. Hulajnogi są wówczas składowane w spe-
cjalnym magazynie – aktualnie znajduje się tam 300 urządzeń. Co 
ciekawe, firmy wypożyczające ów sprzęt nie zgłaszają się po jego 
odbiór. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta – z powodów fi-
nansowych. Hulajnogę można odzyskać pod warunkiem zapłacenia 
kary, która waha się w granicach od kilkudziesięciu do nawet kilku-
set złotych, w zależności od miejsca zabrania pojazdu. Po bez mała 
roku funkcjonowania operatorów prywatnych widzimy, że starają się oni 
kontrolować hulajnogi. Zauważyliśmy, że są one przez firmy układane 
w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia. Nie zmienia to jednak faktu, 
że wciąż brak jest regulacji prawnych określających ich status – podkre-
śla Karolina Gałecka, Zastępca Naczelnika ZDM.

Polityka Krakowa dla hulajnóg
Prezydent Jacek Majchrowski zauważa, że konieczne jest uaktual-
nienie przepisów ustawy o ruchu drogowym przez Ministerstwo 
Infrastruktury. Po wyborach zamierza zgłosić wniosek o ich nowe-
lizację. Do tego czasu porozrzucane hulajnogi mają zbierać pracow-
nicy ZDM i Straż Miejska, a następnie odwozić je do biura rzeczy 
znalezionych, skąd będą je odbierać ich właściciele. Na tę chwilę 
w stolicy Małopolski zabronione jest poruszanie się na hulajnodze 
jednocześnie przez dwóch pasażerów, co było dość nagminnym 
zjawiskiem. Z użytkowania elektrycznych pojazdów nie mogą ko-
rzystać również dzieci poniżej 10. roku życia, nawet te będące pod 
opieką dorosłych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że hulajnogi elek-
tryczne mogą być wygodnym, tanim i ekologicznym środkiem transportu 
w dużych miastach. Z drugiej strony wprowadzanie ich do miast w spo-
sób pozbawiony jakichkolwiek regulacji, pokazało, że mogą być też środ-
kiem transportu bardzo niebezpiecznym – podsumował prezydent 
Krakowa.

Maria Gil

Mijamy je codziennie w drodze do pracy, 
na studia i na wieczorne spotkanie 
z przyjaciółmi. Tysiące szybkich, tanich, 
ekologicznych i poręcznych urządzeń 
podbiło Polskę. I nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, że hulajnogi 
okazują się problematyczne zarówno dla 
użytkowników, jak i polityków. 

W
łaśnie w tym miejscu pojawia się temat, nad którym 
od dawna debatują radni, czyli użytkowanie hulajnóg 
w świetle prawa. Klub Przyjazny Kraków ma przedsta-

wić w najbliższym czasie dwa projekty uchwał regulujących poru-
szanie się elektrycznymi jednośladami – miałyby one zakaz wjazdu 
na Planty, Błonia i do parku Jordana. Dotychczas osobę poruszają-
cą się na e-hulajnodze uważało się za pieszego, co znacznie utrudnia 
ustalenie zasad, wedle których można używać tego sprzętu czy jak 
potraktować jego użytkownika przy ewentualnym wypadku. 

Proekologia czy probezpieczeństwo?
Postęp elektromobilności to jeden  z ważnych czynników popra-
wiających jakość naszego ekosystemu. Elektryczny jednośladowiec 
wpisuje się w tę politykę – nie wytwarza szkodliwych dla powie-
trza substancji. Jednak pozostawiony na środku chodnika, drogi 
rowerowej czy ulicy, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa miej-
skiego ruchu. Zwłaszcza w ostatnim czasie pojawiło się sporo infor-
macji o wypadkach spowodowanych przez e-pojazdy, osiągające 
prędkość nawet 25 – 30 km/h. Poruszanie się w takim tempie nie 
może skończyć się dobrze, o czym świadczą wypadki w Warsza-
wie, Sopocie i Wrocławiu, w którym kilka tygodni temu doszło do 
śmiertelnego potrącenia młodego mężczyzny poruszającego się na 
hulajnodze. W tym przypadku wina leżała po jego stronie – wjechał 
na ulicę na czerwonym świetle. Natomiast w Sopocie pozostawio-
na na chodniku hulajnoga zapaliła się samoistnie, co każe zastano-
wić się nad odpowiednim montowaniem zawartych w niej baterii. 
Jednak do najbardziej kuriozalnej sytuacji doszło w stolicy nasze-
go kraju, gdzie odpowiedzialnością za wypadek z udziałem hulajno-
gi został obarczony potrącony przez nią pieszy. Lekarze alarmują, 
że do szpitali trafia coraz więcej osób po wypadkach z udziałem 

 n
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Między historią a przyszłością

który z jednej strony ocaliłby od zapomnienia ofiary nazizmu, 
a z drugiej – mógłby przyczynić się do ochrony przyrody. Ape-
lujemy o upamiętnienie miejsca obozu w sposób, który będzie łączył 
szacunek dla przeszłości i dla ludzi, którzy w tym miejscu cierpieli 
i ginęli, z szacunkiem dla toczącego się obecnie w tym rejonie życia 
– ludzi, zwierząt i roślin, w tym drzew, które wyrósłszy na prochach 
pomordowanych, w piękny i naturalny sposób przechowują pamięć 
o nich. Uważamy, że trwające życie jest największym zwycięstwem 
nad zbrodniami wojennymi – czytamy w petycji przygotowanej 
przez przeciwników budowy muzeum. Zwolennicy realizacji in-
westycji uspokajają jednak, że celem autorów projektu jest za-
chowanie zieleni na terenie dawnego obozu. W projekcie jest 
również park. Ponadto zrezygnowano z wykorzystania betono-
wych słupów, które według pierwotnego planu miały być użyte 
do wygrodzenia terenu dawnego obozu. Zostaną one zastąpio-
ne mniej inwazyjnym ogrodzeniem. 

W drodze do kompromisu
Spór o zagospodarowanie terenu dawnego obozu KL Płaszów 
ciągnie się już kilkanaście lat, właściwie od 2007 r. i wciąż budzi 
silne emocje, ponieważ zainteresowane strony odwołują się do 
ważnych wartości. W wypracowaniu rozwiązania, które usatys-
fakcjonuje jak największą grupę mieszkańców, mają pomóc kon-
sultacje społeczne. Rozpoczęły się one 17 czerwca i potrwają 
do 20 grudnia. W tym czasie wszyscy chętni mają możliwość 
wyrażenia swojego zdania za pomocą formularza konsultacyj-
nego, który należy dostarczyć do Wydziału Polityki Społecznej 
i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Można to zrobić osobiście, 
za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej albo 
poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicz-
nej (ePUAP). Źródło dodatkowych informacji stanowią inter-
dyscyplinarne dyżury eksperckie w Miejskim Centrum Dialogu 
oraz spacery badawcze. Poza tym w Muzeum Podgórza odby-
wają się otwarte spotkania z mieszkańcami. Terminy spotkań, 
które jeszcze przed nami, to 21 października, 18 listopada i 16 
grudnia.

Anna Bruzda

Z KRAKOWA

Teren dawnego obozu KL Płaszów przez wielu krakowian traktowany jest jak miejsce 
służące rekreakcji. Wkrótce ma się to zmienić. Obszar o powierzchni ok. 37 ha zostanie 
wygrodzony. Odtąd będzie służyć upamiętnieniu ofiar nazizmu i edukacji kolejnych 
pokoleń. Choć pomysł wydaje się chwalebny, nie wszystkim się podoba.

W  
wlatach 1942-1945 w obozie KL Płaszów więziono 
ok. 30 tys. osób. Około 5 tys. z nich zakończyło tam 
swoje życie. Władze miasta uznały, że dotychcza-

sowy sposób upamiętnienia ofiar nie jest wystarczający. Tam, 
gdzie kiedyś śmierć była codziennością, dzisiaj bywają organizo-
wane głośne imprezy czy wyprowadzane psy. Aby przywrócić 
temu miejscu szacunek, planowane jest wygrodzenie obszaru 
wpisanego do rejestru zabytków i utworzenie Muzeum – Miej-
sca Pamięci KL Płaszów. Jego ważnymi elementami będą hi-
storyczny Szary Dom i nowy budynek nazwany Memoriałem, 
w którym zostaną umieszczone m.in. sala ekspozycyjna i biura. 
Co ciekawe, obiekt ma być prawie w całości ukryty pod ziemią, 
zwieńczony zielonym stropodachem. Dzięki temu dobrze wpi-
sze się w otaczający go krajobraz. Na terenie kompleksu plano-
wane jest także utworzenie Centrum Edukacyjnego.

Mieszkańcy nie są jednomyślni
Taka forma upamiętnienia ofiar nazizmu podoba się części kra-
kowian, jednak pojawiły się również głosy sprzeciwu. Oso-
by mieszkające w pobliżu martwią się, że zostaną narażone na 
utrudnienia związane ze wzmożonym ruchem komunikacyj-
nym, niedoborem miejsc parkingowych czy obecnością tury-
stów. Przeciwnicy projektu obawiają się również, że w związku 
z planowaną budową konieczne będzie wycięcie części drzew. 
Ich zdaniem jest to nierozważne posunięcie, jeśli weźmiemy 
pod uwagę kryzys klimatyczny, a także problem zbyt małej po-
wierzchni terenów zielonych w Krakowie. Na znak sprzeciwu 
przygotowali petycję skierowaną do prezydenta stolicy Mało-
polski oraz Rady Miasta Krakowa.

„Tak” dla pamięci, „nie” dla muzeum
Uważamy, że narażanie zdrowia i życia obecnie żyjących ludzi 
nie jest właściwym sposobem upamiętnienia tych, którym ży-
cie brutalnie odebrano – piszą autorzy petycji. Jak podkreślają 
choćby w mediach społecznościowych, nie mają oni nic prze-
ciwko pamięci historycznej o ofiarach nazizmu. Nie podoba im 
się jedynie zaproponowany sposób dbania o nią. Zamiast budo-
wy obiektów muzealnych, proponują utworzenie Parku Pamięci, 

fot. Wojciech Domagała, lic. Wikimedia Commons

fot. Zygmunt Put, lic. Wikimedia Commons
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Dom tańszy od mieszkania?

jednorodzinnej oraz spokojniejsze tempo życia w porów-
naniu do aglomeracji. Osoby, które próbują znaleźć dom 
w granicach miasta, mają mniej możliwości. W dzielnicach, 
takich jak Stare Miasto czy Krowodrza brakuje działek pod 
budowę nowych osiedli domów. W przypadku Krowodrzy 
pozostaje jeszcze rynek wtórny, ale biorąc pod uwagę pro-
gnozowany wzrost wartości nieruchomości w perspekty-
wie najbliższych lat, właściciele niechętnie decydują się na 
sprzedaż domu w tak atrakcyjnej lokalizacji.

W zabudowie Starego Miasta trudno znaleźć domy jed-
norodzinne – zdarzają się pojedyncze oferty, ale trzeba li-
czyć się z ewentualnym zabytkowym charakterem budynku 
i ograniczeniami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej.

Najdrożej w Zwierzyńcu i Grzegórzkach
Porównując tylko ceny metra kwadratowego, domy są tań-
szym rozwiązaniem, ale całkowity wydatek wiąże się z wiel-
kością nieruchomości. Jak wynika z raportu ronin24.pl., 

ROZMOWY

Za nowy dom położony w granicach Krakowa nabywcy muszą płacić średnio powyżej 
5000 zł/mkw. Podobne ceny występują na rynku wtórnym. Pod względem przeciętnych 
stawek segment domów charakteryzuje większa stabilność niż w przypadku ofert 
mieszkań. W związku z tym w swoich planach zakupowych coraz więcej osób rezygnuje 
z przestronnego mieszkania na rzecz niewielkiego domu.

C
eny mieszkań konsekwentnie rosły od początku bie-
żącego roku, by w III kw. przekroczyć kwotę 7900 zł/
mkw. Przy czym należy mieć na uwadze, że są to śred-

nie stawki ofertowe, zależne od struktury podaży w danym 
okresie. Jeśli deweloperzy wprowadzają do sprzedaży loka-
le z segmentu droższych inwestycji, średnia cena dla miasta 
automatycznie wzrasta. Nie oznacza to jednak, że w Krako-
wie nie można znaleźć ofert poniżej 7 tys. zł, jednak jest ich 
znacznie mniej niż jeszcze rok temu. Aktualnie średnie ceny 
do 7 tys. zł/mkw. odnotowujemy tylko we Wzgórzach Krze-
sławickich, Bieńczycach, Bieżanowie-Prokocimiu i Swoszo-
wicach. Podaż tańszych lokali jest już mocno ograniczona. 

Chociaż najpopularniejszym wyborem nabywców nieru-
chomości w Krakowie są mieszkania, istnieje liczna grupa 
klientów zainteresowanych zakupem domu. Zwykle poszu-
kiwania rozpoczynają się od obrzeży, terenów podmiejskich 
oraz miejscowości ościennych. Na korzyść tych lokalizacji 
przemawia zielone otoczenie, sąsiedztwo niskiej zabudowy 
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Białym. Najtańszą lokalizacją na 
zakup domu, podobnie jak w przy-
padku mieszkań, są Wzgórza Krze-
sławickie. W III kw. 2019 r. domy 
o powierzchniach 100-120 mkw. 
kosztowały tu średnio 4330 zł/
mkw. Za mieszkanie w tej samej lo-
kalizacji należało zapłacić 6181 zł/
mkw. (analiza obejmuje lokale o me-
trażu 40-60 mkw.). 

Taniej na rynku wtórnym?
Średnie ceny na rynku wtórnym 
w Krakowie nie odbiegają istotnie 
od ofert w nowych inwestycjach. 
Według raportu Instytutu Ana-
liz Monitor Rynku Nieruchomości, 
stawki pozostają stabilne. W ubie-
głym roku wynosiły niewiele po-
niżej 5000 zł/mkw. (w raporcie 

uwzględniono większe domy – o metrażu ok. 170 mkw.). Bio-
rąc pod uwagę rynek wtórny, w 2018 r. najtańszą lokalizacją 
były obrzeża Nowej Huty, gdzie można było nabyć dom za 
średnio ok. 5000 000 zł. Do interesujących wniosków pro-
wadzi analiza trendów zakupowych. Jak czytamy w raporcie 
Instytutu MRN: 

Analiza struktury sprzedaży wskazuje, że zwiększa 
się popyt na domy tanie – w roku 2018, inaczej niż w po-
przednim, najwięcej transakcji zanotowano w przedziale 
250 000 – 500 000 zł. Może to, paradoksalnie, świadczyć 
o wzroście zamożności kupujących – coraz więcej osób 
stać na kupno domu zamiast dużego mieszkania. Z drugiej 
strony można zauważyć zwiększenie się liczby sprzedaży 
domów bardzo drogich (powyżej 2,5 mln zł). Sprzedaże do-
mów o „przeciętnej” cenie stanowią ok. 20 proc. łącznej 
liczby transakcji. 

Jeśli nie zadziałają nieprzewidziane czynniki makroeko-
nomiczne, rynek domów „z drugiej ręki” – jak podkreślają 
eksperci – pod względem cen nie będzie rosnący. Z kolei 
w ofercie nowych inwestycji w ciągu ostatnich dwóch kwar-
tałów bieżącego doszło do kilkuprocentowej podwyżki.

Joanna Kus

opracowanego na podstawie ofert zamieszczanych na por-
talu KRN.pl, średni koszt zakupu domu w Krakowie to 
kwota ok. 5200 zł/mkw. Analiza obejmuje nieruchomości 
o powierzchniach w przedziale 100-120 mkw. oferowane 
w III kw. 2019 r. Podstawowym wnioskiem płynącym z ra-
portu jest wyraźna przewaga cenowa Zwierzyńca nad pozo-
stałymi dzielnicami. Za metra kwadratowy domu w tej części 
miasta należało zapłacić 7100 zł. Tak wysokie ceny wpisują 
się w willowy charakter dzielnicy. Realizowane tu inwesty-
cje są skierowane do zamożnych klientów, którzy oczekują 
ofert o podwyższonym standardzie. Ceny utrzymują się na 
stabilnym, wysokim poziomie. W analizowanym okresie od-
notowano za to duży skok cenowy w Grzegórzkach, gdzie 
pojedyncze, drogie oferty spowodowały podniesienie śred-
niej stawki ponad próg 8000 zł/mkw. Do analogicznej sytu-
acji doszło w segmencie mieszkań – według raportu ronin24.
pl, w III kw. 2019 r. ceny lokali o powierzchniach 40-60 mkw. 
wzrosły w tej dzielnicy aż do 10 104 zł/mkw.

Domy powyżej przeciętnej
Powyżej krakowskiej średniej ceny kształtują się również 
w Łagiewnikach-Borku Fałęckim (6495 zł/mkw.), Bieżano-
wie-Prokocimiu (5958 zł/mkw.), Podgórzu Duchackim (5690 
zł/mkw.), Czyżynach (5417 zł/mkw.) 
i Dębnikach (5387 zł/mkw.). 

Dla porównania, stawki za miesz-
kania w tych samych lokalizacjach 
wyniosły w III kw. 2019 r. od 6657 
zł/mkw. w Bieżanowie-Prokocimiu 
do 8080 zł/mkw. w Dębnikach. 

Najtańsze lokalizacje 
w Krakowie
Stosunkowo dużą podażą domów na 
sprzedaż charakteryzują się Brono-
wice i Podgórze, gdzie w analizowa-
nym okresie ceny kształtowały się 
na poziomie, odpowiednio 4951 zł 
i 4727 zł/mkw.

W granicach 5000 zł za metr 
kwadratowy ceny oscylują w No-
wej Hucie, Swoszowicach i Prądniku 
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Podwyżka płacy minimalnej – mamy 
powody do obaw

Co Polacy sądzą o podwyżce płacy minimalnej?
Portal Ciekaweliczby.pl opublikował wyniki sondażu, w ramach 
którego poproszono respondentów, by zaznaczyli, jak według 
nich zachowają się przedsiębiorcy, gdy dojdzie do skokowego 
podniesienia wynagrodzenia minimalnego. Tylko 5 proc. uczest-
ników badania podało odpowiedź Nie będzie to miało znaczącego 
wpływu na firmę, a 6 proc. wybrało wersję Zwiększy zatrudnienie, by 
bardziej rozwinąć firmę. Znaczna większość zapytanych przewiduje-
pesymistyczne scenariusze. Ponad połowa z nich (53 proc.) uzna-
ła, że przedsiębiorcy podniosą ceny produktów lub usług. Jeśli 
tak się stanie, podwyżka wcale nie przełoży się na lepszą jakość 
życia zatrudnionych, ale przyspieszy postępowanie inflacji. 44 
proc. zapytanych przewiduje, że konsekwencją decyzji rządu bę-
dzie zwolnienie części pracowników, a 35 proc. spodziewa się, że 
przedsiębiorcy zaczną zatrudniać pracowników nielegalnie, nie 
podpisując z nimi umów. Pewna grupa osób uważa, że negatyw-
ne konsekwencje podniesienia pensji minimalnej dotkną przede 
wszystkim samych właścicieli firm. 14 proc. zapytanych jest zda-
nia, że zmniejszy się zysk pracodawców, a co 10 zapytany twier-
dzi, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić pracownikom więcej 
i to jego problem, skąd weźmie na to pieniądze. Jednak 16 proc. 
respondentów obawia się, że nowa sytuacja zmusi właścicieli firm 
do zamknięcia interesu, który przestanie się opłacać. Taki scena-
riusz może przełożyć się na większe bezrobocie.

Dobrobyt czy przymusowe bezrobocie?
Piotr Stolarczyk w artykule „Wpływ płacy minimalnej na funk-
cjonowanie rynku pracy”  opublikowanym na łamach kwartalnika 
„Myśl Ekonomiczna i Polityczna” pisze, że minimalne wynagro-
dzenie wprowadzono już pod koniec XIX w., aby uchronić pra-
cowników przed wyzyskiem i zapewnić im życie w godziwych 
warunkach. W XXI w. podwyższanie płacy minimalnej stało się 
kartą przetargową poszczególnych partii politycznych. Pozosta-
je jednak pytanie, czy ta instytucja nadal służy pracownikom. Jak 
pokazują badania, zbyt duża ingerencja w wysokość tzw. najniż-
szej krajowej powoduje, że pracodawcy nie chcą zatrudniać mło-
dych, niewykwalifikowanych osób, ponieważ ich produktywność 
jest niewielka. Jeśli praca, którą są w stanie wykonać w ciągu 8 
godzin, ma niższą wartość niż poziom płacy minimalnej, niko-
mu nie opłaca się ich zatrudnić. Nawet jeśli takie osoby byłyby 
skłonne przyjąć etat za mniejsze wynagrodzenie, pracodawcy 
nie mogą się na to zgodzić, bo blokuje ich ustawa. Taka sytuacja 
prowadzi zatem do przymusowego bezrobocia wśród młodych 
i niewykwalifikowanych osób. Jak pisze Piotr Stolarczyk, lepsze 
rozwiązanie mogłoby stanowić np. ustalenie kilku stawek płacy 
minimalnej, uzależnionych od wieku pracowników albo wprowa-
dzenie dodatków przyznawanych przez państwo lub niższego 
podatku dla osób, które pracują, ale mają niskie dochody.

Anna Bruzda

FINANSE

Od przyszłego roku wzrośnie płaca minimalna w Polsce. Choć zwykle opinia publiczna 
przyjmowała taką wiadomość z entuzjazmem, aktualnie wiele osób obawia się, że decyzja 
Rady Ministrów negatywnie odbije się na rynku pracy.

Z
godnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej 

w 2020 r., od 1 stycznia miesięcznie zarobimy co najmniej 2600 
zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wyniesie natomiast 17 zł. 
Wydawałoby się, że to powód do radości – z danych GUS opubli-
kowanych w 2018 r. wynika, że rok wcześniej liczba osób, których 
wynagrodzenie nie przekraczało minimalnego poziomu, wynosiła 
1,5 mln. Zatem mniej więcej tyle osób teraz dostanie podwyżkę, 
w dodatku nie taką małą – wzrost z 2250 zł do 2600 zł to całkiem 
sporo, a w przyszłości zarobki mają być jeszcze wyższe.  Zgodnie 
z programem wyborczym partii rzadzącej, w 2021 r. tzw. najniż-
sza krajowa ma osiągnąć poziom 3000 zł, a już dwa lata później 
– 4000 zł. Jednak zamiast się cieszyć z nowych przepisów, wiele 
osób widzi w nich powód do obaw.

Podnosić czy nie podnosić?
Coroczne, niewielkie podwyżki płacy minimalnej wydają się ko-
nieczne, choćby ze względu na inflację. Gdy wartość nabywcza 
pieniądza spada, pogarsza się sytuacja osób zatrudnionych, mimo 
że ich pensja pozostaje na dotychczasowym poziomie. Szczegól-
nie dotyka to tych, którzy zarabiają niewiele i ledwo wystarcza im 
na utrzymanie. Z drugiej jednak strony zbyt rygorystyczne prze-
pisy uderzają w pracodawców, którzy próbują obejść prawo, roz-
paczliwie szukają oszczędności, a niekiedy zostają zmuszeni do 
zakończenia działalności. W efekcie cierpią pracownicy, którzy 
nie mogą liczyć na uczciwe warunki pracy albo zostają zwolnieni. 
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Nabywcy mieszkań zapłacą za 
elektromobilność

i w Polsce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
ogłosiła przetarg na wykonanie punktów ładowania samocho-
dów elektrycznych w Miejscach Obsługi Podróżnych przy au-
tostradach A1, A2 i A4. 

Równolegle nad zapewnieniem infrastruktury sprzyjającej 
elektromobilności pracują miasta. W Krakowie działa 6 ogól-
nodostępnych punktów ładowania elektryków (3 stacje). Do-
ładować samochód można na parkingach typu park&ride na 
osiedlach Kurdwanów i Nowy Bieżanów. Jedna stacja ma zo-
stać uruchomiona na parkingu realizowanym w Małym Pła-
szowie. Oprócz miejskich punktów działają również prywatne. 
Według danych udostępnionych przez Urząd Miasta Krakowa 
(stan na czerwiec 2019 r.), jest ich 40, ale z większości z nich 
mogą korzystać tylko pracownicy i klienci danej firmy. Do tej 
pory gmina podpisała jedno porozumienie z prywatnym wła-
ścicielem, który udostępnił do ogólnego użytku stację przy Pla-
cu na Groblach. 

Jednocześnie Kraków promuje transport środkami komu-
nikacji miejskiej. Warto zwrócić uwagę, że autobusy hybrydo-
we stanowią 10 proc. taboru. Pozostałe spełniają normy Euro 
5 i Euro 6. Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, od wrze-
śnia 2018 r. tabor autobusowy spełnia ekologiczne standardy. 
W łącznej liczbie 567 autobusów miejskich, elektrycznych jest 
26, a hybrydowych 56. 

Miasto nie planuje dodatkowych udogodnień dla właścicieli 
ekologicznych środków transportu, m.in. nie zgadza się na pro-
pozycję umożliwienia takim autom przejazdów buspasami.  

Karolina Naramek

WARTO WIEDZIEĆ

Rozwój elektromobilności w Polsce nabiera rozpędu, jednak zbyt szybkie tempo zmian 
spowoduje destabilizację branży deweloperskiej. Dlaczego? Deweloperzy mogą zostać 
zobowiązani do zapewnienia ładowarek do samochodów elektrycznych przy każdym 
miejscu postojowym.

T
akie rozwiązanie obciąży inwestorów dodatkowymi 
kosztami, które de facto pokryją nabywcy, płacąc wyż-
sze ceny za stanowiska parkingowe. Ministerstwo Ener-

gii przygotowuje rozporządzenie, które ma wprowadzić zasady 
zapewniania w inwestycjach mieszkaniowych mocy przyłącze-
niowej dla aut elektrycznych. Pomysł popiera Fundacja Promo-
cji Pojazdów Elektrycznych, według której wzrost sprzedaży 
takich pojazdów w oczywisty sposób przekłada się na zwięk-
szenie zapotrzebowania na infrastrukturę. Co więcej, zmiany 
należy wprowadzać już na etapie projektowania inwestycji, po-
nieważ adaptacja istniejących parkingów do nowych potrzeb 
wygeneruje dodatkowe koszty. 

Deweloperzy mówią „nie”
Polski Związek Firm Deweloperskich szacuje, że wykonanie 
przyłącza do jednego miejsca parkingowego kosztowałoby bu-
dujących od ok. 35 do 40 tys. zł. Kwotę tę należy doliczyć do 
średniego kosztu przygotowania standardowego stanowiska 
postojowego, który wynosi ok. 80 tys. zł. Już teraz parkingi są 
na wagę złota, mimo że deweloperzy zapewniają, iż sprzedają 
je po zaniżonych stawkach w stosunku do nakładów na budo-
wę. Zmiany prawne mogą pociągnąć za sobą konieczność pod-
niesienia cen mieszkań – przy założeniu, że całkowity koszt 
budowy inwestycji znacząco wzrośnie. Deweloperzy obawiają 
się wielomilionowych nakładów na ten cel. 

Miasta wyprzedzą prywatnych inwestorów?
Z drugiej strony elektromobilność jest jednym z priorytetów 
w zakresie transportu, zarówno na gruncie europejskim, jak 
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Zaskarżenie uchwały zarządu spółdzielni 
mieszkaniowej

w tym interes prawny, czy też tryb przewidziany w  art. 43 ust. 
5 u.s.m. stanowi wyłączny instrument skutecznego zakwestiono-
wania uchwały z powodu jej sprzeczności z prawem? W związku 
z tym, czy brak legitymacji wywodzonej z art. 43 ust. 1 u.s.m. lub 
upływ 30-dniowego terminu liczonego od dnia doręczenia pro-
jektu uchwały osobie uprawnionej, wyłączają możliwość doma-
gania się stwierdzenia nieważności uchwały zarządu spółdzielni 
mieszkaniowej na podstawie art. 189 KPC?

Interpretacja przepisów
Rozstrzygając wyżej wskazaną kwestię, Sąd Najwyższy rozważył 
trzy możliwości: 
• stosuje się tylko art. 43 ust. 5 u.s.m.;
• stosuje się art. 43 ust. 5 u.s.m. do osób uprawnionych do żą-

dania przeniesienia przez nich własności poszczególnych 
lokali, a inne podmioty mogą zakwestionować uchwałę z po-
wołaniem się na jej nieważność w drodze powództwa o usta-
lenie z art. 189 kpc w zw. z art. 58 § 1 kc; 

• art. 43 ust. 5 u.s.m. stosuje się alternatywnie do art. 189 kpc.
Sąd Najwyższy uznał, że najbardziej przekonywująca i umoty-

wowana jest opcja stanowiąca, że zastosowanie ma tylko art. 43 
ust. 5 u.s.m., co oznacza, iż uchwała, dotycząca określenia przed-
miotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości, może być 
zaskarżona tylko na podstawie art. 43 ust. 5 u.s.m., a zatem przez 
osoby wskazane w tym przepisie i w wyznaczonym w nim termi-
nie 30 dni od dnia doręczenia uprawnionemu odpisu tej uchwały.
Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 8 marca 2019 r., 
III CZP 88/18.

Krzysztof Janowski, radca prawny
Kancelaria Janowski Markiewicz

ORZECZNICTWO

Przeciwko spółdzielni mieszkaniowej wytoczono powództwo o ustalenie nieważności, 
ewentualnie uchylenie uchwały zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej 
własności lokali oraz warunków, na których nastąpi zawarcie umowy o wyodrębnienie 
własności lokalu mieszkalnego.

P
owódka w swoich zarzutach wskazała na sprzeczność 
uchwały z regulacjami prawnymi i zasadami współżycia 
społecznego oraz na zmierzenie obejścia prawa. Kobieta 

nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do posiadanego loka-
lu mieszkalnego na podstawie umowy darowizny zawartej z jej 
babcią. Poprzedniczka prawna powódki wcześniej zaskarżała 
wyżej wspomnianą uchwałę na podstawie i w ustawowym termi-
nie wskazanym w art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: u.s.m.), tj. w ciągu 30 dni, 
jednakże jej powództwo zostało prawomocnie oddalone.

Dalsze kroki na drodze sądowej
Powódka wystąpiła z powództwem na innej podstawie prawnej 
niż jej poprzedniczka, tj. na podstawie art. 189 kpc w zw. z 58 § 1 
kc., z której to podstawy wynika, że jeżeli czynność prawna jest 
sprzeczna z ustawą albo ma na celu jej obejście, traci ważność, 
a podmiot, który ma w tym interes prawny, może żądać ustalenia 
przez sąd nieistnienia tego stosunku prawnego.

Sąd Okręgowy oddalił powództwo, stwierdzając, że po upły-
wie 30 dni od  doręczenia uchwały uprawnionej osobie, nie jest 
możliwe domaganie się stwierdzenia jej nieważności (tj. po termi-
nie wskazanym w art. 43 ust. 5 u.s.m.).

Powódka wniosła apelację. W trakcie postępowania apela-
cyjnego Sąd Apelacyjny powziął wątpliwości prawne, w związ-
ku z którymi zwrócił się z zagadnieniem do Sądu Najwyższego. 
Zgodnie z ustaleniami tego organu, należało rozstrzygnąć, czy 
dopuszczalne jest żądanie stwierdzenia nieważności uchwały 
zarządu spółdzielni mieszkaniowej, określającej przedmiot od-
rębnej własności lokali, poprzez wniesienie powództwa na pod-
stawie  art. 189  KPC. A zatem, czy z takim powództwem może 
wystąpić w dowolnym czasie każda osoba, która twierdzi, że ma 
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Prawo pierwokupu dla dyrektora parku 
narodowego?

powzięto wątpliwość prawną, wymagającą konsultacji z in-
nym organem. Sędzia zwrócił się z zagadnieniem prawnym 
do Sądu Najwyższego. Do przeanalizowania było następu-
jące zapytanie:
Czy w celu nabycia przez dyrektora Parku Narodowego, na 
rzecz tego parku prawa własności nieruchomości leśnej poło-
żonej w jego granicach, na podstawie umowy sprzedaży zawie-
ranej z osobą fizyczną, notariusz powinien sporządzić umowę 
bezwarunkową, czy też dla zachowania ważności konieczne jest 
sporządzenie umowy warunkowej, wskazującej na prawa pier-
wokupu Skarbu Państwa ustanowione w art. 10 ust. 5 ustawy 
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a następnie w art. 
37a ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach?

Rozstrzygnięcie sprawy w Sądzie Najwyższym
Po przeanalizowaniu powyższego zagadnienia prawnego, 
Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi, podejmując uchwałę 
o treści:
Umowę zobowiązującą do sprzedaży na rzecz parku narodowe-
go prawa własności nieruchomości, znajdującej się w granicach 
tego parku, sporządza się pod warunkami, że żaden z kolej-
no uprawnionych do pierwokupu, w tym na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 
r. poz. 1614 ze zm.) i ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.), nie wykona swego prawa.
Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 14 czerwca 
2019 r., III CZP 6/19

Krzysztof Janowski, radca prawny
Kancelaria Janowski Markiewicz

ORZECZNICTWO

Komu i dlaczego przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości leśnej, jeśli znajduje się 
ona w granicach parku narodowego? Mimo obowiązywania przepisów ustawy o lasach 
i ustawy o ochronie przyrody odpowiedź nie jest oczywista. Kwestią pierwokupu takiej 
szczególnej nieruchomości ostatecznie musiał zająć się Sąd Najwyższy. Jakie wątpliwości 
rozstrzygnął?

P
ewien podmiot sprzedawał na rzecz parku narodowe-
go grunt leśny znajdujący się na terenie tego obsza-
ru chronionego. Zgodnie z treścią umowy, procedura 

nabycia nieruchomości mogła zostać przeprowadzona pod 
warunkiem, że inne podmioty uprawnione do skorzystania 
z prawa pierwokupu, wynikającego z ustaw szczególnych, 
nie skorzystają z przysługującej im możliwości. 

Uprawnienie do pierwokupu nieruchomości 
leśnej
Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, jednost-
ka zarządzająca parkiem narodowym ma prawo pierwokupu 
nieruchomości położonej w granicach przyporządkowanego 
do niego obszaru. W takich okolicznościach transakcja zo-
stałaby przeprowadzona na rzecz Skarbu Państwa. Dodać 
należy, że prawo pierwokupu wykonuje dyrektor parku na-
rodowego. Ponadto zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy o lasach, 
w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę praw-
ną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, gruntu 
niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na rzecz Lasów 
Państwowych (reprezentujących Skarb Państwa), przysłu-
guje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. 

Umowa warunkowej sprzedaży – czy notariusz 
może odmówić?
Notariusz odmówił dokonania czynności notarialnej 
w postaci sporządzenia umowy warunkowej sprzeda-
ży nieruchomości. Odmowa została zaskarżona do sądu 
przez park narodowy. W trakcie postępowania sądowego 
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Nieruchomość 
inwestycyjna – cały 
czas trzeba trzymać 
rękę na pulsie

nas mieszkanie, ale w umowie najmu znajdzie się zapis, że firma 
ta ma możliwość dalszego podnajmowania lokalu. Wtedy w in-
teresie naszego najemcy jest zapewnienie sobie obłożenia. Jeśli 
nie podnajmie mieszkania, sam ponosi koszty najmu wobec wła-
ściciela, którego nie musi interesować temat obłożenia. W ten 
sposób właściciel zyskuje bezpieczeństwo, stały dochód, ale 
musi liczyć się z tym, że dochód będzie umiarkowany, bo trze-
ba zapłacić za ryzyko, które ponosi firma zarządzająca. Cena 
najmu musi być niższa niż potencjalne dochody z uwzględnie-
niem ryzyka, że nie będzie klienta podnajmującego. Każda fir-
ma zna swoje możliwości i jest w stanie wycenić takie ryzyko 
samodzielnie.

Drugą możliwością jest umówienie się na procent i tutaj ist-
nieje już kilka konfiguracji. Dochodzą pytania związane z pro-
centem od kwoty najmu dla właściciela czy od sumy opłat, które 
reguluje najemca (jeszcze poza najmem dla właściciela najemca 
wnosi czynsz, media i reguluje wszystkie opłaty eksploatacyj-
ne za mieszkanie). Najczęściej stosowaną metodą jest procent 
od kwoty dla właściciela. To najuczciwsza metoda. Media są za-
leżne od liczby mieszkańców i zużycia. Ten procent łączy wła-
ściciela i firmę we wspólnym interesie. Im drożej firma znajdzie 
klienta, tym właściciel i firma zarabiają więcej, bo jest to procen-
towe rozliczenie między stronami. W tej kwestii trzeba zwrócić 
uwagę na trzy podstawowe punkty. Czy jest minimalna wyso-
kość prowizji? Czasem istnieje ograniczenie, że 10 proc. ale nie 
mniej niż 150 zł, co ma znaczenie przy małych mieszkaniach na 
wynajem. Drugim czynnikiem cenowym, na jaki trzeba zwrócić 
uwagę, są ewentualne opłaty w okresie przestoju między na-
jemcami (jeśli są, to jakie?). I trzeci czynnik – czy przy zawar-
ciu umowy z najemcą pobiera się dodatkową prowizję? Może 
być ona pobierana bezpośrednio od właściciela, co jest dla nie-
go najmniej korzystne; uzyskiwana z dwóch stron jednocze-
śnie, co również jest niekorzystne dla właściciela; ale może być 
też pobierana tylko od najemcy. Ostatnia opcja grozi mniejszą 
liczbą potencjalnych najemców, okresy przestoju mogą być 
nieco dłuższe, ale z drugiej strony zależy to od efektywności 

ROZMOWY

Zakup nieruchomości inwestycyjnej to 
pierwszy krok w drodze po dodatkowy 
zysk. Nim zaczniemy zarabiać, trzeba 
przemyśleć szczegóły związane 
z zarządzaniem takim obiektem. 
W rozmowie z Magdaleną Hojniak 
wskazówek udziela Hieronim Krysta 
z firmy Mzuri, zajmującej się zarządzaniem 
najmem.

Na jakie pytania musi sobie odpowiedzieć przyszły 
inwestor? Czym musi kierować się przy wyborze 
nieruchomości?

Przy wyborze nieruchomości trzeba sobie odpowiedzieć na py-
tanie, jaki typ inwestycji nas interesuje. Czy chcemy długoter-
minowo i stabilnie zarabiać na nieruchomości, czy ma być to 
krótkoterminowa inwestycja i będziemy chcieli ją sprzedać, gdy 
np. po roku ceny nieruchomości wzrosną. Dlatego w obu przy-
padkach należy kierować się stopą zwrotu z prowadzonej in-
westycji. Wielu inwestorów kieruje się też prestiżem. Wbrew 
pozorom prestiż i stopa zwrotu często nie łączą się ze sobą, tzn. 
te najdroższe apartamenty, które są reklamowane i które znaj-
dują się w najbardziej topowych lokalizacjach, nie przynoszą 
najwyższych stóp zwrotu. Przynajmniej w najmie długotermi-
nowym. W krótkoterminowym zdarza się, że przynoszą wysokie 
stopy zwrotu, ale to zależy od tego, jak duże mamy obłożenie, 
jak wielu przyjmujemy turystów, jak dobrego zatrudniliśmy za-
rządcę lub jak samodzielnie sobie z tym radzimy. W najmie dłu-
goterminowym stosunkowo łatwo znaleźć najemcę, więc nie 
można powiedzieć, że istnieje jakiś problem czy pojawiają prze-
szkody rynkowe związane z tą formą najmu. O ile turysta potrafi 
nam zapłacić 50 czy 100 zł więcej za dobę i nie będzie spraw-
dzał, ile wydał jego znajomy, o tyle najemca na długi termin bar-
dziej porównuje ceny i trudno będzie wynająć mieszkanie o 500 
zł drożej od innych podobnych. Ważnym czynnikiem, który war-
to analizować przy inwestycjach jest czas przestoju w wynajmie 
, w którym nie tylko nie czerpiemy zysków, ale dodatkowo po-
nosimy koszty, tj. opłata eksploatacyjna czy te związane z pre-
zentacją lokalu. Największym wrogiem właściciela są przestój 
w wynajmie, tzw. pustostan i ewentualnie nieuczciwy najemca.

Jeżeli powierzamy zarządzanie nieruchomością 
podmiotowi, to jakie warunki będą najkorzystniejsze dla 
inwestora, by mógł najwięcej zyskać? Jakie są opcje?

Ofert jest wiele. Możemy powierzyć mieszkanie za tzw. czynsz 
gwarantowany. Podpisujemy umowę z firmą, która wynajmie od 
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giełdzie. Można zainwestować kapitał i kilkukrotnie go powięk-
szyć, ale można też go stracić. W nieruchomościach jest podob-
nie. Kupowanie kawalerki w centrum miasta na długi termin to 
inwestycja praktycznie bezobsługowa. Na najem zawsze będzie 
popyt, a lokal rzadko będziemy musieli odświeżać. Analogicz-
nie do dochodów finansowych mamy też mieszkania w gorszych 
lokalizacjach, lokale na pokoje, duże mieszkania, które chce-
my wynająć w całości, luksusowe apartamenty. Te wszystkie, 
gdy je pogrupujemy, będą miały mniej potencjalnych klientów, 
co oznacza większe ryzyko. Największą listą ryzyk obarczo-
ne są mieszkania na najem krótkoterminowy. Przy inwestowa-
niu w nieruchomości ważnym parametrem jest również sama 
jej rynkowa wartość.  Kapitał zainwestowany w nieruchomości 
trudno było by w całości utracić. Zawsze sama nieruchomość 
jest jego zabezpieczeniem.

W której opcji inwestowania istnieje największe ryzyko, że 
do interesu trzeba będzie dopłacać?

W obecnej sytuacji rynkowej trudno mi sobie wyobrazić takie 
zjawisko, ale wydaje mi się, że jest to możliwe bardziej w krótko-
terminowym okresie najmu. Może się zdarzyć, że turyści prze-
staną przyjeżdżać lub oferta turystyczna okaże się zbyt bogata. 
Wtedy goście będą korzystać z naszej oferty rzadko, a my bę-
dziemy musieli płacić za firmę sprzątającą, pralnię, internet itp. 
Możemy ponieść też straty, jeśli nie ubezpieczymy mieszkania 
i zaleje nas sąsiad lub gdy mieszkanie zdewastuje najemca. Wy-
najem nieruchomości na długi czy krótki termin nie jest bizne-
sem bez ryzyka czy bez kosztów. Wiele osób planujących taką 
inwestycję myśli, że to rozwiązanie bez ryzyka i bezkosztowe, 
że inwestowanie w nieruchomości jest najpewniejsze. Oczywi-
ście nie łatwo stracić w tym biznesie pieniądze. Kupujemy daną 
nieruchomość i rzadko zdarza się najemca, który dewastuje 
mieszkanie lub eksploatuje je w sposób nieoczekiwany i po wy-
prowadzce depozyt nie wystarcza na pokrycie kosztów. Choć 
rzadko, to trzeba pamiętać, że takie rzeczy się zdarzają.

Jak często trzeba regulować stawki zarówno w najmie 
krótkoterminowym, jak i długoterminowym?

Przy krótkoterminowym cały czas trzeba trzymać rękę na pul-
sie. Może się okazać, że przyjeżdża wielka gwiazda, dlatego do 
miasta przyjadą też ludzie z całego kraju i zza granicy. Wtedy 
można wywindować ceny i zrealizować zysk za cały tydzień 
obłożenia w jeden dzień. Przy okazji warto takim najemcom 
zaproponować dodatkowe usługi z tym związane i na tym lukra-
tywnie zarobić.  
Cały czas trzeba śledzić, co się dzieje, czy nie ma jakiś ważnych 
eventów. Profesjonalna firma zarządzająca najmem krótko-
terminowym powinna mieć to na uwadze i pilnować, aby cena 
mieszkania była dostosowaną do aktualnej sytuacji, ponieważ z 
drugiej strony możemy mieć przerwę świąteczną, okres, w któ-
rym jest mniejsze zainteresowanie. Wówczas cenę trzeba sto-
sunkowo zmniejszyć w celu zapewnienia sobie obłożenia, gdyż 
cały czas ponosimy koszty.

Z kolei w najmie długoterminowym ceny wynajmu rosną co do 
zasady w korelacji z  inflacją. Czasami w szybszym tempie, czasa-
mi w wolniejszym. Zależy, jaka jest koniunktura gospodarcza. Z 
reguły podpisujemy roczną umowę – to jest optymalny okres za-
równo dla najemcy, jak i właściciela. Raz na rok przy przedłużaniu 
umowy można aktualizować cenę i podnosić ją przykładowo o 3 
lub 5 proc. W ten sposób, nawet jeśli najemca będzie mieszkał kil-
ka lat w naszym mieszkaniu, mamy pewność, że przy jego wypro-
wadzce nasz czynsz będzie mniej więcej rynkowy.

pracy zarządzającego. Zdarza się też tak, że jeśli mieszkanie 
jest mało atrakcyjne lub znajduje się w średniej lub gorszej lo-
kalizacji, może pojawić się problem, gdyż najemca rzadko chce 
zapłacić prowizję i reguluje ją dopiero wtedy, gdy musi. Kiedy 
wybieramy firmę, warto zwrócić uwagę na zakres obowiązków, 
który mieści się w podstawowej prowizji procentowej. Zarzą-
dzanie najmem mieszkania to niezdefiniowana lista obowiązków 
narzucona z zewnątrz przez okoliczności. Dlatego mogą poja-
wić się usługi wykonywane przez danego przedsiębiorcę za-
rządzającego mieszkaniem, a nie będzie ich na liście czynności 
mieszczących się w opłacie procentowej, będącej tak napraw-
dę miesięcznym abonamentem. Wtedy warto zwrócić uwagę na 
listę opłat dodatkowych, np. nadzór nad naprawami, dodatko-
wa opłata za prowadzenie działań windykacyjnych czy skano-
wanie dokumentów, bo w jednym przypadku to wszystko może 
być wliczone w cenę, a w innym nie.

Po czyjej stronie leży obowiązek zapewnienia obłożenia, 
jeśli naszą nieruchomością zarządza firma?

Jeśli chodzi o sytuację, w której właściciel dalej jest zaangażo-
wany, to może być dzielone, zależy od tego, jak strony dogadają 
się między sobą. Najczęściej takie umowy o zarządzanie różnią 
się tym od zwykłego pośrednictwa, że są na wyłączność. Nie 
znaczy to jednak, że właściciel nie może sam wskazać najemcy 
lub przyprowadzić pośrednika, który znajdzie tego najemcę. Za-
rządzający mieszkaniem nie tylko wynajmuje lokal, ale określa 
też całe zasady wynajmu. Wybierając zarządcę, musimy pogo-
dzić się z tym, że to będą jego zasady, a te są standaryzowane 
w każdej firmie. Klient, którego przyprowadzimy, będzie musiał 
spełniać wymogi i podpisać umowę na takich warunkach, jakie 
wystosuje zarządca. Może też powstać konflikt interesów po-
między właścicielem a zarządzającym, gdy najemca przyprowa-
dzony przez właściciela zostanie negatywnie zweryfikowany 
przez zarządcę.

Obserwując aktualną sytuację na rynku, z posiadania 
nieruchomości inwestycyjnej możemy spodziewać się 
zysku długoterminowego czy raczej tymczasowego?

Sądzę, że w najmie mieszkań na długi termin, na pewno możemy 
spodziewać się obłożenia. Bardzo drogie lokale mogą nie mieć 
najemców, gdy pojawi się jakiś kryzys rynkowy. Ze względu na 
ich dużą liczbę może nie być na nie wystarczającego popytu. 
Natomiast mieszkania budżetowe przy standardowej, średniej 
cenie na pewno znajdą klientów. Ewentualnie inwestor będzie 
musiał dostosować się do stawek rynkowych. Jeśli ta chwilo-
wo się zmniejszy, to nie będzie mógł wynajmować na tyle drogo, 
jak początkowo. Natomiast luksusowe apartamenty mogą mieć 
kiedyś – w przypadku kryzysu – przestoje. W najmie krótkoter-
minowym istnieje jeszcze ryzyko legislacyjne. Może się pojawić 
pomysł wprowadzenia obostrzeń – czy to na szczeblu władz lo-
kalnych, czy ogólnokrajowych. Może zadziałać lobby hotelo-
we, mogą zadziałać lokalne społeczności mieszkańców, którzy 
sprzeciwią się wprowadzaniu turystów do swojego sąsiedztwa. 
Może pojawić się lokalny lub ogólnopolski zakaz, normujący na-
jem krótkoterminowy w taki sposób, że przestanie to być opła-
calne lub wręcz niewykonalne w niektórych lokalizacjach.

Wprowadzone przepisy mogą sprawić, że budynek czy lokal 
będzie musiał spełniać normy hotelowe. Możliwe, iż okaże się, 
że tego typu interesu nie wolno prowadzić w lokalach mieszkal-
nych, a jedynie w usługowych. Z inwestowaniem w nierucho-
mości jest trochę tak jak z produktami finansowymi. Im większa 
potencjalna stopa zwrotu, tym większa lista ryzyk. Tak jak na 
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W jesiennej garderobie na wybiegach królują cie-
płe kolory, mięsiste tkaniny i wyraziste fasony. Do 
wnętrz natomiast wkraczają ciepłe dodatki, odprę-

żająca atmosfera, a pierwsze skrzypce zaczynają grać meble 
służące do wypoczynku. Każdy przyzna, że niezapomniane 
chwile jesienią najlepiej spędza się w  fotelu. 

Najlepiej skrojony fotel tej jesieni musi mieć obowiązkowo wy-
godne oparcie, miękkie siedzisko i ergonomiczne podłokietni-
ki. Taki jest właśnie model „Hary”. Jego designerska, smukła 
forma sprawia, że zakochasz się w nim od pierwszego wejrze-
nia. Ten fotel jest przy tym szalenie wygodny i komfortowy. 
Smukłe podłokietniki dodają mu lekkości, zaś nieco wydłużone 
oparcie, zwieńczone charakterystycznymi „uszami”, doskonale 
wspiera kręgosłup oraz głowę w trakcie długich chwil relaksu. 
„Hary” to nie tylko doskonały design, ale i feeria różnobarw-
nych materiałów i kolorowych wykończeń.
 
Ten sezon należy także do fotela, w którym zabujasz się od 
razu. Nic w tym dziwnego, bo to fotel bujany. Jego szerokie 
siedzisko, przytulne wykończenie i solidny stelaż sprawią, że 
będziecie kołysać się razem godzinami. Bujany fotel doskonale 

Jesień nastała za oknem i na wybiegach! To doskonały czas na zmia-
nę garderoby oraz idealny moment, aby pomyśleć o swoim wnętrzu. 
Jesień to także pora roku, w której słowo wypoczynek nabiera zu-
pełnie nowych barw. 

Fo t e l e
prêt-à-porter

wygoda 

i komfort

sprawdza się do kołysania w rytm muzyki lub czytania książki. 
Możesz też uciąć w nim doskonałą drzemkę, która doda Ci sił, 
aby cieszyć się wszystkimi pięknymi chwilami tej jesieni!

Charakter fotela tworzą również dodatki. Doskonałym uzu-
pełnieniem jest podnóżek. Ten niepozorny mebel podniesie 
komfort Twojego wypoczynku. Dobry podnóżek to ten, który 
odciąża plecy, ale jednocześnie pozwala zachować odpowied-
nią pozycję. Przy tym podnóżek może być dopasowany kolory-
stycznie do Twojego fotela lub stanowić ciekawy kolorystycz-
ny akcent.

Do każdego fotela idealnym uzupełnieniem są również po-
duszki i koce. Bogactwo fasonów, wzorów i kolorów pozwala 
tym niewielkim akcentem nadać fotelowi zupełnie inny wy-
raz. W zależności od pory dni czy nastroju. Bo gdy na ze-
wnątrz szaro, buro i pada, Ty możesz spędzić chwile w najlep-
szym fasonie!

Aby przekonać się na własne oczy, jak doskonale noszą się fotele  
w tym sezonie, przyjdź do naszego salonu albo odwiedź nas na:

www.witek.pl

 n
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Ratować planetę? Tak. Segregować odpady? 
Nie

w społeczeństwie. Aktywności niezwykle potrzebne, skoro zaledwie 
1/3 polskich konsumentów wierzy, że ich działania mogą przyczynić 
się do zahamowania negatywnego wpływu na środowisko. Tego zda-
nia są głównie kobiety i osoby z wyższym wykształceniem – mówi Ma-
rzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu.

Sceptycy mogą mieć jednak wiele racji. Wątpliwości nadal budzi 
sposób odbioru odpadów z budynków – jak później wygląda proces 
sortowania i czy przebiega prawidłowo?

Obowiązki mieszkańców
Przypuszczalnie świadomość ekologiczna rośnie, gdy na problem 
patrzymy w dużej skali – jeśli media informują o przestępstwach 
środowiskowych, globalnych skutkach ocieplenia klimatu, afrykań-
skich suszach i losach imigrantów klimatycznych. Protesty w świe-
cie rzeczywistym i online czy deklarowanie sympatii dla organizacji 
proekologicznych, w niektórych przypadkach mają swoje źródło nie 
tyle w poczuciu odpowiedzialności społecznej i znajomości tema-

tu, ile w potrzebie kreowania własnego 
wizerunku czy strategiach marketin-
gowych producentów. Wyniki badania 
pokazują, że mimo przyswajania ogól-
nodostępnych informacji o wpływie 
działalności człowieka na środowisko 
i globalne ocieplenie, aż 76 proc. Po-
laków przyznaje, że nigdy nie słyszało 
np. o śladzie węglowym (stanowiącym 
sumę gazów cieplarnianych związanych 
z wytwarzaniem i utylizacją towarów) 
w tzw. cyklu życia produktów. 

Problem polega na tym, że w Polsce 
chętnie rozmawia się o idei, ale o prak-
tyce już nie, ponieważ jeśli coś staje się 
zwyczajnym, codziennym obowiąz-
kiem, przestaje być atrakcyjne. 

Brak wiedzy na temat zasad segre-
gowania odpadów można uzupełnić na 
stronie internetowej www.mpo.kra-
kow.pl. Mieszkańcy Krakowa otrzymali 
również broszury informacyjne na ten 
temat, a w mediach społecznościowych 
pojawiły się infografiki oznaczone  jako 
„#gdzieTOwyrzucić”.

Joanna Kus

WARTO WIEDZIEĆ

Mimo zobowiązania wspólnot mieszkaniowych do segregowania odpadów, praktyka 
znacznie odbiega od założeń ustawodawcy. Z jednej strony winę ponoszą mieszkańcy, 
z których tylko 66 proc. deklaruje, że przestrzega zasad dotyczących składowania 
i wywozu śmieci. Z drugiej winna jest administracja budynków i gospodarka komunalna, 
ponieważ w niektórych blokach nadal używane są tylko dwa kontenery na odpady, 
a jeśli nawet dostarczono wszystkie, to niewielki pojemnik „bio” może nie odpowiadać 
faktycznemu zapotrzebowaniu wspólnoty.

R
ozporządzenie ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów obowiązuje od 1 lipca 2017 r. Do 

kwietnia 2019 r. Kraków miał zorganizować sprawny system segre-
gowania i odbioru śmieci. Część gmin może to zrobić później –  do 
30 czerwca 2021 r.

Wydłużenie czasu oczekiwania na zorganizowanie wywozu 
śmieci według nowych zasad, wywołało w lokatorach przeświad-
czenie o istnieniu rónież dla nich okresu przejściowego przed wdro-
żeniem przepisów.. Wiele osób nadal sądzi, że ma jeszcze czas na 
przystosowanie się do nowych zasad. W rzeczywistości segrego-
wać powinniśmy od dawna – zgodnie z prawem, w Krakowie system 
działa od 1 kwietnia tego roku. W pewnym sensie tzw. pójściem na 
łatwiznę jest wrzucanie śmieci tylko do pojemnika na „odpady zmie-
szane”. Zgodnie z wynikami badania ARC Rynek i Opinia oraz Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, tylko 15 proc. uczestników potrafiłoby 
poprawnie posegregować przykładowe produkty przeznaczone do 
wyrzucenia. Trudność sprawia mieszkańcom znalezienie odpowie-
dzi na pytania dotyczące konkretnych 
towarów: gdzie wyrzucić zużytą chustecz-
kę higieniczną?; który pojemnik wybrać na 
karton po soku, a który na tłusty papierek 
po maśle? Wciąż niejasna jest także kwe-
stia mycia metali i tworzyw sztucznych 
przed wyrzuceniem do śmieci. Aż 75 
proc. zapytanych nie ma świadomości, że 
płukanie takich odpadów przestało być 
konieczne. 

Segregowanie nie ma sensu?
Zdania na temat segregowania śmieci są 
podzielone. Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu podaje, że niewiele ponad poło-
wa Polaków widzi sens w tego typu prak-
tykach  (58 proc.). 

Pojedyncze wybory składają się na sumę 
działań przyczyniających się do poprawy 
środowiska lub – przeciwnie –  jego degra-
dacji. Potrzebne są więc aktywności zwięk-
szające ekologiczną świadomość Polaków. 
To ogromna przestrzeń dla kampanii edu-
kacyjnych i partnerstw firm odpowiedzial-
nych środowiskowo upowszechniających 
m.in. wzorce odpowiedzialnej konsumpcji 
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Perły z sieci

Nocleg pod zorzą polarną

Zaginione miasto Inków

W górach Sowich niedaleko zamku Książ hitlerowcy w tajemnicy 
wybudowali ogromny podziemny kompleks, znany również 
pod nazwą „projekt Riese”. Mitów krążących na temat jego 
funkcji jest wiele: fabryka zbrojeniowa, sekretne laboratorium, 
a nawet kwatera główna Adolfa Hitlera. Wszystkie okoliczności 
budowy nie zostały jednak do końca wyjaśnione, dlatego 
sprawa wciąż jest przedmiotem dociekań pasjonatów historii 
II wojny światowej. Co ciekawe, planu „Olbrzym” nie udało się 
zrealizować w całości. Prace trwające oficjalnie od listopada 
1943 r. (wykonywane przymusowo przez więźniów, zwłaszcza 
żydowskich) przerwało wkroczenie wojsk radzieckich. Obecnie 
część podziemnych korytarzy jest dostępna dla zwiedzających. 
Sztolnie, hale, urwane tory i tunele prowadzące donikąd, 
przyciągają zarówno amatorów obiektów wojskowych, jak 
i turystów. Otwarte są trzy obiekty wybudowane w ramach 
kompleksu: arsenał Osówka, Włodarz oraz Sztolnie Walimskie.

fot. lic. Wikimedia Commons

fot. lic. Wikimedia Commons

fot. lic. Wikimedia Commons

Tajemnica podziemnego „Olbrzyma”

Skocznia narciarska Holmenkollen w Oslo to miejsce, 
które odwiedzają nie tylko miłośnicy sportów zimowych. 
Na szczycie jednej z najpiękniejszych zimowych 
konstrukcji wybudowano przeszklony apartament. 
Kilka lat temu firma Airbnb zajmująca się wynajmem 
mieszkań zorganizowała konkurs, dzięki któremu dwóch 
szczęśliwców mogło spędzić noc w bardzo oryginalnej 
lokalizacji. Penthouse wraz z tarasem znajduje się 
bowiem na wysokości 64 m –   położenie wśród szczytów 
ośnieżonych gór zapewnia wyjątkową możliwość 
podziwiania panoramy stolicy Norwegii. Turyści, którzy 
się tam wybierają, muszą pamiętać, by wracając na dół 
skorzystać z możliwości podróży torem saneczkowym 
o długości... 2600 km.  Szklane ściany i luksusowe 
wnętrze zaprojektowane w stylu skandynawskim to 
wspólne dzieło Melissy Hegge i Niny Horst.

Poszukiwania Vilcabamby, czyli ostatniej stolicy państwa Inków 
zdobytej przez konkwistadorów, rozpoczęły się w XVIII w., jednak 
do ruin zaginionego miasta udało się dotrzeć dopiero w 1911 r. 
Odkrycia dokonał Hiram Bingham, choć sam początkowo nie zdawał 
sobie z tego sprawy. Kiedy dotarł do pozostałości Vilcabamby, uznał, 
że słabo zachowane ruiny pałaców, mostów, wodociągów i murów 
nie mogły w przeszłości być stolicą potężnego państwa. Teorię 
o odnalezieniu legendarnego miasta na terenie dzisiejszego Peru 
potwierdzili kolejni odkrywcy: w latach 60. XX w. Antonio Santander 
i Gene Savoy, a następnie Tony Halik, Elżbieta Dzikowska i Edmundo 
Guillen, którzy zorganizowali wyprawę w to miejsce w 1976 r. 
Aktualnie dawna stolica Inków, ukryta głęboko w dżungli, jest trudno 
dostępna dla turystów z racji braku odpowiedniej infrastruktury. 
Mimo to archeologów, historyków i pasjonatów zdecydowanie tu nie 
brakuje.

 n	



Z kraju

Przy autostradach powstaną punkty ładowania 
elektryków

GDDKiA ogłosiła kolejny przetarg na wykonanie punktów do 
ładowania pojazdów elektrycznych. Miałyby one powstać w Miej-
scach Obsługi Podróżnych przy transeuropejskich sieciach trans-
portowych TEN-T. Przedsięwzięcie obejmie MOP-y przy autostra-
dach A1, A2 i A4. W punkty ładowania pojazdów elektrycznych 
ma zostać wyposażonych 27 MOP-ów. We wrześniu odbył się już 
przetarg dla operatorów stacji ładowania pojazdów elektrycznych, 
po czym GDDKiA przekazał wyłonionym firmom tereny na MOP-
-ach, zlokalizowanych przy trasach A4 Wrocław-Katowice oraz S8 
Wrocław-Łódź. Na I kwartał 2020 r. GDDKiA zaplanowało prze-
targi na budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych 
przy kolejnych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych, tj. A4 
Kraków - Korczowa oraz Zgorzelec – Krzyżowa, S3 Szczecin - Go-
rzów Wielkopolski, S7 Gdańsk - Warszawa oraz S8 Białystok – 
Warszawa. W ramach działań wyłonieni zostaną również opera-
torzy stacji.

Młodzi żyją z długami
Dane BIK pokazują, że 16 proc. osób mających od 18 do 24 lat zadłuża się 

przez swój styl życia i związane z nim potrzeby. Najwięcej dłużników mieszka 
w miastach. Ponad 600 tys. młodych Polaków spłaca kredyt. Oznacza to, że co 
5 osoba w wieku 18-24 lat ma zaciągnięte zobowiązanie. Jak się okazuje, ponad 
65 proc. zobowiązań stanowią kredyty gotówkowe i ratalne. Biorąc pod uwa-
gę kredyty mieszkaniowe, można zauważyć, że ich liczba jest niewielka – sięga 
bowiem jedynie 1,4 proc. Jednak wynikająca z nich wartość ma ponad 30 proc. 
udział w ogólnym długu. Osoby w tym wieku zaciągają kredyt na zakup miesz-
kania na średnią kwotę ponad 197 tys. zł, a grono kredytobiorców hipotecznych 
w analizowanym przedziale wiekowym liczy 25,2 tys. osób. Kredyty, jakie ma-
ją zaciągnięte młodzi ludzie, to 4 proc. liczby wszystkich aktywnych kredytów. 
Z kolei ich wartość stanowi 1,3 proc. Analiza BIK pokazuje, że najwięcej zadłu-
żonych osób w wieku 18-24 lat mieszka w województwach mazowieckim i ślą-
skim – odpowiednio 12,82 i 11,6 proc. Najmniej spotkamy w świętokrzyskim 
i opolskim. Tendencje geograficzne zaobserwowano również w odniesieniu do 
spłacalności kredytów. Lepiej ze swoich zobowiązań wywiązują się mieszkańcy 
południowo-wschodniej niż północno-zachodniej części kraju.

Łódź dorównuje największym rynkom
Zmiany, jakie zachodzą w Łodzi, najwyraźniej przyczyniają się 

do intensywnego rozwoju miasta. Raport opracowany przez firmę 
doradczą JLL we współpracy z tamtejszym magistratem pokazuje, 
że w ostatnim czasie inwestycji na terenie Łodzi przybywa coraz 
więcej. Notowania idą w górę nie tylko w odniesieniu do przedsię-
wzięć komercyjnych, ale i budynków mieszkaniowych czy usług ho-
telowych. Sprzyjają temu działania, jakie są podejmowane na tere-
nie miasta w zakresie rewitalizacji, infrastruktury, a także ośrodek 
akademicki. Dzięki temu potencjał miasta przyciąga coraz więcej in-
westorów. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podkreśla, że w bie-
żącym roku padnie rekord, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych miesz-
kań. Już podsumowanie pierwszej połowy roku pokazało, że wyniki 
sprzedażowe przekraczają osiągnięcia z całego 2016 r. W tym sek-
torze prężnie rozwijają się również prywatne akademiki, będące 
swego rodzaju novum na rynku nieruchomości. Oprócz tego w ran-
kingu rynku hotelowego Łódź plasuje się na 6. pozycji co do wielko-
ści tego segmentu. Sprzyjające warunki pozwalają też na zwiększa-
nie się bazy usług.
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Z Krakowa

Czy podróż krakowską komunikacją będzie tańsza?
W Urzędzie Miasta pojawił się projekt tzw. Super Biletu. O jego wpro-

wadzeniu i konsekwencjach użytkowania dyskutowali radni z Komisji Inno-
wacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych.

Głównym założeniem planu są tańsze bilety komunikacyjne dla osób za-
meldowanych w  Krakowie. Za 2 lata osoba płacąca podatki w naszym mie-
ście mogłaby zakupić bilet na wszystkie linie za 39 zł (ulgowy za 19,50 zł). 
Jednym z punktów projektu byłoby również zlikwidowanie biletu na 1 i 2 
linie, ale w zamian pojawiłby się rower miejski wliczony w cenę dla każdego 
korzystającego z programu.

Inicjatywa spotkała się z brakiem poparcia u prezydenta Jacka Maj-
chrowskiego, według którego oferta komunikacyjna powinna być jak naj-
bardziej przejrzysta dla pasażerów. Podobnego zdania jest również prezes 
Zarządu MPK, Rafał Świerczyński. Powołując się na badania jakości usług, 
zauważył, że dla mieszkańców najważniejsza jest częstotliwość kursowa-
nia pojazdów komunikacji miejskiej, a nie cena za korzystanie z ich usług. 
Brakuje środków na rozszerzenie oferty komunikacyjnej i tym powinna się zająć 
Rada Miasta Krakowa – dodał prezes.

Dojedziemy tramwajem do Bronowic
Zakończył się roczny remont ul. Karmelickiej. Wznowiono 

ruch tramwajowy na trasie między przystankami „Teatr Baga-
tela” – „Bronowice Małe”. Pozostałe linie będą mogły korzystać 
z całej długości ul. Karmelickiej od połowy października.

Wciąż nieczynny dla tramwajów pozostaje natomiast odcinek 
ulic: Krakowskiej, Stradomskiej, św. Gertrudy i Dietla (fragment 
od ul. Orzeszkowej do ul. Starowiślnej), a także do Walcowni.

Ważną informację dla pasażerów stanowią  zmiany, jakie 
wdrożono w działaniu komunikacji miejskiej w Krakowie. Linie 
tramwajowe, które pozostaną na niezmienionych trasach, to nr 
1, 4, 14, 20, 24 i 44, natomiast nr 6, 10, 11, 17 i 19 w dalszym ciągu 
są zawieszone. Autobusy o nr 159 oraz 511 przywrócono na po-
przednie trasy, a nr 708 zlikwidowano. Komunikat o zmodyfiko-
wanych kursach pozostałych linii, można przeczytać na stronie 
internetowej www.krakow.pl

O ArcelorMittal Poland, największym producencie stali w na-
szym kraju, zrobiło się głośno w zeszłym roku, kiedy na światło 
dzienne wyszła informacja o obecności sporej ilości metali cięż-
kich na hutniczym wysypisku. W pierwszej połowie października 
odbyła się konferencja prasowa Inspekcji Ochrony Środowiska, 
na której przeanalizowano wyniki ostatnich badań składowiska.

Według analizy GIOŚ próbki wód podziemnych, drenażowych 
oraz Wisły nie zawierają szkodliwych substancji, choć ich stanu 
nie można uznać za dobry. Również osady popiołowo-żużlowe po-
chodzące z huty nie zostały zakwalifikowane jako niebezpieczne.

Przeciwnego zdania jest dr Mariusz Czop z AGH, który na pod-
stawie przeprowadzonych samodzielnie badań stwierdził, iż na 
wysypisku znajdują się substancje mające szkodliwy wpływ na lo-
kalne środowisko.

Sprawę być może wyjaśni powołana przez prezydenta Jacka 
Majchrowskiego firma GeoEko. Jeszcze w tym roku ma ona prze-
prowadzić niezależne badania krakowskiego składowiska.

Składowisko krakowskiej huty zagraża 

21Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 20/2019 n	



147,00

 ŚREDNIE KURSY WALUT

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

 ŚREDNIA CENA MKW. NA RYNKU  
 PIERWOTNYM W KRAKOWIE

 WYBRANE STAWKI PODATKU  
 OD NIERUCHOMOŚCI

 MIESZKANIA ODDANE 
 DO UŻYTKOWANIA W POLSCE

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (3 MIES.)

 WYSOKOŚĆ STAWKI ZUS  
 DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
 GOSPODARCZĄ CENA ZŁOTA

 ODSETKI (W SKALI ROKU)

 INFLACJA MIESIĘCZNA

EUR 4,2969

CHF 3,9104

PLN 3,61%

II kw. 2019 7934 zł

III kw. 2019 15 551

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN  2,80% (sierpień 2019)

EUR 1% (sierpień 2019)

WIBOR * 1,7200

EURIBOR ** –0,4180

LIBOR CHF –0,7830

LIBOR EUR *** –0,4429

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)                         186,17

tabela nr 199/A/NBP/2019 z dnia 14.10.2019

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

(dane na dzień 10.10.2019 [Euribor],  
04.10.2019 [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)
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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

23Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2019

transakcyjne koszty zakupu mieszkania z rynku pierwotnego



24 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 20/2019



25

PARTNER

ry
n

ek
 

p
ie

rw
o

tn
y



I Stare MiastoV Krowodrza

IV Prądnik Biały

III Prądnik Czerwony

Więckowice

Zabierzów

Modlniczka

Zielonki

Bibice

XIII Podgórze

II Grzegórzki

VII Zwierzyniec

VIII Dębniki

IX Łagiewniki- 
Borek Fałęcki

X Swoszowice

XI Podgórze 
Duchackie

VI Bronowice

Skawina

Zakopane

Kielce

Katowice

28

45

32

47

46

44

Jasnogórska

Opolska

Focha

Monte Cassino

Grota-Roweckiego

Bu
ns

ch
a

Sko
tn

ick
a

Ko
bi

er
zy

ńs
ka

Za
ko

pi
ań

sk
a IV obwodnica

W
ad

ow
ic

ka
Ka

lw
ar

yj
sk

a

Al. P
owst. 

Śląskich

Mirowska

Balicka

Bronowicka

Królewska
Armii Krajowej

Królowej Jadwigi

Kapelanka

W
ielicka

Wielicka

Ar
m

ii 
Kr

aj
ow

ej

Al
. 2

9 
Li

st
op

ad
a

Bora-Komorowskiego

Jana Pawła II

Al. PokojuMogilska

Di
et

la

N
ow

oh
uc

ka

Nowohucka

Starowiślna

Kamieńskiego

Lipska

48

6

34

38

20

12

13

14

3

16

33

9

36

35

24

27

21

2

40

5

15

37

31

39

10

30

1

17

11

43

41
42

23
19

18

8

22

7

4

51

Michałowice

26 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 20/2019



I Stare MiastoV Krowodrza

IV Prądnik Biały

III Prądnik Czerwony

Więckowice

Zabierzów

Modlniczka

Zielonki

Bibice

XIII Podgórze

II Grzegórzki

VII Zwierzyniec

VIII Dębniki

IX Łagiewniki- 
Borek Fałęcki

X Swoszowice

XI Podgórze 
Duchackie

VI Bronowice

Skawina

Zakopane

Kielce

Katowice

28

45

32

47

46

44

Jasnogórska

Opolska

Focha

Monte Cassino

Grota-Roweckiego

Bu
ns

ch
a

Sko
tn

ick
a

Ko
bi

er
zy

ńs
ka

Za
ko

pi
ań

sk
a IV obwodnica

W
ad

ow
ic

ka
Ka

lw
ar

yj
sk

a

Al. P
owst. 

Śląskich

Mirowska

Balicka

Bronowicka

Królewska
Armii Krajowej

Królowej Jadwigi

Kapelanka

W
ielicka

Wielicka

Ar
m

ii 
Kr

aj
ow

ej

Al
. 2

9 
Li

st
op

ad
a

Bora-Komorowskiego

Jana Pawła II

Al. PokojuMogilska

Di
et

la

N
ow

oh
uc

ka

Nowohucka

Starowiślna

Kamieńskiego

Lipska

48

6

34

38

20

12

13

14

3

16

33

9

36

35

24

27

21

2

40

5

15

37

31

39

10

30

1

17

11

43

41
42

23
19

18

8

22

7

4

51

Michałowice

XV 
Mistrzejowice

XVI Bieńczyce

XIV Czyżyny

XVIII Nowa Huta

Niepołomice

Wieliczka

XVII Wzgórza Krzesławickie

XII Bieżanów-Prokocim

Sandomierz
49

47

50

Bora-Komorowskiego

Gen. Andersa

Ptaszyckiego

Bieńczycka

Koc
m

yr
zo

wsk
a 

Al. Solidarności

Igołomska

Domy

Mieszkania

25

26 29

52

27Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 20/2019

rynek pierwotny | mapa inwestycji



40 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 15 /2019

rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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

1 Dąbska Street (ul. Dąbska/ Lema) II kw. 2021 34 - 98 8800 - 10 000 Dasta Invest 48

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

109
32 - 69

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

3 Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/Podgórska) bud. D - IV kw. 2020 30 - 230 11 000 - 20 000 Inter-Bud Developer 33

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

4 29 Listopada (al. 29 Listopada/ Meiera) bud. C - lipiec 2021 37 - 50 7200 - 7700 Dom-Bud M. Szaflarski 59

5 Apartamenty Turystyczna 30 czerwca 2020 32 - 67 7450 - 9350 Grupa Deweloperska Start 55

6 Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

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

40 - 80 8000 - 8550 Imperial Capital

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

8 Osiedle Stawowa (ul. Stawowa) II kw. 2021 30 - 85 7600 - 8600 Fronton 56

9 Panorama Prądnik  
(ul . Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw . 2020 34 - 70 6200 - 7600 Nokturn Deweloper 51

10
Wzgórze Witkowickie  
(ul. Witkowicka)

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

53 - 93 od 7100 AWIM 50

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.

11 Czerwonego Prądnika 8 IV kw. 2019 23 - 86 7150 - 7650 ACATOM 36

12 Park Zaczarowanej Dorożki (ul. Dominikanów) IV kw. 2021 30 - 103 9000 - 10 000 HSD Inwestycje 24

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

35 - 86 7500 - 8900 Dom-Bud M. Szaflarski 59

14 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 66 - 72 7900 WAKO 60

15 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 42 - 83 8600 - 9800 Dom-Bud M. Szaflarski 59

16 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 7 - zrealizowany,  
bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 46 - 79 7200 - 8700 Dom-Bud M. Szaflarski 59

17 Żmujdzka (ul. Żmujdzka 23) IV kw. 2019 68 - 104 6350 - 7200 ACATOM 38

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Lekarze rodzinni: 7 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

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

20 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 - zrealizowany,  
bud. 2 - październik 2019 58 - 105 8100 - 9950 Dom-Bud M. Szaflarski 39, 59

21 Imperial Green Park Villa (ul  Truszkowskiego) IV kw.  2019 51 - 98 6899 - 7699 Imperial Capital 45

22 Mieszkaj w Mieście (ul. Wizjonerów)
Wizjonerów (D) - zrealizowany
Wizjonerów (E) - zrealizowany
Kompozytorrów (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.

25 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 62 i 68 6300  i 6800 Proins 54

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

27 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28 - 84 6500 - 8300 Grupa Deweloperska Start 55

28 ul. Wielicka/Rydygiera etap I - zrealizowany, 
etap II - IV kw. 2019 28 - 74 5800 - 6500 HSD Arrow 24

29 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

Krowodrza   Średnia cena: 8761 zł/mkw. 

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

18 Browar Kleparz (ul. Zbożowa 2) III kw. 2021 39 - 102 10 500 - 12 500 Fracthon 41

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

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

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.

23 Apartamenty Jesionova (ul. Jesionowa) IV kw. 2020 37 - 143 11 000 - 13 800 Fracthon 40

24 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27 - 180 od 9396 Core Development 43
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Łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 7753 zł/mkw. 

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

40 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty 52

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

42 Osiedle Zdunów (ul. Zdunów) marzec 2020 46 - 58 7100 - 7200 KRAK-DEVELOPMENT 47

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

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

38 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 186 - 259 10  332 HSD Inwestycje 24

39 Mate3ny (ul. Rydlówka) I etap - III kw. 2020 27 - 107 8000 - 11 400 Grupa Buma IV okładka

Podgórze     Średnia cena: 8966 zł/mkw. 

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 6 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

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.

   30 ATAL Kliny Zacisze zrealizowana  31 - 107 od 5500 ATAL 57

31 Kobierzyńska 164 (ul. Kobierzyńska) listopad 2020 29 - 93 6700 - 8180 ACATOM 37

32 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 33 - 66 od 7425 EXCON 42

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

65 - 74 
31 - 70
29 - 67

5700 - 6000,  
6000 - 6800
6000 - 6500

Proins 54

34 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) zrealizowana od 222 5213 - 5650 Inter-Bud Developer 34

35 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33 - 77 6600 - 7500 Inter-Bud Developer 35

36 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39 - 56 7200 - 8200 Grupa Deweloperska Start 55

37 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska 18) III etap -  III kw. 2020 53 - 81 7905 - 8530 WAKO 60

0 50

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

43 Zielone Wzgórze (ul. Miarowa) b.d. 116 b.d. Hartbex 53

Swoszowice   Średnia cena: 6292 zł/mkw. 

Przedszkola: 14 Szkoły podstawowe: 6 Lekarze rodzinni: 2 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

Bieńczyce   Średnia cena: 6721 zł/mkw. 

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

49 Okulickiego – Fatimska (ul. Fatimska) IV kw. 2020 44 - 121 5300 - 7000 HSD Inwestycje 24

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 brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

50 Osiedle Klonowe 
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka) IV kw. 2020 55 4900 - 5157 Savan Investments 46

51 Osiedle Na Leśnym Stoku (Michałowice) zrealizowana 132, 140, 170 ok. 4255 Polbud 49

52 Osiedle Pod Pomnikiem (Wieliczka) II kw. 2019 129 - 139 od 4087 Quercus 61

Mistrzejowice   Średnia cena: 6940 zł/mkw. 

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

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

27 - 103 
25 - 66

7100 - 9300
6800 - 7500

Inter-Bud Developer 32

48 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 52 - 59 6900 - 7250 Grupa Deweloperska Start 55

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

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.

44 Bonarka (ul. Strumienna) II etap - IV kw. 2021 29 - 126 7600 - 9200 HSD Arrow 24

45 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 55

46 ul. Turniejowa ’’B2’’
ul. Turniejowa  „B3’’

B3 - grudzień 2019 
B2 - listopad 2021

71 
32 - 71

6300 - 6500  
6600 - 7300

Krakoin 44
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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	6800	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.

 n32
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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	 	 VI	 	 77,36	 850	960	zł

	 4	 	 X	 	 217,03	 4	340	600	zł

nazwa inwestycji	 Wiślane	Tarasy	2.0		bud.	D

adres ul.	Grzegórzecka		69	c

miasto	 Kraków

cena za mkw. od	11	000	do	20	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 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	5213	do	5749	zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 2+strych

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

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

Inwestycja	 położona	 jest	 w  sąsiedztwie	 pętli	 autobusowej	
w Skotnikach	oraz	niedaleko	zajezdni	tramwajowo-autobusowej	
„Czerwone	 Maki”	 i  parkingu	 park&ride,	 co	 gwarantuje	 szybką	
i wygodną	komunikację	zarówno	z centrum	miasta,	jak	i południo-
wą	częścią	Krakowa.	Walory	estetyczne	 inwestycji	będą	wyeks-
ponowane	dzięki	nowoczesnej	 i  lekkiej	formie	architektonicznej	
budynków	wyróżniającej	 się	 dwuspadowym	dachem,	 szklanymi	
balustradami	oraz	licznymi	przeszkleniami.
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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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Czerwonego Prądnika 8

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

nazwa inwestycji	 Czerwonego	Prądnika	8

adres ul.	Czerwonego	Prądnika	8

miasto	 Kraków

cena za mkw. 7	150–7	650	zł

termin oddania	 IV	kw.	2019	r.

liczba kondygnacji 7 naziemnych	+	2	w	hali	garażowej

balkon	 tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 30	000	zł

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

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 parter	 69,93	 503	496	zł

	 3	 I	 73,78	 534	905	zł

	 3	 II	 59,45	 436	957	zł

 4	 III	 85,45	 632	330	zł

	 3	 IV	 68,79	 509	046	zł

	 3	 VI	 60,05	 459	382	zł
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Kobierzyńska 164

ACATOM SP. Z O.O. SP.K, ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków
Biuro sprzedaży mieszkań: przy terenie inwestycji Kobierzyńska 164 
tel. 12 222 02 01 | e-mail: sprzedaz@acatom.pl| www.acatom.pl

nazwa inwestycji	 Kobierzyńska	164

adres ul.	Kobierzyńska	

miasto	 Kraków

cena za mkw. 6700		-	8180	zł

termin oddania	 30	listopad	2020	r.

liczba kondygnacji 5 (w	tym	1	podziemna	-	garaż)

balkon	 tak

taras wybrane	mieszkania

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 30	000	-	47	000	zł

komórka lokatorska (cena) 9	400	zł	-	23	480	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Kobierzyńska 164	 to	 inwestycja	 zarówno	 dla	 młodych,	 ener-
gicznych	 osób,	 jak	 i	 dla	 tych,	 którzy	 szukają	 ciszy	 i	 prywatno-
ści.	Zielona,	spokojna	okolica	i	niska	zabudowa	to	tylko	niektóre	
z atutów	osiedla,	które	sprawią,	że	będziesz	mógł	odpocząć	od	
zgiełku	miasta.	Inwestycję	tworzą	3	kameralne	budynki	o	4	kon-
dygnacjach	naziemnych	i	1	podziemnej.	Znajdziesz	w	niej	ideal-
ne	dla	siebie	mieszkanie,	o	powierzchni	od	28,98	do	92,74	mkw.	
Starannie	przemyślana	 i	zróżnicowana	oferta	układów	funkcjo-
nalnych	mieszkań	od	1	do	5-pokojowych	gwarantuje	 komfort	 i	
wygodę	 mieszkania.	 Osiedle	 zlokalizowane	 w	 południowo-za-
chodniej	części	Krakowa,	w	dzielnicy	Dębniki,	pozwala	na	łatwą	
komunikację	w	dowolnym	kierunku	miasta,	poprzez	 liczne	 linie	
tramwajowe	i	autobusowe.	W pobliżu	znajdują	się	również	punk-
ty	 infrastruktury	usługowo-handlowej,	przedszkola,	szkoły,	uni-
wersytet	 oraz	 tereny	 rekreacyjno-wypoczynkowe.	 Inwestycja	
Kobierzyńska	164	to	bliskość	serca	miasta,	 jak	 i	galerii	handlo-
wych,	inwestycji	biurowych	i	szkół	wyższych.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 parter	 48,92	 368	367,60	zł

	 2	 II	 45,79	 360	825,20	zł

	 3	 I	 46,13	 352	894,50	zł

	 3	 I	 63,19	 467	606,00	zł

	 4	 III	 70,60	 499	848,00	zł

	 5	 I	 92,48	 627	014,40		zł
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Żmujdzka

ACATOM SP. Z O.O. SP.K
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Czerwonego Prądnika 8, Kraków 
tel. 12 222 31 06 | 667 004 980 | 662 160 491 | e-mail: zmujdzka@acatom.pl| www.zmujdzka.pl

nazwa inwestycji	 Żmujdzka

adres ul.	Żmujdzka	23	

miasto	 Kraków

cena za mkw. 6350	-	7200	zł

termin oddania	 IV	kw.	2019	r.

liczba kondygnacji 4

balkon	 tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 19	500	zł

komórka lokatorska (cena) 20	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Przedsięwzięcie	 deweloperskie	 Żmujdzka	 to	 budynek	 wielo-
rodzinny	 realizowany	w	doskonałej	 lokalizacji	 z	 dobrym	dojaz-
dem	 do	 centrum	miasta.	 Niewątpliwym	 atutem	 inwestycji  jest	
również	bliskość	kompleksu	biurowego	Opolska	Business	Park.	
Niska	zabudowa	oraz	zieleń	w	sąsiedztwie	dają	poczucie	prze-
strzeni	a	pobliskie	sklepy	oraz	punkty	usługowe	odpowiadają	na	
potrzeby	codziennego	życia.

Na	 inwestycję	 składają	 się	 33	 lokale	 mieszkalne	 oraz	 2	 lokale	
usługowe.	Mieszkania	zostały	zróżnicowane	pod	względem	po-
wierzchni	jak	i	układu	funkcjonalnego.	Oferta	obejmuje	zarówno	
lokale	1	-	pokojowe	o	niewielkim	metrażu	około	27	m2 –	dosko-
nałe	 jako	pierwsze	mieszkanie	 lub	 inwestycja	pod	wynajem,	 jak	
i	większe	mieszkania	2,	3,	4	 -	pokojowe.	Mieszkania	dwupozio-
mowe	 zlokalizowane	 na	 II	 p.	 pozwalają	 na	 elastyczną	 aranża-
cję,	 dostosowaną	 do	 indywidualnych	 potrzeb	 kupującego.	 Na	
parterze do	 lokali	mieszkalnych	przylegają	ogródki.	Dla	zmoto-
ryzowanych	 mieszkańców	 zaprojektowano	 naziemne	 miejsca	
parkingowe.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 4	 parter	 84,17	 606	816	zł

	 3	 II	 69,76	 481	344	zł

	 3	 II	 70,15	 487	543	zł

	 4	 II	 91,93	 621	675	zł

	 5	 II	 104,17	 661	480	zł

https://www.krn.pl/inwestycja/zmujdzka,2827
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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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Apartamenty Jesionova

Fracthon Jesionowa sp. z o.o. sp. k.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków  
tel. 510 160 003, 12 352 37 07 | biuro@jesionova.pl| www.jesionova.pl

nazwa inwestycji Apartamenty Jesionova

adres ul. Jesionowa 

miasto Kraków

cena za mkw. 11 000-13 800 zł

termin oddania IV kw. 2020 r.        

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 43 200 zł

komórka lokatorska (cena) 10 800 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Inwestycja Jesionova to kameralny kompleks dwóch budyn-
ków wielorodzinnych zlokalizowanych nad brzegiem Rudawy. 
Prestiżowa okolica z widokiem na malownicze wzgórza Bie-
lańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego to idealne miejsce     
dla tych, którzy szukają harmonii pomiędzy odpoczynkiem a ży-
ciem w centrum.

Inwestor dodatkowo zadbał o atrakcyjne zagospodarowanie 
części wspólnej i stworzenie licznych udogodnień dla mieszkań-
ców, w tym: strefa wypoczynku na terenie inwestycji, plac zabaw, 
siłownia wewnątrz budynku, mieszkania przygotowane pod 
System Inteligentny Dom (okablowanie w standardzie), instala-
cja klimatyzacyjna, możliwość wykupienia dwóch garaży, stojaki  
na rowery w garażach, rowerowa stacja serwisowa.

Wielkim atutem lokalizacji jest sąsiedztwo terenów zielonych  
i obiektów rekreacyjnych takich jak: Park Decjusza, Lasek Wol-
ski, Kopiec Kościuszki , Błonia Krakowskie, szybka dostępność  
do Bulwarów Wiślanych, tereny sportowe – (kluby sportowe 
Wisła, Cracovia), centrum tenisowe na Woli.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 I 59,99     690 000 zł

 3 I 74,44     910 000 zł

 4 I 90,91   1 180 000 zł

 4 parter 129,58 1 570 000 zł

 4 II 142,99 1 900 000 zł
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Browar Kleparz

FRACTHON ZBOŻOWA SP. Z O.O.  SP. K. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków
tel: 517 707 717 lub 12 352 39 13 | e-mail: biuro@browarkleparz.pl | www.browarkleparz.pl

nazwa inwestycji Browar Kleparz

adres ul. Zbożowa 2

miasto Kraków

cena za mkw. 10 000  zł - 12 700 zł

termin oddania III kw. 2021

liczba kondygnacji od 4 do 7

balkon tak 

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 50 000 zł

komórka lokatorska 5000 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Browar Kleparz to nowa, wyjątkowa inwestycja mieszkaniowa 
zlokalizowana w sąsiedztwie malowniczej części Starego Miasta, 
przy ulicy Zbożowej 2 w Krakowie.

Kompleks mieszkalny składa się z trzech budynków o różnym cha-
rakterze - nowoczesnym, historycznym i inwestycyjnym.  
Do sprzedaży trafi 97 komfortowych mieszkań o powierzchni  
od 39,44 m2 do 101,69 m2. Zróżnicowany metraż sprawi, że swoje 
potrzeby mieszkaniowe mogą spełnić zarówno rodziny z dziećmi, 
jak i inwestorzy poszukujący mieszkania pod wynajem. Ponadto 
na terenie inwestycji powstanie 19 lokali usługowych  
o powierzchni od 31,70 m2 do 214,69 m2. Zróżnicowane wielkości 
lokali sprawdzą się zarówno pod działalność handlową, usługową, 
jak i biurową.

Dodatkowo na terenie Inwestycji powstaną liczne udogodnienia 
dla mieszkańców, w tym na przykład recepcja, strefa relaksu z si-
łownią i kinem oraz salą zabaw dla dzieci, umiejscowiona w odre-
staurowanym budynku starego browaru.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 III  39,88 433 111 zł

 5 II  49,44 568 560 zł

 3 I  57,12 639 744 zł

 3 III   62,64 714 096 zł

 3 II  88,85 977 350 zł
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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

9
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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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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

https://www.krn.pl/inwestycja/turniejowa-b2,2877
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

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

https://www.krn.pl/inwestycja/turniejowa-b2,2877
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Osiedle Klonowe

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 IV 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

https://www.krn.pl/inwestycja/osiedle-klonowe-15,2819
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Osiedle Klonowe

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 IV 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

https://www.krn.pl/inwestycja/osiedle-klonowe-15,2819
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Dąbska Street III etap

DASTA INVEST SP.  Z  O.O.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Lubelska 10/1, 30-003 Kraków  
tel. +48 12 633 29 15,  +48 12 357 55 77  | e-mail: biuro@dastainvest.pl |  www.dastainvest.pl

nazwa inwestycji	 Dąbska	Street	III	etap

adres ul.	Dąbska/	Lema

miasto	 Kraków

cena za mkw. od 8800	zł	do	10	000	zł

metraż od 34	do	98	m2

termin oddania I	kw.	2021	r.

liczba kondygnacji 7

balkon	 tak

taras nie

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) tak

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

Trzeci	etap	zespołu	budynków	przy	ul.	Dąbskiej	(budynek	A	i	B).	 
Inwestycja	ta	sąsiaduje	bezpośrednio	z	Parkiem	Lotników –	jed-
nym	z	ważniejszych	miejsc	rekreacyjnych	dla	mieszkańców	Krako-
wa.  Poza	bliskim	sąsiedztwem	terenów	zielonych	na	wyjątkowość	
lokalizacji	 wpływa	 niewielka	 odległość	 do	 centrum	 Krakowa	 
oraz	bardzo	dobre	połączenie	komunikacyjne,	które	gwarantuje	
sprawne	i	płynne	przemieszczanie	się	po	Krakowie.  

W	inwestycji	zaprojektowano	mieszkania	o	zróżnicowanych	me-
trażowo	 powierzchniach	 od	 34	 do	 98	m2.	 Na	 ostatnich	 dwóch	
kondygnacjach	 zaprojektowano	widokowe	apartamenty	 z prze-
stronnymi	tarasami.	W	budynku	przewidziano	ponad	200	miejsc	
postojowych.

https://www.krn.pl/inwestycja/ul-dabska-lema-etap-iii,2791
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Osiedle na „Leśnym Stoku”

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

nazwa inwestycji	 Osiedle	na	„Leśnym	Stoku”

adres ul.	Na	leśnym	stoku

miasto	 Michałowice	koło	Krakowa

cena za mkw. ok.	4255	zł

termin oddania	 zrealizowana,	2020	r.

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe	 garaż(w	cenie)

komórka lokatorska w	cenie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

Domy wolnostojące:

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

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

Domy w zabudowie bliźniaczej:

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 parter	+	piętro	 	 140,00	 600	000

	 5	 parter	+	piętro	 	 140,00	 630	000
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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

https://www.krn.pl/inwestycja/witkowickie-wzgorze,2734
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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

https://www.krn.pl/inwestycja/witkowickie-wzgorze,2734
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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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Zielone Wzgórze

HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.  
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Szwedzka 52, Kraków
tel: +48 606 883 088 | e-mail: krakow@hartbex.pl | www.hartbex.pl 

nazwa inwestycji Zielone Wzgórze

adres ul. Miarowa

miasto Kraków

cena za mkw. informacja u dewelopera

termin oddania informacja u dewelopera

liczba kondygnacji parter + poddasze

balkon nie

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Zespół 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostoją-
cych dwulokalowych „Zielone Wzgórze” zlokalizowanych przy 
ul. Miarowej w Krakowie, z widokiem na Rajsko oraz Osiedle 
Kurdwanów. 

Kameralna zabudowa przy cichej uliczce, 6 km od centrum, za-
projektowana z myślą o osobach, które cenią sobie bliskość natu-
ry i pragną zamieszkać we własnym domu z ogródkiem.

Inwestycja położona jest w dobrej lokalizacji. W pobliżu sklepy, 
szkoły, przedszkole, przychodnia, restauracje, przystanki auto-
busowe, uzdrowisko Kraków- Swoszowice, stadnina koni, obszar 
parkowy i leśny. Szybki i dogodny dojazd na obwodnicę.

Oferta inwestycji obejmuje 7 domów mieszkalnych jednorodzin-
nych dwulokalowych z garażami, w stanie deweloperskim. Teren 
inwestycji ogrodzony. Dbamy, by nasze domy miały odpowiedni 
metraż i dobrze rozplanowany funkcjonalny układ pomieszczeń. 
W swojejofercie posiadamy domy o powierzchni 116 m2.
Zapewniamy wysoki standard osiedla.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 5 parter + poddasze  116,00 info. u dewelopera
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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: 
   62 m2 i 68 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 74 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 29 m2 do 67 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

II KWARTAŁ 2021
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| Sprawdź aktualną ofertę na www.start.com.pl
lub w naszych biurach sprzedaży mieszkań
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Najnowsza transakcja w Krakowie – jak 
sprzedać biurowiec?

Doświadczenie dewelopera
IMS Budownictwo prowadzi działalność w sektorze budow-
nictwa od 2007 r. Początkowo firma działała tylko na krakow-
skim rynku mieszkaniowym, z czasem rozszerzyła działalność na 
Wrocław i Katowice. Obecnie realizuje również inwestycje ko-
mercyjne. Do Grupy IMS Budownictwo należy spółka Techno-
bud Nowy Sącz, która odpowiadała za generalne wykonawstwo 
m.in., kompleksu Sky Tower we Wrocławiu i biurowca Polecz-
ki Business Park w Warszawie. Firma była również generalnym 
wykonawcą stanu surowego gdańskiej inwestycji biurowej Al-
chemia II. 

Zabłocie Business Park obejmuje kilka obiektów. Pierwszy 
z zaplanowanych etapów inwestycji oddano do użytkowania 
w 2017 r. – to biurowiec klasy A. Budynek składa się z 7 kondy-
gnacji, dysponuje ponad 11 300 mkw. powierzchni najmu. Ko-
lejny etap projektu zakłada budowę obiektu „B”. Realizacja ma 
zakończyć się w połowie 2020 r. 

Modna lokalizacja dla biznesu
Zainteresowanie inwestycją wynika m.in. z dogodnej lokaliza-
cji (blisko atrakcji kulturalno-rozrywkowych i komunikacji miej-
skiej). Kompleks znajduje się w dzielnicy Zabłocie, w sąsiedztwie 
mostu Kotlarskiego.

Zabłocie to jedna z najatrakcyjniejszych dzielnic Krakowa. Bli-
skość centrum, odległość zaledwie mostu od popularnej dzielnicy 
Kazimierz oraz liczne uczelnie przyciągają młode osoby i studentów. 
Doceniają to zarówno inwestorzy poszukujący nowych możliwości, 
jak i przyszli najemcy, którzy chętnie wybierają Zabłocie na lokaliza-
cję swojej firmy. Tym bardziej cieszy nas sprawne zamknięcie trans-
akcji sprzedaży jednego z budynków kompleksu Zabłocie Business 
Park  – komentuje Krzysztof Cipiur, associate director w Dziale 
Rynków Kapitałowych Knight Frank.

Karolina Naramek

BIUROWCE

Blisko 30 mln euro kosztował nabywcę biurowiec Zabłocie Business Park A. Jak doszło do 
sprzedaży?

R
ejon Europy Środkowo-Wschodniej wciąż jest atrakcyj-
ny dla inwestorów. W porównaniu do zachodniej części 
kontynentu można uzyskać tu wyższe stopy zwrotu. Pod 

względem stóp kapitalizacji na polskim rynku biurowym naj-
lepiej wypadają: Łódź, Katowice, Wrocław i Kraków. Pierw-
szym wyborem inwestorów pozostaje Warszawa, ze względu 
na największą podaż biurowców, ale zainteresowanie miasta-
mi regionalnymi rośnie. Silną konkurencję dla lokalizacji w Pol-
sce stanowią np. Bukareszt i Budapeszt. Jak zyskać przewagę 
i uatrakcyjnić ofertę? 

Finalizowanie transakcji
Sprzymierzeńcem jest czas. Okres od momentu rozpoczęcia 
działań marketingowych do sfinalizowania sprzedaży powi-
nien być optymalny dla wszystkich partnerów biznesowych. 
Aby przyspieszyć proces deweloperzy korzystają z usług firm 
doradczych, które nadzorują przygotowanie inwestycji do 
sprzedaży. 

Inwestorzy jako potencjalni nabywcy dogłębnie spraw-
dzają jakość projektu. Certyfikaty potwierdzające najwyż-
sze standardy budowlane znacznie przyspieszają transakcję. 
Dzięki nim część inwestorów decyduje się na zakup jeszcze 
przed ukończeniem budowy. 

Zabłocie Business Park A sprzedany
Najnowsza transakcja sprzedaży na krakowskim rynku biu-
rowym dotyczy inwestycji Zabłocie Business Park A. No-
wym właścicielem obiektu została spółka należąca do grupy 
ubezpieczeniowej Uniqa. Umowa sprzedaży między dotych-
czasowym właścicielem –  firmą IMS Budowictwo a nabywcą 
została zawarta 12 września. Wartość transakcji wyniosła ok. 
30 mln euro. W procesie sprzedaży, po stronie sprzedającego, 
pośredniczyła firma Knight Frank. 

 n



65Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 20/2019

oferty komercyjne



66 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 20/2019

oferty komercyjne

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 70 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 50 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 136 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 95 m2 , 81 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 109,63 m2

cena 6600 zł/m2 / 723 578 zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

min. okres najmu informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne 

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

największy atut lokale gotowe do odbioru

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

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

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

z możliwością połączenia 
— cała kondygnacja 850 m2

II — pow. 455 m2

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65

 BIUROWIEC ul. Christo Botewa 14

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

wynajem

metraż III piętro  do 851 m2

cena od 11 Euro za 1 m2

koszty eksploatacyjne 12 zł za 1 m2

min. okres najmu preferowany 5 lat

miejsca park. (cena) 80 - 250 zł

największy atut Duża ilość miejsc parkingowych,    
 bliskość do obwodnicy Krakowa

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

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

                  www.chb14.com 
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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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Związki polsko-
amerykańskie

komercyjnych. Szkolenia obejmują: analizę finansową, ana-
lizę rynkową, analizę decyzji użytkownika oraz analizę in-
westycyjną nieruchomości komercyjnych. Pierwszy kurs CI 
101 dotyczy tematyki analizy finansowej inwestycji w nieru-
chomości komercyjne. Wiedza zdobyta w trakcie tego szko-
lenia stanowi podstawę uczestnictwa w kolejnych kursach 
cyklu. Dlatego też ukończenie CI 101 w pierwszej kolejności 
jest obowiązkowe. Po ukończeniu tego szkolenia kolejność 
udziału w pozostałych kursach zależy od wyboru kursan-
tów. Każde ze szkoleń kończy się egzaminem pisemnym. Oso-
ba uczestnicząca w kursach podstawowych może wystąpić 
o status kandydata CCIM. Wiąże się to z wieloma dodatko-
wymi korzyściami i dostępem do informacji na wewnętrznej 
stronie Instytutu CCIM. Aby ubiegać się o tytuł CCIM, należy 
ukończyć wszystkie kursy podstawowe, zdać egzamin końco-
wy obejmujący wiedzę teoretyczną oraz wykazać się odpo-
wiednią praktyką na rynku nieruchomości komercyjnych. 

Uczestnicy kursów
Od początku współpracy z Instytutem CCIM, czyli wspo-
mnianych prawie 20 lat, w kursach uczestniczyło przeszło 
1000 osób, a tytuł uzyskało 299 (z licencją PFRN 50 osób), 
w tym też i członkowie MSPON. Na pewno należy tu nadmie-
nić, iż wśród absolwentów są przedstawiciele takich firm, jak 
GE Capital Golub, Colliers International, OBI Centrala Syste-
mowa, ING Real Estate, CBRE, K&G Partners, DTZ Manage-
ment Polska, Heitman Financial, Tesco (Polska), Geant Polska, 
CB Richard Ellis Polska, AIG/lincoln Polska, AIB PPM, Cush-
man & Wakefield, PROLOGIS, JYSK, CEFIC Polska, Europo-
lis Real Estate Asset Management, Skanska Property Poland, 
Shell Poland, Maxon Nieruchomości, Perfect Properties, For-
rest Equity Management, Bank BPH, PZU, WGN Ruda Śląska, 
Collins Property, Bank Gospodarstwa Krajowego, AKJ Mana-
gement, czy też LIDL Sp. Z o.o. sp. k.

Specjalistyczne kursy dla zarządców 
nieruchomości
Kolejnym cennym elementem edukacyjnym jest powrót 
do Polski kursów dla zarządców nieruchomości IREM, po 

OKIEM POŚREDNIKA

Jednym ze statutowych celów Małopolskiego 
Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami,  zapisanych w  par. 8 statutu, 
jest „podnoszenie wiedzy zawodowej„. Tak więc 
na barkach Stowarzyszenia spoczywa edukacja 
w szerokim tego słowa znaczeniu. Nie dotyczy to 
jednak wyłącznie szkoleń organizowanych przez 
Stowarzyszenie, ale również propagowania wśród 
swoich członków edukacji organizowanej przez 
Polską Federację Rynku Nieruchomości, której 
MSPON jest członkiem.

P
FRN organizuje wiele cyklicznych szkoleń, ale chciałbym 
zwrócić uwagę na dwa z nich. Zanim jednak się do tego 
odniosę, to kilka słów wprowadzenia. PFRN jest człon-

kiem największej amerykańskiej organizacji zawodowej ryn-
ku nieruchomości, czyli National Association of Realtors. Jest 
to instytucja, która w ubiegłym roku obchodziła swoje stule-
cie, a liczba jej członków przekroczyła 1,6 mln.  Przez wiele 
lat wskutek podpisanej umowy o współpracy z NVAR z Pół-
nocnej Wirginii – Northern Virginia Association of Realtors, 
będącej członkiem NAR rozkwitała współpraca pomiędzy 
naszymi środowiskami. W 2016 r. uległa rozwiązaniu umo-
wa z NVAR, a naszym partnerem w USA stała się organiza-
cja MORE z Chicago –Mainstreet Organization of Realtors. 
W tym miejscu chciałbym wspomnieć o naszych przyja-
ciołach z USA, którzy z ramienia NAR pomagali Federacji 
w utrwaleniu przyjacielskich stosunków: John Budz, nieste-
ty już nieżyjący, ale zapamiętany jako Amerykanin całym ser-
cem, orędujący w sprawach polskich, Danuta Hansen, czy też 
obecnie Jana Herdova.  

Doktorat z komercyjnego rynku nieruchomości
Dzięki opisanej wcześniej współpracy PFRN, również 
MSPON jako członek Federacji korzysta z kursów nazywa-
nych „doktoratem z komercyjnego rynku nieruchomości”, 
organizowanych przez Instytut CCIM z Chicago (Certified 
Commercial Investment Member), z którym współpracuje-
my już od prawie 20 lat, umożliwiając naszym członkom uzy-
skanie certyfikatu CCIM. Jest to najwyższa w swojej grupie 
półka edukacyjna, przeznaczona dla szerokiego grona osób 
zajmujących się komercyjnym rynkiem nieruchomości, w tym 
członków stowarzyszeń. 

Tematyka szkoleń
Kursy prowadzone na poziomie akademickim, są stale aktuali-
zowane i udoskonalane tak, aby ich tematyka pokrywała się 
na bieżąco z najnowszymi praktykami handlowymi i zagadnie-
niami związanymi z rynkiem nieruchomości. Cykl szkoleniowy 
obejmuje 160 godzin i składa się z 4 kursów podstawowych, 
każdy z nich skupia się na innej analizie nieruchomości 
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których  ukończeniu uczestnik uzyskuje tytuł Dyplomowa-
nego Zarządcy Nieruchomości CPM (CERTIFIED PROPER-
TY MANAGER). Tytuł ten nadawany jest tym osobom, które 
spełniają standardy stawiane przez Instytut Zarządzania Nie-
ruchomościami IREM, profesjonalistom z branży zarządzania 
nieruchomościami, w tym zarządcom budynków, zarządcom 
majątku oraz zarządcom portfolio. Tytuł CPM jest jedynym 
wyróżnieniem przyznawanym profesjonalnym zarządcom 
nieruchomości, który obejmuje wszystkie sektory rynku nie-
ruchomości: mieszkaniowy, komercyjny, handlowy i przemy-
słowy. Aktualnie trwają kolejne edycje obu kursów, a zapisy 
na kolejne są już w toku. 

Pisząc o edukacji środowiska rynku nieruchomości, trud-
no skupiać się jedynie na szkoleniach regionalnych stowa-
rzyszeń. Poprzez członkostwo w PFRN stowarzyszenia mają 
możliwość propagowania wśród swoich członków formy naj-
wyższej światowej edukacji. Niebawem w wyniku trwających 
rozmów z instytutem w USA zostanie wprowadzony na rynek 
polski tytuł CIPS Certified International Property Specialist.  

Edukacja to potrzeba rynku
Reasumując, szkolenie i stałe podnoszenie kwalifikacji to na-
turalna potrzeba rynku. Stowarzyszenia, dbając o swoich 
członków, organizują szkolenia z bieżących zagadnień,  ak-
tualizacji przepisów, czy też marketingu. Należy jednak pa-
miętać, że cała branża nieruchomości ciągle się zmienia, 
a poprzez członkostwo w lokalnym stowarzyszeniu mamy 
możliwość dołączenia do profesjonalistów, certyfikowanych 
na najwyższym poziomie. 

W ubiegłym roku MSPON obchodził jubileusz 25-lecia 
swej działalności. Wśród gości, którzy przybyli na to wyda-
rzenie, była Donna Phillips Wilson, dyrektor Mainstreet Or-
ganization of REALTORS. Swoją obecnością dała świadectwo 
sympatii dla Stowarzyszenia i podkreśliła przyjacielskie rela-
cje. Oczywiście, że nie można przenieść wszystkiego z rynku 
amerykańskiego na rynek polski, ale starajmy się skorzystać 
z tego, co może zaowocować w  Polsce, pokazując, że członko-
wie stowarzyszeń są liderami tego rynku. 

Na zakończenie pragnę zaprosić wszystkich na Kongres 
NAR, który odbędziesię w San Francisco w dniach 6-9 listo-
pada br. Ciekawe doświadczenie, wiele dobrych kontaktów, 
a przede wszystkim wspaniała,  podniosła atmosfera, szcze-
gólnie Dnia Flagi.

Andrzej Piórecki
Prezydent PFRN

Członek Honorowy MSPON
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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.

 n	
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3-pokojowe - 71,30 m2 
Zabłocie, ul. Ślusarska

Salon z otwartą kuchnią, 2 sypialnie, 
łazienka, WC, przedpokój. Z salonu 
wyjście na przestronną loggię, dodat-
kowo 2 balkony francuskie. Do lokalu 
przynależy komórka lokatorska (w 
cenie). Wysoki standard wykończenia, 
klimatyzacja.
 

Dom- ok.240 m2 
Dębniki, Ruczaj

Dwukondygnacyjny dom składający  
się z 6 pokoi, kuchni, hallu, wiatrołapu, 
dwóch łazienek, oddzielnego WC oraz 
balkonu (ok. 18 m2). Działka o pow. 7 
ar, garaż jednostanowiskowy, budynek 
gospodarczy o pow. ok. 90 m2. 

3-pokojowe – 73,3 m2 
Krowodrza,  
ul. Krowoderskich Zuchów
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
2 nieprzechodnie pokoje, 2 garderoby, 
łazienka, osobne WC, loggiia i komórka 
lokatorska. Mieszkanie dwupoziomowe  
w strzeżonym, monitorowanym budynku 
z 2000 roku. Możliwość dokupienia 
garażu w tym samym budynku.  

Cena 535.000 zł
Tel. 793 717 771 

2- pokojowe – 38 m2 
Dąbie, ul. Aleja Pokoju 

Przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC oraz przynależna 
piwnica. Nieruchomość znajduje się 
w czteropiętrowym budynku, który 
idealnie skomunikowany jest  
z centrum Krakowa.
 

Cena 329.000 zł do negocjacji
Tel. 531 992 777

1 - pokojowe - 35 m2 
Stare Miasto,  
ul. Radziwiłłowska

1 pokój z antresolą, kuchnia, łazienka 
z WC oraz przedpokój. Idealne pod 
inwestycję.
Zapraszamy do umówienia się na 
wizytę! 

Cena 465.000 zł
Tel. 512 110 804

2 - pokojowe - 56 m2 
Kazimierz, ul. Św. Wawrzyńca 

2 pokoje, oddzielna kuchnia z balko-
nem, łazienka z WC oraz obszerny 
przedpokój. Mieszkanie po remoncie.
Zapraszamy do umówienia się  
na wizytę!

Cena 699.000 zł
Tel. 512 110 804

Działki budowlane  
 - do 2813 m2  Biskupice
Nieruchomości, znajdują się w terenie 
oznaczonym C 16 MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
wolnostojącą lub bliźniaczą. Działki o pow. 
12 i 16,13 arów, można nabyć łącznie 
lub każdą oddzielnie. W bezpośrednim 
sąsiedztwie wszystkie media - prąd, gaz 
i woda.

Cena 195.000 zł
Tel. 513 084 377

3-pokojowe – ok. 97 m2 
ul. Wadowicka

Przestronny apartament o charakterze 
domu, położony na II p. budynku. Nie-
ruchomość gotowa do zamieszkania. 
W skład mieszkania wchodzi obszerny 
salon, 2 sypialnie, otwarta kuchnia, 
łazienka z WC, osobne WC,  
2 garderoby, przedpokój oraz antresola. 

Cena 595.000 zł
Tel. 513 084 377

Cena 969.000 zł
Tel. 513 084 377 

Cena 1.020.000 zł 
Tel. 883 999 762

Cena 429.000 zł
Tel. 512 110 802

3-pokojowe – 49,46 m2 
Łobzów - ul. Mazowiecka 
3 oddzielne pokoje, łazienka, przedpokój, 
balkon, loggia. Ogrzewanie i ciepła 
woda z sieci MPEC. Do mieszkania 
przynależy piwnica. W pobliżu AGH, UP, 
PK. 25 min. pieszo do Rynku Głównego. 
Zapraszamy do umówienia się  
na wizytę!

1-pokojowe – 31,5 m2 
Łobzów, ul. Litewska

Salon z balkonem, kuchnia z oknem, 
łazienka, przedpokój, piwnica. 
Mieszkanie po generalnym remoncie. 
Znajduje się na 5 piętrze z widokiem 
na Kraków.  
Zapraszamy do umówienia się  
na wizytę! 

Cena 370.000 zł  
Tel. 512 110 802 
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

2-pokojowe - 38 m2 
Stary Prokocim,  
ul. Bieżanowska

Przedpokój, jasna kuchnia, dwa niezależ-
ne pokoje, łazienka z WC, piwnica, duża 
loggia. Mieszkanie w stanie b. dobrym, 
idealne pod wynajem lub dla rodziny. 
Funkcjonalny układ pomieszczeń. Woda  
i ogrzewanie z sieci miejskiej.

Cena 279.000 zł 
Tel. 534 533 332

2-pokojowe - 46 m2 
Krowodrza, ul. Piastowska

Przedpokój, 2 oddzielne pokoje, jasna 
oddzielna kuchnia, łazienka z WC, bal-
kon, piwnica. Mieszkanie w budynku 
z windą z miejskim ogrzewaniem. 
Lokalizacja sprzyjająca wynajmowi, 
blisko do UP i AGH

Cena 395.000 zł
Tel. 666 600 732

3-pokojowe – 59,7 m2 
Nowy Prokocim, ul. Jana 
Kurczaba

Przedpokój, duża jasna kuchnia,  
3 niezależne ustawne pokoje, łazienka, 
osobne WC, balkon, piwnica. Mieszka-
nie w niskim bloku na I p. Możliwość 
dokupienia murowanego garażu.

 

Cena 459.000 zł 
Tel. 600 176 207

Kamienica – 300 m2  
Salwator

Kamienica o powierzchni 300 m2, skła-
dająca się z 4 kondygnacji: przyziemia, 
parteru, piętra oraz strychu. Duże moż-
liwości przebudowy/nadbudowy.

 
 
 

2-pokojowe - 104 m2  
Stare Miasto, ul. Św. Jana

Mieszkanie zlokalizowane przy Rynku 
Głównym. Dwie duże sypialnie, oddziel-
na kuchnia z oknem, schowek, łazienka  
z WC oraz przestronny korytarz. Kamie-
nica przeszła remont elewacji i klatki  
3 lata temu. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Ogrzewanie z sieci miejskiej.

Cena 1.400.000 zł 
Tel. 600 638 099

Dom – 270 m² 
Łuczyce

Dom wolnostojący o powierzchni 
270 m2. Budynek dwupoziomowy 
usytuowany na działce o powierzchni 
70 ar. Rok budowy 2003.  
Stan - bardzo dobry.

3-pokojowe - 52 m2  
Wola Duchacka Zachód,  
ul. Gołaśka 

3 oddzielne pokoje, osobna kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój oraz balkon. 
Do nieruchomości przynależy piwnica. 
II p. w bloku czteropiętrowym. Komu-
nikacja tramwajowa i autobusowa w 
odległości 3 min. pieszo. 

Cena 330.000 zł
Tel. 537 496 677

3-pokojowe – 74 m2 / DO 
WYNAJĘCIA Śródmieście, 
ul. Grochowska
Hol, 3 duże pokoje w jednym z nich 
aneks kuchenny. Łazienka oraz 
sala konferencyjna do wspólnego 
użytku z innymi najemcami. Lokal 
znajduje się na II p. w nowoczesnym 
budynku. Możliwość zaparkowania 2/3 
samochodów. 

2-pokojowe – 48,5 m2 

Dąbie, ul. Dąbska

Mieszkanie w bloku z 2014 r. na czwartym 
piętrze z windą w okolicach Tauron Are-
ny Kraków. Salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC. Stan idealny.

Cena 870.000 zł
Tel. 533 707 446

Cena 500.000 zł 
Tel. 531 992 777 

3-pokojowe - 90,96 m2 
Azory, ul. Radzikowskiego

Mieszkanie z dobrą komunikacją  
do centrum miasta. 2 poziomy, jasna 
kuchnia, przestronny balkon oraz garaż. 
Cicha spokojna okolica. W pobliżu Ga-
leria Bronowice i wiele innych punktów 
usług.-handl. 

Cena 590.000 zł
Tel. 791 759 999

Cena 1.660.000 zł
Tel. 534 534 605 

Cena 5700 zł /miesięcznie 
Tel. 604 683 680
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

3-pokojowe – 55,5 m2 
Bieńczyce, os. Wysokie

3 osobne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z WC oraz przedpokój. 
Nieruchomość mieści się na II p.  
Do mieszkania przynależy duża 
piwnica. Bardzo dobrze rozbudo-
wana infrastruktura osiedla. Blisko 
przystanków MPK.

Cena 360.000 zł 
Tel. 504 143 011

3-pokojowe - p.c. 84,00 m2 
Złocień, ul. Topazowa

Dwupoziomowe mieszkanie w stanie 
idealnym, składające się z przedpokoju, 
kuchni, 3 pokoi, łazienki z WC, osobnej 
toalety oraz balkonu. Ogrzewanie  
i ciepła woda z sieci miejskiej. Możliwy 
zakup garażu.

Cena 455.000 zł 
Tel. 537 680 002

3-pokojowe – 55 m2 
Nowa Huta, os. Stalowe 

Mieszkanie  zlokalizowane w starej 
części Nowej Huty na os. Stalowym. 
Składa się z salonu, 2 sypialni, jasnej 
kuchni i przestronnej łazienki. Stan: 
bardzo dobry. W najbliższym sąsiedz-
twie znajduje się Zalew Nowohucki.

Cena 399.000 zł
Tel. 693 569 250

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

Cena 398.000 zł 
Tel. 535 221 232

3-pokojowe– 63 m2 
ul. Fatimska

Trzy pokoje, jasna kuchnia, przedpokój, 
łazienka, garderoba , komórka 
lokatorska. Mieszkanie w bloku  
z 1998 r. Idealne na start dla młodej ro-
dziny. Dobry stan. Cena do negocjacji.       

Cena 385.000 zł
Tel. 792 707 776

2-pokojowe – 35 m2 
os. Kazimierzowskie  

2 pokoje, ciemna kuchnia wychodząca 
na większy pokój, łazienka. Mieszkanie 
na parterze w niskim bloku. Bardzo 
dobra lokalizacja. Blok po remoncie. 
Lokal w bardzo dobrym stanie.       

Cena 262.000 zł 
Tel. 792 707 776

3-pokojowe - 60 m2

Ruczaj

Nieruchomość znajduje się na piętrze 
4/6. Mieszkanie składa się z 3 pokoi: 
dwóch sypialni oraz salonu; osobna 
kuchnia. Duży balkon z widokiem. 
Apartamentowiec z 2007 roku z windą.   
 

Cena 449.000 zł 
Tel. 692 505 666

2-pokojowe - 47 m2 
Bronowice Wielkie,  
ul. Chełmońskiego
Przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazienka z WC, 
taras (13 m2). Możliwość dokupienia 
2-óch miejsc postojowych oraz kom. 
lokatorskiej. Wykończone materia-
łami wysokiej jakości. Kameralne, 
zamknięte osiedle.
Cena 475.000 zł 
Tel. 537 978 098

2-pokojowe – 34,88 m2 
Bieżanów, ul. Heleny

Przedpokój, jasna kuchnia, niezależny 
pokój, łazienka z WC. Przynależna 
piwnica o pow. 2,65 m2. Mieszkanie 
usytuowane na II p. Blok cztero-
piętrowy w stanie bardzo dobrym, 
wokół dużo zieleni. Ogrzewanie z sieci 
miejskiej.

Cena 235.000 zł 
Tel. 537 680 002

2-pokojowe - 51,1 m2  
Stare Miasto,  
okolice alei 29 Listopada 
2 pokoje, przedpokój, oddzielna 
kuchnia z oknem, łazienka, WC, balkon 
i piwnica. Korzystny układ pomiesz-
czeń. Możliwość korzystania z ogrodu 
przy bloku. Mieszkanie usytuowane 
przy zacisznej uliczce, niedaleko od 
centrum miasta.

Cena 399.000 zł 
Tel. 696 496 500
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PODGÓRZE,
UL. WIELICKA
Ładne 2-pokojowe mieszkanie,  
52 m2, II p., 2008 r.
Cena: 479.000 zł

KONTAKT:   Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

WOLA JUSTOWSKA,
UL. HAMERNIA
Komfortowy 2-poziomowy 
apartament, 3-pok., 93 m2, 2003 r. 
Cena: 830.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski
  510-087-993

KRAKÓW,
PŁASZÓW
Luksusowy dom, 170 m2,  
działka 10 a, 2009 r.
Cena: 1 890 000 zł 

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538 

NOWA HUTA,
OS. HUTNICZE
Mieszkanie 2-pokojowe, 36 m2, 
komfortowe
Cena: 334.500 zł 

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

GRZEGÓRZKI,
AL. DASZYŃSKIEGO
3-pokojowy apartament w 
doskonałej lokalizacji, 65 m2

Cena: 749.000 zł 

KONTAKT:  Michał Nowacki
  511-272-088

BRACIA-SADURSCY.PL

WĘGRZCE WIELKIE
Osiedle domów wolnostojących, 
pow. 152 m2, tereny zielone
Ceny: od 645.000  zł 

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

GÓRKA NARODOWA
Mieszkanie 2,3,4,5-pokojowe,  
pow. 35-109 m2, nowoczesne 
osiedle
Ceny: od 288.751 zł

KONTAKT:   Joanna Makówka 
 688-880-156

SUŁKÓW
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 152 m2, pełny stan 
deweloperski
Ceny:  od 530.000 zł 

KONTAKT:   Piotr Kudła 
 688-880-133

STARE MIASTO,
UL. ŚW. TERESY
Przestronny 2-pokojowy 
apartament, 67 m2

Cena: 1 105 000 zł

KONTAKT:   Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943
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ZWIERZYNIEC,
UL. 28 LIPCA 1943
3 pokojowe mieszkanie, 93 m2,  
dla wymagających
Cena:  1.1500.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

BIEŻANÓW,
UL. ZOLLA
Elegancko urządzony dom 
wolnostojący, p.u. 104 m2 
Cena: 1.190.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

NOWA HUTA,
UL. BULWAROWA
3 pokojowe mieszkanie, 78,8 m2, 
wyjątkowe
Cena: 629.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz- Sambor 
 500-557-819

BIEŃCZYCE,
OS. STRUSIA
3 pokojowe mieszkanie, 47 m2, 
słoneczne
Cena: 380.000 zł

OLSZA,
UL. GDAŃSKA
Mieszkanie 3 -pokojowe, 51 m2, 
przytulne 
Cena: 375.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

KROWODRZA
Apartamenty 5-pokojowe, pow. 
123-124 m2, stan deweloperski
Ceny: od 1.347.676 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska – Guśtak

                                     518-706-518

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,
SIDZINA
Domy w zabudowie szeregowej, 
pow. 111 m2, dobra lokalizacja
Ceny:  od 560.000 zł

GM. MICHAŁOWICE,
KOZIERÓW
Komfortowy dom wolnostojący 
p.u. 214 m2, nowoczesny, 2012 r.
Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
                            796-541-485

BIEŻANÓW- PROKOCIM,
UL. MAŁA GÓRA
2 pokojowe mieszkanie, 35 m2, 
przytulne 
Cena: 298.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

BRONOWICE,
UL. OJCOWSKA
Mieszkanie 3 -pokojowe, 57 m2, 
2006 r.
Cena: 498.000 zł

KONTAKT:   Dariusz Kornaś 
 502-104-545

KONTAKT:  Iwona Nagacz
  688-880-184

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer
                      518-706-583
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POGÓRZE DUCHACKIE,
UL. HALSZKI
Mieszkanie 1 pokojowe, 34 m2, 
komfortowe
Cena:  239.000 zł

KONTAKT:   Dima Hrycyszyn 
 796-483-018

GM. WIELICZKA,
GORZKÓW
Dom wolnostojący, 363,3 m2, 
przestronny
Cena: 875.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk
                   509-907-533

BRONOWICE,
UL. ARMII KRAJOWEJ
Mieszkanie 4-pokojowe, 75,92 m2, 
do wejścia, 2000 r. 
Cena: 685.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

MICHAŁOWICE,
UL. WARSZAWKA
Dom wolnostojący, 190 m2,  
wys. standard, 2007 r.
Cena: 2.490.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

GM. KOCMYRZÓW 
LUBORZYCA, GŁĘBOKA
Dom wolnostojący, 141 m2, 
wyjątkowy 
Cena: 650.000 zł 

KONTAKT:  Karolina Raźna
                    503-031-022

MOGILANY, LUSINA
Osiedle domów w zabudowie 
bliźniaczej, pow. 72 m2, kameralna 
inwestycja
Ceny:  od 396.000 zł

KONTAKT:  Marek Popiela                        
  688-880-195 

BRACIA-SADURSCY.PL

ZABIERZÓW,
RUDAWA 
Osiedle domów wolnostojących, 
pow. 103-108 m2, stan deweloperski
Ceny: od 480.000 zł

MISTRZEJOWICE,
OS. OŚWIECENIA
2 pokojowe mieszkanie, 50 m2, 
przytulne
Cena: 400.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022

STARE MIASTO,
UL. DIELTA
Mieszkanie 3 pokojowe, 83,1 m2, 
przestronne
Cena: 819.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010 

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. MOGILSKA
Mieszkanie 2 pokojowe, 54,35 m2, 
słoneczne
Cena: 570.000 zł

KONTAKT:   Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152
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BIEŻANÓW,
UL. ZOLLA
Dom wolnostojący, 320 m2,  
dz. 16 ar., 2001 r.
Cena: 1.390.000 zł

KONTAKT:   Elżbieta Rudek 
 505-110-150

PŁASZÓW,
UL. SARMACKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 
apartamentowiec, 2013 r.
Cena: 720.000 zł 

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

STARE MIASTO,
UL. MAZOWIECKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 58 m2, 
pod wynajem
Cena: 569.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

SKAWINA,
UL. GŁOWACKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 48,2 m2, 
po gen. remoncie
Cena: 330.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

RUCZAJ,
UL. OBOZOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 70 m2, 
dwupoziomowe, 2001 r.
Cena: 745.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Dziadzio                  
  515-234-864

BRONOWICE,
UL. SMĘTNA
Apartament 3-pokojowy, pow. 55 m2, 
klimatyzacja, wysoki standard
Cena: 598.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

MICHAŁOWICE
Osiedle domów wolnostojących,  
pow. 148 m2, osiedle zamknięte
Ceny:  od 610.000 zł
 

MICHAŁOWICE,
UL. GRANICZNA
Dom wolnostojący, 190 m2,  
dz. 7,36 ar, 2010 r.
Cena: 850.000 zł 

KONTAKT:  Julia Tarkowska
                    505-083-150 

KOCMYRZÓW,
UL. KRAKOWSKA
Dom wolnostojący, 253 m2,  
dz. 13,7 ar, 2006 r.
Cena: 1.089.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

SIDZINA,
UL. PETRAŻYCKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 75 m2, 
2015 r., nowoczesne
Cena: 580.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
    688-880-209

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

Tomaszowice

141/112 m2, 5 pokoi,
działka 4,6 a
Stan deweloperski,
termin oddania – I kw. 2020

 
DOM NA SPRZEDAŻ 

cena 590 000 zł – segm. płn.
cena 610 000 zł – segm. płd.

tel. 531 255 155

 
LOKAL NA SPRZEDAŻ

tel. 531 255 155

Dobranowice, gm. Wieliczka

4000 m2, budowlana,
budownictwo jednorodzinne.
Działka widokowa.

 
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ

cena 315 000 zł

tel. 531 255 155

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

 
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ 

cena 140 000 zł

tel. 531 255 155

cena od 595 000 zł tel. 531 255 155

 
DOM NA SPRZEDAŻ

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. Ludwinowska

2 pokoje, 36,6 m2, parter,  
stan deweloperski,  
ogródek - ok. 100 m2

 
MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 

cena 385 000 zł
ogród: 45 000 zł
tel. 503 005 67

Chorągwica, 
gm. Wieliczka

7500 m2, budowlana,  
budownictwo jednorodzinne.
Działka widokowa.

 
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ  

cena 748 000 zł

tel. 531 255 155

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI
Grzegórzki, 
ul. Grzegórzecka

512 m2, komercyjny, przezna-
czenie sportowo-rekreacyjne, 
wysoki standard.

PROMOCJA
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ogłoszenia drobne i prywatne

Działka rolna o pow. 0,442 ha,  
położona około 300 m  

od zabudowań. Widok na las i wieś Czajowice.  
Piękna i malownicza okolica.

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ
CZAJOWICE - 14 km od Krakowa - przy trasie na Olkusz

t e l .  600 245 333C E N A  9 0  0 0 0  z ł

Działka rolna o pow. 0,5380 ha,  
położona około 150 m od zabudowań. 

Niedaleko las i skręt na serpentyny  
do Ojcowa. 

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ
CZAJOWICE - 14 km od Krakowa - przy trasie na Olkusz

t e l .  600 245 333CENA 110 000 zł do uzgodnienia

Budynki o łącznej pow. 470 m² położone są na działce o pow. 700 m².  
Dwie hale o wysokości 5 m, wyposażone są w osprzęt. W pierwszej znajduje  

się wciągarka suwnicowa o dźwigu 5 t, pracująca na długości 24 m.  
Druga hala wyposażona jest w obrabiarki do metali.  

Istnieje również zaplecze biurowe.  
Możliwość niezwłocznego wykorzystania i jej rozbudowy.

DO SPRZEDANIA NIERUCHOMOŚĆ ZLOKALIZOWANA 
NA UL. TOROWEJ 3P W KRAKOWIE, W POBLIŻU OBWODNICY.

                  Cena do uzgodnienia                                         Tel. 601 158 741

POSIADAMY DO WYNAJMU LUB SPRZEDAŻY 
 

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

LOKALIZACJA: Małopolskie, Złota

MEDIA: prąd, siła, gaz, woda

Bardzo dobra lokalizacja i atrakcyjna cena.
 

Cena 450.000 zł do negocjacji

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

n

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URZĘDY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTYTUCJE

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

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

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

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

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

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