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A czy Ty czujesz się bezpiecznie?

Szyldy, neony, ogromne siatki na kamienicach 
i hotelach. Pstrokacizna i nadmiar. Z tym 
także kojarzy się centrum Krakowa. Biznes 
walczy z estetyką i zdrowym rozsądkiem. 
W październiku do publicznego wglądu 
został przedłożony kolejny projekt uchwały 
krajobrazowej, nad którą prace trwają od 
lat. Coraz większa liczba restrykcji pociąga 
za sobą coraz wyraźniejsze głosy sprzeciwu. 
Dodatkowo uchwała ma zabraniać grodzenia 
nowopowstałych budynków wielorodzinnych 
i planowanych osiedli mieszkaniowych. Czy 
uderzy to w poczucie bezpieczeństwa ich 
przyszłych mieszkańców?

Jak już jesteśmy przy bezpieczeństwie, 
podobnie sprawa ma się z planowanym przez 
miasto projektem „System Pomocy 112” 
zgłoszonym przez radnego z klubu „Przyjazny 
Kraków”. W jego ramach, pilotażowo, 
tysiące kamer miało zostać zainstalowanych 
w jednej z krakowskich dzielnic w celu poprawy 
bezpieczeństwa. Nic z tego. Sprawdziliśmy, co 
o bezpieczeństwie w mieście mówią statystyki 
policyjne i badania sondażowe. Przeczytasz 
o tym w najnowszym wydanie dwutygodnika, 
do którego lektury zapraszam.

Krzysztof Maksiński
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81,3 proc. mówi: tak!

Biuro Badań Społecznych Obserwator przygotowało na 

zlecenie Urzędu Miasta Krakowa raport podsumowujący II 

półrocze 2018 r. Badanie przeprowadzono na próbie 1807 

osób (z uwzględnieniem wszystkich dzielnic i przedziałów 

wiekowych). Co ciekawe, bezpieczeństwo jest dla krakowian 

dopiero na 7 miejscu wśród ich najważniejszych problemów. 

Wyprzedzają je kwestie dotyczące ochrony środowiska, 

utrudnienia w ruchu drogowym i nieprzemyślane zagospo-

darowanie przestrzeni. Na dalszych pozycjach znalazły się 

natomiast: służba zdrowia, bezdomni i słabe oświetlenie. 

Wyniki badania mogą satysfakcjonować lokalne służby – 

81,3 proc. ankietowanych uznało, że Kraków to bezpiecz-

ne miasto. W porównaniu do 2017 r. odsetek ten wzrósł 

o 5 punktów procentowych. Okazuje się, że na poczucie 

bezpieczeństwa wpływ ma np. typ budownictwa – w miesz-

kaniach zlokalizowanych na wysokich piętrach i w domach 

jednorodzinnych odnotowuje się wyższy poziom ochrony niż 

w kamienicach i lokalach na parterze. Za najbezpieczniejsze 

Bezpieczeństwo to bardzo szerokie pojęcie, które może dotyczyć obszaru, 
dziedziny, czy produktu. Niezależnie od jego charakteru: regionalnego, 
narodowego i wewnętrznego – zawsze w centrum ochrony jest człowiek. 
Według danych opublikowanych przez Komendę Główną Policji 86 proc. 
Polaków czuje się bezpiecznie w swoim kraju. Czy tak wysokim odsetkiem 
może się pochwalić stolica Małopolski?

Bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej cenionych 

wartości (w końcu znajduje się na szczeblu pira-

midy Maslowa). Odczuwanie jego braku wiąże się 

bezpośrednio z rozwojem przemysłu i technologii, któ-

re doprowadziły do powstania procesu globalizacji (przy 

stopniowym osamotnieniu człowieka), skażenia środo-

wiska i terroryzmu. Już w latach 80. XX w. Ulrich Beck 

wprowadził związane z tym pojęcie „społeczeństwa ry-

zyka”. Doświadczanie zagrożenia jest również zależne od 

obowiązujących norm kulturowych – w Polsce zamykamy 

domy i samochody, bo więzi rodzinne czy sąsiedzkie nie są 

tak zażyłe, jak np. w USA. Proponowanie kolejnych rodza-

jów zabezpieczeń jedynie potęguje odczuwanie strachu, na 

co zwraca uwagę dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. 

nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Ja-

giellońskiego: Zagrożenie jest wykorzystywane przez mar-

keting. Ubezpieczenia i alarmy mają nam pomóc poradzić 

sobie ze stresem. Tymczasem monitoring naszych mieszkań, 

ale też przedszkoli, szkół daje tylko pozory panowania nad 

sytuacją.

Czy Kraków jest bezpiecznym miastem?

 n
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dzielnice ankietowani uznali Krowo-

drzę, Podgórze i Swoszowice, a za te, 

po których lepiej nie chodzić samemu 

po zmroku – Stare Miasto i Dębniki. 

Jak sprawdzić 
bezpieczeństwo dzielnicy?

Na stronie internetowej Policji znaj-

dziemy Krajową Mapę Zagrożeń 

Bezpieczeństwa – jest to platforma 

służąca do wymiany informacji mię-

dzy pracownikami służb a społeczeń-

stwem. Możemy korzystać z dwóch jej 

wariantów: statystycznego (tu zawia-

domienia o niebezpiecznym zdarzeniu 

publikują policjanci) i interaktywnego 

(mieszkańcy powiadamiają o miejscach 

potencjalnych zagrożeń, a policja je weryfikuje). Okazuje się, 

że do incydentów bardzo często dochodzi w pobliżu skle-

pów monopolowych – na to wskazują badania przeprowa-

dzone przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Jednym z pomysłów zapobiegania takim zdarzeniom jest 

„System Pomocy 112”, zaproponowany przez radnego Łu-

kasza Wantucha z klubu Przyjazny Kraków. Polityk wniosko-

wał o zamontowanie 3,5 tys. kamer w Prądniku Czerwonym 

– miałoby to zredukować pospolitą przestępczość i chronić 

pracowników służb podczas interwencji. Na początku roku 

krakowski magistrat podjął decyzję o wydaniu na ten cel 

3 mln zł, ale negatywna opinia radców prawnych i Rzecznika 

Praw Obywatelskich zatrzymała projekt, ze względu na nad-

mierną ingerencję w życie obywateli. Teraz radny zamierza 

doprowadzić program do skutku, jednakże na zasadzie pilo-

tażowej i na mniejszym obszarze – kamery miałyby zostać 

rozlokowane „na próbę”  na osiedlu Wiśniowa.

Stanowisko Małopolskiej Policji 

Zaufanie do funkcjonariuszy policji i straży miejskiej utrzy-

muje się na wysokim poziomie – tak uznało 72,4 proc. an-

kietowanych przez biuro BBS Obserwator. To dobry wynik, 

potwierdzający, że krakowska policja podejmuje faktycz-

ne działania poprawiające stopień bezpieczeństwa miasta. 

W planach na 2020 r. przewidziano m.in.: optymalizację pra-

cy przy organizacji imprez masowych, postęp w wykrywaniu 

cyberprzestępstw i polepszenie współpracy ze społeczeń-

stwem. Oprócz tego policjanci skupią się przede wszyst-

kim na zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

– w 2018 r. na małopolskich przejściach dla pieszych odno-

towano 405 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 

20 osób. Policja zwróciła uwagę, że konieczne jest popra-

wienie oświetlenia w tych miejscach. Natomiast w kwestii 

przestępstw pozostaje niwelowanie tych, do których wciąż 

dochodzi wielokrotnie. Wylicza je kolejno Anna Wolak-Gro-

mala z zespołu prasowo-informacyjnego KMP Kraków: Naj-

częściej są to kradzieże mienia, w tym kradzieże kieszonkowe 

w lokalach. Ponadto akty wandalizmu i niszczenie mienia. Spada 

natomiast ilość przestępstw tzw. rozbójniczych.

Program „Bezpieczny Kraków”

Jeden z pierwszych planów poprawy bezpieczeństwa w Pol-

sce został uruchomiony w 1999 r. i od tego czasu jest na bie-

żąco aktualizowany. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa skutecznie realizuje 

jego założenia, do jakich należy poprawienie jakości bezpie-

czeństwa w sferze przestrzennej, szkolnej oraz ruchu drogo-

wego. Efekty potwierdzają dane statystyczne – na początku 

działania programu wykrywalność przestępstw w stolicy 

Małopolski sięgała zaledwie 22 proc., a w 2016 r. wyniosła 

już 55 proc. Plan na lata 2018-2020 zakłada przede wszyst-

kim zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych, niwelo-

wanie przemocy w szkołach i tworzenie bezpiecznych miejsc 

– w tym celu prowadzone są specjalne warsztaty dla dzieci, 

młodzieży i osób starszych, które mają krzewić wśród społe-

czeństwa postawę odpowiedzialności i wzajemnej pomocy.

tekst / Maria Gil

Czy Kraków jest bezpiecznym miastem?

 n	
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lat próbują z nich skorzystać, jednak do tej pory się to nie 

udało. Sprawa nie jest prosta, bo dokument musi uwzględ-

niać sprzeczne interesy kilku stron. Jeśli uchwała będzie 

zbyt liberalna, nie uda się uporządkować miasta. Z drugiej 

strony zbyt restrykcyjne przepisy mogą spowodować da-

lekosiężne skutki społeczne. Przykładowo, zakaz umiesz-

czania reklam przełoży się na popyt na usługi drukarzy, 

grafików czy właścicieli nośników reklamowych, a to z ko-

lei dla wielu osób może oznaczać utratę pracy, a dla części 

przedsiębiorców – konieczność zamknięcia firmy.

Rygorystyczne zasady w ścisłym 
centrum

Niedawno po raz trzeci wyłożono do publicznego wglądu 

projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sy-

tuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

Uchwała krajobrazowa w Krakowie budzi wiele emocji. Nic dziwnego, skoro 
prace nad dokumentem trwają już kilka lat, a jeszcze nie udało się wypracować 
rozwiązania, które byłoby wystarczająco dobre, by mogło zostać przyjęte. 
W październiku po raz kolejny projekt został wyłożony do publicznego wglądu.

Nie od dziś krakowianie narzekają na bałagan 

w przestrzeni publicznej. Zbyt duża liczba reklam 

umieszczanych na różnego rodzaju nośnikach 

szpeci krajobraz, a ogrodzenia stawiane wokół osiedli nie-

kiedy utrudniają mieszkańcom sprawne poruszanie się po 

mieście. Jak mówi art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym: Rada gminy może usta-

lić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamo-

wych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe 

oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane. 

Twardy orzech do zgryzienia

Władze Krakowa mają zatem narzędzia potrzebne do tego, 

by zaprowadzić porządek w przestrzeni miejskiej i od kilku 

       z Krakowa

Kolejne podejście 
do uchwały 
krajobrazowej

 n
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i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, nazywanej po-

tocznie uchwałą krajobrazową. Na potrzeby dokumen-

tu teren Krakowa podzielono na 3  strefy, przy czym w III 

strefie wyznaczono jeszcze 3 podobszary. Najbardziej re-

strykcyjne zasady dotyczą ścisłego centrum miasta. Widać 

to choćby na przykładzie zasad dotyczących małej archi-

tektury – jej wysokość w tej części Krakowa będzie mo-

gła osiągnąć maksymalnie 3,5 m (na pozostałym obszarze 

miasta – 6 m). Ważne są też użyte surowce (nie wolno sto-

sować tworzyw sztucznych) i kolor elementów małej archi-

tektury – dopuszczono naturalne barwy surowców oraz 

brązy, beże, szarość i zieleń.

Będzie mniej reklam

Celem wprowadzenia uchwały krajobrazowej ma być m.in. 

jasne określenie zasad obecności reklam w przestrzeni pu-

blicznej. Projekt wprowadza szczegółowy katalog dopusz-

czalnych nośników reklamowych, a także wskazuje, gdzie 

można je umieszczać. Przykładowo, w wiatach przystan-

kowych mogą znajdować się najwyżej 2 panele reklamowe, 

chyba że tylna ściana przystanku składa się z co najmniej 6 

segmentów – wówczas można zamieścić 3 panele reklamo-

we. Natomiast podczas remontu budynków, reklamy mogą 

znajdować się na rusztowaniach, ale tylko przez 12 miesię-

cy, i nie częściej niż co 7 lat.

Zgodnie z projektem, uchwała ma wejść w życie 1 lip-

ca 2020 r. Od tego dnia będą jeszcze 24 miesiące na 

dostosowanie do nowych przepisów już istniejących tablic i 

urządzeń reklamowych.

Nowe osiedla bez ogrodzeń

Do istotnych zasad, które ma wprowadzić uchwała, należy 

też zakaz grodzenia wielorodzinnych budynków mieszka-

niowych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ogrodzenie otacza 

przydomowy ogródek. Co ważne, ten przepis dotyczy tyl-

ko obiektów, które powstaną po wejściu w życie uchwały 

krajobrazowej. Jeśli ogrodzenie wokół budynku czy osiedla 

powstało wcześniej, nie trzeba będzie go demontować.

Co na to mieszkańcy?

Z pełnym tekstem uchwały można zapoznać się w Wy-

dziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kra-

kowa, gdzie do 13 listopada dokument będzie wyłożony 

do publicznego wglądu. Dostępny jest również na stro-

nie internetowej Biura Informacji Publicznej. Wszyscy 

zainteresowani złożeniem uwag dotyczących opracowa-

nej koncepcji, mogą to zrobić do 27 listopada, w formie 

pisemnej, zanosząc pismo osobiście do Punktów Obsłu-

gi Mieszkańców albo wysyłając na adres Urzędu Miasta 

Krakowa lub korzystając z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej ePUAP.

tekst / Anna Bruzda

 n	



8 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 21/2019

zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba zbycia nieruchomo-

ści. Potencjalny nabywca może bowiem przestraszyć 

się ewentualnie grożącej mu egzekucji z nieruchomości 

i odstąpić od transakcji, abstrahując od problemów, jakie 

mogą pojawić się, gdy zakup ma być finansowany z kre-

dytu. Obawy te niekiedy są uzasadnione, zwłaszcza gdy 

kwota hipoteki jest niebagatelna.Większość tzw. starych 

hipotek dotyczy jednak przeważnie kwot wyrażonych 

w starych złotych, które w przeliczeniu na dzisiejsze pie-

niądze stanowią symboliczne należności. Mimo wszystko 

tego rodzaju wpisy w dziale IV księgi wieczystej bywają 

uciążliwe.

Istota hipoteki polega na tym, że wierzyciel, którego wierzytelność zabezpiecza 
wpis hipoteki w księdze wieczystej, może prowadzić egzekucję z nieruchomości 
bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Co więcej, nawet jeżeli zobowiązanie 
ulegnie przedawnieniu, wciąż istnieje możliwość prowadzenia egzekucji 
z przedmiotu zabezpieczenia (z wyłączeniem dochodzenia należności 
ubocznych).

Z 
perspektywy wierzyciela jest to zatem bezpiecz-

na forma zabezpieczenia roszczeń, umożliwiająca 

uzyskanie zaspokojenia, bez względu na poten-

cjalne ruchy dłużnika ukierunkowane na ukrycie mająt-

ku. Taki poziom komfortu sprawia, iż wielu wierzycieli 

nie spieszy się z podjęciem czynności zmierzających do 

wszczęcia egzekucji komorniczej.

W efekcie, wiele nieruchomości (zwłaszcza tych wybudo-

wanych kilkadziesiąt lat temu), do dzisiaj obciążonych jest 

hipotekami, często ustanowionymi przy tym na rzecz bli-

żej niezidentyfikowanych osób. Bywa to mało fortunne, 

prawo

Jak pozbyć się starej 
hipoteki

 n
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      Czy da się w łatwy sposób wykreślić 
takie hipoteki?

Najprostszym sposobem  rozwiązania powyższego pro-

blemu jest uzyskanie od wierzyciela hipotecznego stosow-

nej zgody… na wykreślenie hipoteki. Oświadczenie to, co 

do zasady wymaga zachowania formy pisemnej z podpisem 

poświadczonym notarialnie. W przypadku np. banków, wy-

starczy, że oświadczenie będzie spełniać wymogi określone 

w art. 95 ustawy prawo bankowe. Po uzyskaniu wyżej wspo-

mnianej zgody, należy złożyć w sądzie wieczystoksięgowym 

stosowny wniosek o wykreślenie hipoteki.

Jeżeli wierzyciel hipoteczny odmawia udzielenia takiej zgo-

dy, można wszcząć sprawę o uregulowanie stanu prawne-

go nieruchomości zgodnie ze stanem rzeczywistym. W toku 

takiego postępowania należy przedstawić dowód, że wie-

rzytelność zabezpieczona hipoteką wygasła np. wskutek 

zapłaty. Niedogodnościami takiego postępowania są  jego 

wysokie koszty oraz czas oczekiwania na uzyskanie prawo-

mocnego rozstrzygnięcia.

   Co w przypadku hipotek ustanowionych 
na rzecz nieistniejących instytucji?

Jednym z zadań Banku Gospodarstwa Krajowego jest wyda-

wanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego, 

umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w dzia-

łach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, do-

konanych na rzecz: 

a) instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zli-

kwidowane na podstawie dekretów, o których mowa w pkt 4 (tj. 

dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwi-

dacji niektórych przedsiębiorstw bankowych (Dz.U. poz. 410, 

z 1949 r. poz. 256 oraz z 1951 r. poz. 240),  dekretu z dnia 25 

października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych in-

stytucyj kredytu długoterminowego (Dz.U. poz. 411 oraz z 1951 

r. poz. 241), dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie 

bankowej (Dz.U. z 1951 r. poz. 279 oraz z 1957 r. poz. 136));

b) Skarbu Państwa z tytułu: 

• nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, 

utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przepro-

wadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. poz. 13, z 1957 r. 

poz. 172 oraz z 1968 r. poz. 6); 

• udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na 

rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, 

remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod 

zabudowę oraz na sprzedaż przez państwo domów jednoro-

dzinnych i wielorodzinnych;

c) Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą jest Skarb 

Państwa, dokonanych przed dniem 1 września 1939 r.

Jeżeli hipoteka zabezpiecza jedną z wyżej wymienionych 

wierzytelności, by uzyskać efekt w postaci uzyskania doku-

mentu, na podstawie którego można będzie złożyć wniosek 

o jej wykreślenie – wystarczy zwrócić się do BGK ze stosow-

nym wnioskiem.

Wzór obowiązującego formularza dostępny jest na stronie 

internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Do wnio-

sku należy dołączyć odpis księgi wieczystej. Następnie Bank 

Gospodarstwa Krajowego dokona przeliczenia aktualnej 

wartości obciążenia i wskaże numer rachunku bankowego, 

na który należy dokonać opłaty. Po uregulowaniu płatności, 

wyda stosowne oświadczenie, na mocy którego można zło-

żyć wniosek o wykreślenie danej hipoteki z księgi wieczystej.

Wykreślenie pozostałych hipotek na                 
rzecz osób, których miejsce pobytu 

nie jest znane
W przypadku, gdy  Bank Gospodarstwa Krajowego nie sta-

nowi podmiotu właściwego do złożenia oświadczenia, a ak-

tualne dane wierzyciela lub jego następców prawnych nie są 

znane, by uzyskać efekt w postaci możności wykreślenia hi-

poteki, należy zaspokoić wierzytelność hipoteczną poprzez 

dokonanie zapłaty do tzw. depozytu sądowego.

Zgodnie z art.  467 k.c., poza wypadkami przewidzianymi w in-

nych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do 

depozytu sądowego między innymi w sytuacji, gdy z powodu 

okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie kto 

jest wierzycielem albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby 

wierzyciela.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hi-

potece, gdy wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wyma-

galna, a wierzyciel dopuszcza się zwłoki albo też zaspokojenie go 

napotyka trudności, hipoteka wygasa, jeżeli właściciel nierucho-

mości złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrze-

kając się uprawnienia do odebrania jej z powrotem.

Na mocy ust. 2 wskazanego wyżej artykułu, wykreślenie hi-

poteki następuje na wniosek właściciela nieruchomości na pod-

stawie prawomocnego postanowienia sądu o zezwoleniu na 

złożenie do depozytu sądowego oraz dowodu wpłaty zabezpie-

czonej kwoty do depozytu sądowego ze zrzeczeniem się odebra-

nia jej z powrotem.

 n	
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Komplet dokumentów, tj. postanowienie wraz z klauzulą pra-

womocności, dowód zapłaty oraz dowód złożenia oświad-

czenia o zrzeczeniu się odbioru sumy złożonej do depozytu, 

należy dołączyć do wniosku o wykreślenie danej hipoteki 

(sam wniosek trzeba zaś złożyć na formularzu KW-WPIS). 

Jak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 5 paździer-

nika 1998 r., sygn. I CKN 354/98: Zgoda wierzyciela hipo-

tecznego na wykreślenie hipoteki nie jest wprawdzie wymagana, 

niemniej dłużnik, który twierdzi, że wierzytelność zabezpieczo-

na hipoteką wygasła wskutek zapłaty, powinien przedstawić od-

powiedni dowód z dokumentu, taki np. jak pokwitowanie z pod 

podpisem notarialnie poświadczonym (art. 462 § 2 KC i art. 31 

ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hi-

potece). Natomiast dłużnik, który powołuje się na wygaśnięcie 

hipoteki z mocy art. 99 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych 

i hipotece, powinien przedstawić odpis prawomocnego postano-

wienia sądu o zezwoleniu na złożenie dłużnej kwoty do depozy-

tu sądowego, dowód wpłaty tej kwoty do depozytu oraz dowód 

złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odebrania zło-

żonej sumy z depozytu.

W efekcie powyższych procedur właściciel może cieszyć się 

księgą wieczystą wolną od wpisów hipotecznych.

tekst / Michał Podolec
radca prawny
www.krmp.pl

www.porady.prawne.online

W przypadku zabezpieczenia zobowiązania hipoteką, są-

dem właściwym do wyrażenia zgody na złożenie świadcze-

nia do depozytu jest sąd właściwy ze względu na położenie 

nieruchomości. Rzeczowo właściwym będzie sąd rejonowy.

Wniosek o wyrażenie zgody na złożenie 
świadczenia do depozytu sądowego

We wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozy-

tu sądowego należy:

a) określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się 

przedmiot;

b) przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie;

c) dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony;

d) wskazać osobę, której przedmiot powinien zostać wyda-

ny, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.

We wniosku należy ponadto przedstawić stosowne 

oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odebrania złożonej 

sumy z depozytu. Zgodnie z dominującym poglądem dok-

tryny i orzecznictwa, oświadczenie to nie wymaga zacho-

wania szczególnej formy.

Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowe-

go co do zasady może być dokonane dopiero po uzyskaniu 

zezwolenia sądu. Istnieje jednak wyjątek. Jeżeli przedmio-

tem świadczenia są polskie pieniądze, złożenie do depozytu 

może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia 

sądu. W takim wypadku równocześnie ze złożeniem pie-

niędzy dłużnik powinien  zgłosić wniosek o zezwolenie na 

złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wnio-

sku złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, 

w której rzeczywiście nastąpiło.

Jeżeli przedmiotem świadczenia są pieniądze, złożenie do 

depozytu sądowego następuje przez wpłatę na rachunek 

depozytowy Ministra Finansów (zazwyczaj można go usta-

lić, wchodząc na stronę internetową sądu).

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej ma charakter de-

klaratywny. Oznacza to, że hipoteka wygasa z chwilą sku-

tecznego złożenia sumy pieniężnej do depozytu sądowego 

– a nie dopiero po wydaniu przez sąd wieczystoksięgowy 

postanowienia o jej wykreśleniu. Bywa to istotne, zwłasz-

cza gdy w umowie przedwstępnej sprzedaży, sprzedający 

zobowiązał się, że do wskazanego terminu doprowadzi do 

wygaśnięcia hipoteki.

 n
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firm. Większość z nich stanowili przedstawiciele biur 

sprzedaży deweloperów, którzy byli otwarci na pyta-

nia klientów dotyczące inwestycji, a także negocjacje 

cenowe.

Stałym punktem programu giełdy są bezpłatne wykłady dla 

osób planujących zakup nieruchomości. W sobotę eksperci 

poruszyli następujące tematy: 

136. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań odbyła się w weekend 19 
i 20 października w Centrum Targowym Chemobudowa. Podczas konferencji 
prasowej otwierającej targi inwestorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu 
Budowniczych Domów i Mieszkań omówili swoje bieżące działania. Jednym 
z nich był udział w krajowych Warsztatach Dewelopera w Łodzi, w czasie 
konferencji zaprezentowano relację z tego wydarzenia. Przed końcem 
bieżącego roku Stowarzyszenie planuje m.in. zorganizowanie szkolenia dla 
członków oraz kolejnej giełdy mieszkaniowej.

Krakowskie targi stanowią nie tylko okazję do za-

poznania się z aktualną ofertą lokalnego rynku 

nieruchomości, to także wygodna forma spo-

tkania z ekspertami: architektami, projektantami, po-

średnikami, analitykami czy doradcami finansowymi. 

Warto pamiętać, że odwiedzając stoiska wystawców, 

często można liczyć na atrakcyjne promocje i rabaty. 

W październiku swoje oferty zaprezentowało blisko 50 

relacje

Porady dla inwestorów na 
październikowej Giełdzie Domów 
i Mieszkań

 n	
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• „Kupujesz mieszkanie? Bądź uważny” (Magdalena Hoj-

niak, „Krakowski Rynek Nieruchomości”)

• „Atrakcyjność inwestycyjna Krakowa – najlepsze lo-

kalizacje” (Jarosław Knap, Krakowska Grupa Medialna)

• „Jak wybrać najtańszy kredyt hipoteczny” (Katarzyna 

Zielińska, Phinance).

Inwestować w mieszkania pod wynajem?
Wiele miejsca podczas prelekcji dla uczestników targów 

poświęcono potencjałowi rynku najmu. Biorąc pod uwa-

gę możliwości zainwestowania w Krakowie, podstawo-

wym kryterium powinna być lokalizacja. Przed zakupem 

mieszkania na wynajem należy określić odbiorców ofer-

ty: czy będzie skierowana do studentów, rodzin czy pra-

cowników krakowskich biurowców. Na płynność najmu 

mogą liczyć przede wszystkim osoby, które zainwestują 

w mieszkania w pobliżu uczelni. Warto wziąć pod uwagę 

lokale w Krowodrzy, Grzegórzkach i Bronowicach. Dużą 

popularnością wśród studentów poszukujących miesz-

kań na wynajem cieszy się również Zabłocie – ze względu 

na sąsiedztwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Fry-

cza Modrzewskiego oraz atrakcyjne formy spędzania wol-

nego czasu w postindustrialnej przestrzeni. Liczną grupę 

najemców stanowią również pracownicy biurowców, a to 

oznacza, że na wartości zyskują oferty mieszkań w pobli-

żu inwestycji biurowych. Wielu pracowników krakowskich 

korporacji to emigranci – przygotowując ofertę najmu war-

to wziąć pod uwagę ich potrzeby. W budowie są już kolejne 

biurowce, które będą generować nowe miejsca pracy, tym 

samym stymulując popyt na rynku mieszkań na wynajem.

Eksperci doradzają, że po oszacowaniu kosztów inwestycji 

i spodziewanych zysków z najmu, rentowność powinna wy-

nosić ok. 5 proc. w skali roku, by zakup nieruchomości, okazał 

się dobrym pomysłem na biznes w wieloletniej perspektywie. 

Kwestie techniczne
Niedzielne wykłady były przeznaczone przede wszystkim 

dla osób, które chcą bez problemów przejść przez proces 

odbioru technicznego mieszkania, jego projektowania i wy-

kańczania. Porad na ten temat udzielały: Anna Rakoczy 

z Pracowni Projektowej FreshR („Projektowanie mieszkań 

– różne przypadki”) i Karolina Malicka z wSzpilkachNaBu-

dowie („Odbiór techniczny mieszkania a wpływ wad i uste-

rek na finansowanie remontu”). 

tekst / Joanna Kus
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nazwą ,,Kraków Nowe Miasto Płaszów-Rybitwy”) ma stać się 

nowoczesną, wielofunkcyjną dzielnicą. 

Nowe Miasto obejmuje działki w Płaszowie i Rybitwach – 

w rejonie  trasy S7 oraz ulic Półłanki, Botewa i Śliwiaka. Ważny 

W            ostatnich latach na krakowskim rynku mieszka-

niowym zaszły istotne zmiany. Zasada im bliżej 

centrum, tym atrakcyjniejsze inwestycje, prze-

stała obowiązywać. Obecnie najważniejszymi kryteriami, 

którymi kierują się nabywcy mieszkań, są połączenia komu-

nikacyjne oraz bliskie sąsiedztwo parków 

i naturalnych skupisk zieleni. Utrzymują-

cy się wysoki popyt na krakowskie nieru-

chomości spowodował, że deweloperzy 

zaczęli szukać nowych terenów inwesty-

cyjnych, biorąc pod uwagę perspektywy 

rozwoju poszczególnych rejonów miasta. 

W jednym z najważniejszych miejskich do-

kumentów strategicznych „Tu chcę żyć. 

Kraków 2030” w kategorii priorytetów zo-

stał wymieniony obszar na granicy Rybitw 

i Płaszowa. Nieprzypadkowo określa się 

go jako Nowe Miasto, obejmuje on bowiem 

powierzchnię ok. 680 ha, która dzięki zapi-

som projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego (pod roboczą 

zaproszono nas

Osiedle Podgaje jest częścią Nowego Miasta – jednego z najważniejszych 
obszarów w kontekście strategii rozwoju Krakowa. Równolegle do budowy 
osiedli mieszkaniowych, powstają tu nowe połączenia komunikacyjne. 
Krakowscy radni podjęli decyzję, że najnowszym z nich będzie linia 
tramwajowa do osiedla Złocień. 

Osiedle Podgaje - gotowe 
mieszkania na terenie 
Nowego Miasta

 n	



14 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 21/2019

krok w rozwoju mieszkalnictwa w tej części miasta stanowi 

budowa Osiedla Podgaje (przy ul. Domagały) – najnowszej in-

westycji firmy Instal Kraków S.A. Deweloper jest znany m.in. 

z zakończonej sukcesem rewitalizacji terenów poprzemysło-

wych Nowego Przewozu. Do tej pory w ramach różnych pro-

jektów spółka wybudowała łącznie ponad 3000 mieszkań.

Mieszkania gotowe do odbioru
Warto podkreślić, że w ofercie Osiedla Podgaje są jeszcze 

lokale gotowe do odbioru, co obecnie należy do rzadkości 

na lokalnym rynku nieruchomości. To ważna informacja dla 

osób, którym zależy na szybkim sfinalizowaniu zakupu i prze-

prowadzce do nowego mieszkania. W krakowskich realiach 

luksusem jest także zapewnienie większej liczby miejsc par-

kingowych niż mieszkań. Stanowiska w garażu podziemnym 

są wliczone w cenę mieszkania, a nabywcy otrzymują prawo 

do wyłącznego korzystania z nich. Dodatkowo mieszkańcy 

osiedla i ich goście będą mogli korzystać z bezpłatnego ze-

wnętrznego parkingu. 

Aktualnie deweloper wprowadził do sprzedaży II etap in-

westycji. W I etapie powstało 6 budynków w niskiej, 5-kon-

dygnacyjnej zabudowie. Zaletą inwestora jest elastyczne 

podejście do kwestii rozplanowania i wykorzystania po-

wierzchni mieszkań. Klienci mogą zdecydować się np. na 

wariant z zamkniętą kuchnią lub otwartą na salon, a jeśli po-

trzebują większej przestrzeni, w ofercie przewidziano opcję 

łączenia lokali.

Komunikacja miejska
O dogodnym położeniu osiedla świadczy łatwy dostęp do 

komunikacji miejskiej oraz obwodnicy S7 i autostrady A4. 

Dojazd do węzła Bieżanów nie trwa dłużej niż 5 minut. 

Niedaleko inwestycji powstaje przystanek Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej „Kraków Złocień”, który pomoże skrócić 

czas dojazdu do Dworca Głównego do ok. 15 minut. Już 

teraz dużym ułatwieniem dla mieszkańców tej części Kra-

kowa są uruchomione linie tramwajowe, łączące Nowy 

Przewóz z centrum miasta. Obok inwestycji znajduje się 

przystanek MPK. Miejscy radni zdecydowali o przedłu-

żeniu linii tramwajowej z pętli w Małym Płaszowie do 

osiedla Złocień, co prowadzi do wniosku, że w przypad-

ku obszaru Płaszów-Rybitwy rozbudowa miejskiej infra-

struktury jest prowadzona równolegle z inwestycjami 

mieszkaniowymi. Ponadto w celu dalszego usprawniania 

komunikacji w dzielnicy firma Instal Kraków S.A podjęła 

współpracę z urzędem miasta, współfinansując budowę 

ul. Domagały. 

Miejsce do wypoczynku i rekreacji
Osiedle Podgaje to projekt z rozwiązaniami ułatwiają-

cymi codzienne funkcjonowanie. Oprócz dostępu do 

komunikacji i punktów handlowo-usługowych, dewelo-

per wziął pod uwagę również potrzeby rodzin wycho-

wujących dzieci. Na osiedlu przewidziano przedszkole 

oraz 2 place zabaw. Całości dopełnia wysoki poziom es-

tetyki części wspólnych: ścieżki spacerowe i ławki oraz 

dziedzińce z architekturą zieleni, wypełnione różnokolo-

rowymi roślinami.

tekst / Joanna Kus
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naszego kraju. Co do klientów banków, optymizmem napa-

wa również fakt, że ¾ badanych osób (75 proc.) zadeklarowa-

ło, że dokładnie czyta lub stara się czytać umowy finansowe, 

zanim je podpisze. Jednak prawie co czwarty respondent 

z wykształceniem podstawowym i zawodowym (23 proc.) 

przyznał się, że sprawdza tylko podstawowe zapisy. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę tematy, z którymi mamy naj-

większe problemy, najsłabiej wypada cyberbezpieczeństwo, 

a następnie kredyty i pożyczki. Kolejne miejsce na niechlub-

nym podium zajmują jednocześnie oszczędzanie i finanse 

publiczne. 

Czas wziąć sprawy w swoje ręce
Z jednej strony trudno się dziwić, że Polacy nie mają potrzeb-

nej wiedzy dotyczącej finansów. W szkołach brakuje przed-

miotów, na których uczniowie poznawaliby zagadnienia 

związane z tym tematem. Potrzebne informacje często nie są 

również przekazywane z pokolenia na pokolenie – w wielu ro-

dzinach pieniądze to temat tabu. Nie lubimy rozmawiać o tym, 

ile zarabiamy i wydajemy, gdzie gromadzimy oszczędności 

Polacy chętnie się zadłużają, jednak wielu z nich nie do końca wie, jakie są 
konsekwencje podpisania umowy kredytowej. Nieznajomość zasad, jakimi 
rządzi się rynek finansów, jest szczególnie groźna w przypadku zaciągania 
kredytu hipotecznego, ponieważ jego konsekwencje rzutują na kilkanaście, 
a nawet kilkadziesiąt lat życia osób, które postanowiły sfinansować zakup 
nieruchomości, korzystając z pomocy banku.

Choć coraz więcej Polaków aktywnie korzysta z produk-

tów bankowych, wielu z nich nie posiada podstawowej 

wiedzy finansowej. Potwierdzają to wyniki badania 

przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu 

Bankowości i Fundacji GPW, opublikowane w raporcie „Po-

ziom wiedzy finansowej Polaków 2019”. Z badania wynika, że 

prawie połowa mieszkańców naszego kraju nie czuje się pew-

nie w dziedzinie finansów. 14 proc. zapytanych ocenia swo-

ją wiedzę finansową jako bardzo małą, a 35 proc. jako raczej 

małą. Kolejną dużą grupę stanowią osoby, które twierdzą, że 

ich zasób informacji jest przeciętny (42 proc.), natomiast mniej 

niż co dziesiąty respondent uważa, że dobrze zna tę dziedzinę 

– odpowiednio 7 i 2 proc. zapytanych oceniło swoją wiedzę fi-

nansową jako raczej dużą i bardzo dużą.

Jest coraz lepiej, ale do ideału daleko
Nieco łagodniej swoich klientów oceniają bankowcy – 56 proc. 

z nich twierdzi, że ogólny poziom wiedzy finansowej w Polsce 

jest przeciętny, a 27 proc. ocenia go jako dobry. Prawie po-

łowa zapytanych ekspertów (42 proc.) zauważa, że znajo-

mość świata finansów stopniowo rośnie wśród mieszkańców 

ekspert radzi

Myślisz o kredycie? 
Najpierw poznaj reguły gry

 n	
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itp. Z drugiej strony jeśli planujemy zaciągnięcie kredytu hi-

potecznego albo pożyczki, a nie zdobędziemy podstawowej 

wiedzy finansowej, staniemy się łatwym łupem nieuczciwych 

przedstawicieli banków i innych instytucji kredytowych. Zdo-

bywanie informacji, które mogą nas przed tym uchronić, leży 

zatem w naszym interesie. Gdzie ich szukać?

Publikacje instytucji finansowych
Wiele instytucji związanych z finansami, oprócz prowadze-

nia swojej podstawowej działalności, zajmuje się także eduka-

cją. Przykładowo Biuro Informacji Kredytowej (BIK) na swojej 

stronie internetowej opublikowało poradnik przeznaczony 

m.in. dla osób, które zamierzają zaciągnąć kredyt. Można tam 

znaleźć np. odpowiedzi na pytania, czym jest zdolność kredy-

towa, jak ją poprawić albo co zrobić, gdy pojawią się problemy 

ze spłatą zobowiązania. Publikowaniem bezpłatnych materia-

łów na temat finansów zajmuje się również Narodowy Bank 

Polski. Na stronie internetowej tej instytucji, w zakładce „Edu-

kacja” znajdziemy wiele artykułów, prezentacji, a także gry 

i filmy animowane, które mają przekazywać wiedzę w przy-

stępny sposób. Choć część materiałów skierowana jest raczej 

do młodszych odbiorców, mogą z nich korzystać całe rodziny.

Pomocy w zrozumieniu ważnych zagadnień dotyczących fi-

nansów można szukać także w sektorze bankowym. Na 

stronie internetowej Związku Banków Polskich znajdują się ra-

porty i artykuły związane z rynkiem bankowym. Dodatkowo, 

od 2016 r. realizowany jest program „Bankowcy dla Edukacji”, 

którego cel to m.in. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej. 

W ramach programu organizowane są różnego rodzaju kam-

panie, a także wydawane raporty i poradniki, dotyczące np. 

regularnego oszczędzania. Poza działaniami podejmowanymi 

wspólnymi siłami, poszczególne banki samodzielnie starają się 

edukować społeczeństwo. Jeden z przykładów to zamiesz-

czanie w internecie nie tylko informacji dotyczących własnych 

produktów, ale również ogólnych przewodników po świecie 

finansów. Warto też śledzić działania banku, w którym posia-

damy konto osobiste i sprawdzać, czy nie prowadzi on jakiejś 

kampanii edukacyjnej. Przykładowo w ubiegłym roku w od-

działach mBanku można było bezpłatnie odebrać książkę pro-

mującą matematykę wśród dzieci.

Książki i media branżowe
Podstawy ekonomii nie są zarezerwowane wyłącznie dla osób 

z kierunkowym wykształceniem. Aktualnie na rynku znajdzie-

my wiele książek przeznaczonych również dla tych, którzy 

dopiero zaczynają poznawać świat finansów. Ważne informa-

cje znajdują się także w prasie branżowej – można szukać za-

równo wśród tytułów bezpośrednio związanych z rynkiem 

finansowym, jak i w gazetach czy na portalach internetowych 

poświęconych pokrewnej tematyce. Dział finansowy czę-

sto znajduje się w mediach ogólnoinformacyjnych, ale też np. 

w publikacjach poświęconych rynkowi nieruchomości. Dzięki 

dużej liczbie tytułów dostępnych w kioskach czy w internecie, 

bez problemu można dopasować wybierane treści do pozio-

mu swojej wiedzy finansowej.

Blogi i podcasty
W ostatnich latach powstało wiele blogów, które dotyczą fi-

nansów. To źródło wiedzy podanej w przystępny sposób, czę-

sto opartej na osobistym doświadczeniu autora. Jeśli komuś 

udało się zaciągnąć i spłacić kredyt, otworzyć dochodowy 

biznes albo wymyślić skuteczny sposób oszczędzania i inwe-

stowania, chętnie dzieli się tym z innymi, stając się pewnego 

rodzaju ekspertem. Niektórzy blogerzy finansowi są dzisiaj 

ważnymi przewodnikami po świecie bankowości, jednak nie 

każdy blog jest warty polecenia. Skoro dzisiaj każdy może pu-

blikować w internecie, do tak podanych informacji najlepiej 

podchodzić z dystansem i zweryfikować poziom wiedzy au-

tora w innych źródłach. Należy również pamiętać, że sposo-

by oszczędzania pieniędzy, spłaty kredytu czy inwestowania, 

które sprawdziły się w przypadku blogera, niekoniecznie mu-

szą być dobre dla nas. Dlatego nie warto bezmyślnie kopiować 

cudzego sposobu postępowania. W przypadku recenzji pro-

duktów bankowych ważna jest także informacja, czy bloger 

nie otrzymuje wynagrodzenia w zamian za promocję. Jeśli tak, 

ocena przedstawiona w tekście może różnić się od prywatnej 

opinii autora.

Wizyta u eksperta kredytowego
Przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego warto wybrać się 

również do eksperta kredytowego, który pomoże obliczyć 

zdolność kredytową i zaprezentuje oferty banków, w których 

mamy największe szanse na uzyskanie finansowania. Jeśli ta-

kich instytucji będzie więcej, na podstawie rozmowy o na-

szych oczekiwaniach ekspert podpowie, która oferta jest dla 

nas najkorzystniejsza. Co ważne, z pomocy takich osób można 

skorzystać bezpłatnie. Nie pobierają one opłat, ale otrzymu-

ją prowizję od banków, z którymi ich klienci podpisują umo-

wy. Dlatego warto zorientować się, czy ekspert, do którego 

się udajemy, otrzymuje równą stawkę od instytucji, z który-

mi współpracuje. Jeśli tak, sytuacja jest najkorzystniejsza – 

nie ma powodu do obaw, że specjalista zamiast kierować się 

naszym dobrem, będzie nas namawiał do wybrania oferty, na 

której sam najwięcej zyska.

tekst / Anna Bruzda
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Perły z sieci

Wieża Eiffla w Anglii?

Most na rzece Douro

fot. lic. Wikimedia Commons

fot. lic. Wikimedia Commons

Jak powstała Piramida Cheopsa

Blackpool w Wielkiej Brytanii to miejscowość turystyczna 
w regionie North West England i hrabstwie Lancashire. 
Ze względu na korzystne położenie nad Morzem 
Irlandzkim słynie z usług turystycznych i letniskowych. 
Do największych atrakcji miasta należy Blackpool Tower. 
Budowla jest określana drugą wieżą Eiffla, ponieważ 
została zaprojektowana na wzór najbardziej znanej 
francuskiej budowli. Projekt angielskiej wieży radiowej 
przygotowali architekci James Maxwell i Charles 
Tuke. Wieża została uroczyście otwarta 14 maja 
1894 r., a zatem 5 lat po zakończeniu budowy słynnej 
poprzedniczki. 
Konstrukcję w Blackpool wybudowano z ok. 5 mln cegieł. 
Do budowy wykorzystano także 2,5 tys. ton żelaza oraz 
stal. Wieża została wzniesiona na wysokość 158 m. Jej 
wnętrze podzielono na takie części jak m.in. Sala Balowa, 
Cyrk, Akwarium, Restauracja 1894, Jungle Jims oraz 
Jurassic Walk.

Łączący brzegi rzeki Douro między Porto i Vila Nova de Gaia 
dwukondygnacyjny stalowy most stanowi jedną z najbardziej 
znanych atrakcji turystycznych w Portugalii. Jest częstym motywem 
wykorzystywanym na pocztówkach i okładkach przewodników dla 
turystów. Projekt tej imponującej budowli wyłoniono w konkursie 
architektonicznym, zorganizowanym w 1880 r. Budowa mostu 
rozpoczęła się w 1881 r., a uroczyste otwarcie odbyło się 31 
października 1886 r. Nazwę nadano mu na cześć króla Ludwika I. 
W chwili budowy była to najdłuższa w swojej kategorii konstrukcja 
na świecie. Długość mostu wynosi 385,25 m, a masa 3045 ton. 
Projekt powstał w pracowni inżyniera Teófilo Seyriga, ucznia 
konstruktora Gustave Eiffela. Ten sam projektant stworzył 
koncepcję mostu Maria Pia, który również jest jednym ze znaków 
rozpoznawczych portugalskiej inżynierii lądowej. W 1908 r. przez 
most poprowadzono trasy elektrycznych tramwajów. Od 2005 r. 
przez górny poziom budowli kursuje linia D metra.

Piramida Cheopsa w Gizie stanowi dla współczesnych 
inżynierów budownictwa jedną z największych tajemnic 
starożytnego świata. Została wybudowana w okresie Starego 
Państwa, przypuszczalnie ok. 2560 lat p.n.e. Historycy podają, 
że projektantem piramidy był Heminu – bratanek i wezyr 
faraona Cheopsa.
Wzniesienie budowli o całkowitej masie 6,5 mln ton 
dzisiaj byłoby trudne do zrealizowania, mimo postępu 
technologicznego i powszechnego wykorzystywania 
w budownictwie dźwigów, helikopterów czy samochodów 
ciężarowych. Piramidę wybudowano z ok. 2,3 mln bloków 
kamiennych, dzięki niewolniczej pracy tysięcy ludzi. Badacze 
przypuszczają, że jej budowa nie trwała więcej niż 20 lat, co 
oznacza, że każdy kamień ważący blisko 3 tony był przesuwany 
na swoje miejsce średnio co 5 minut przez całą dobę. Szacuje 
się, że we współczesnych warunkach realizacja podobnej 
inwestycji kosztowałaby 5 mld dolarów.

 n	



Z kraju

Jest pierwszy wyrok po orzeczeniu TSUE
Małżeństwo mające kredyt frankowy w Getin Banku wniosło spra-
wę przeciwko bankowi, domagając się unieważnienia umowy i zwro-
tu wpłaconych instytucji pieniędzy. Sąd Okręgowy uznał, że zasto-
sowano zabronione metody indeksacji do szwajcarskiej waluty. 
Bank odwołał się od wyroku. Sąd Apelacyjny nie unieważnił umo-
wy i stwierdził, że nie można jej uzupełnić średnim kursem NBP 
czy kursem rynkowym. Orzekł jednak zwrot 28 tys. franków, które 
bank pobrał od frankowiczów jako raty płacone we frankach. Wy-
dany przez warszawski Sąd Apelacyjny wyrok jest pierwszym od 
momentu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w Luksemburgu. Nie daje on jednak jednoznacznych wskazówek co 
do postępowania w sprawach z umowami frankowymi. Wyrok nie 
uwzględnia sposobu obliczania rat zobowiązania po wykreśleniu 
zapisów dotyczących indeksacji oraz obowiązującego oprocento-
wania. Zdaniem TSUE niedozwolone klauzule powinny być usuwa-
ne z umów. Zgodnie z polskim prawem po usunięciu niedozwolonej 
klauzuli nie można wprowadzać innych regulacji w miejsce powsta-
łej luki.

Buduje się największy w Polsce kompleks dla 
seniorów 

Rezydencja z całodobową opieką i apartamenty dla seniorów 
wkrótce powstaną w Poznaniu. Budowany kompleks będzie naj-
większym tego typu obiektem w Polsce. W jego skład wejdzie kil-
ka części, w tym rezydencja z całodobową opieką rehabilitacyj-
ną, miejsce pobytu dziennego dla seniorów oraz apartamenty ze 
wsparciem medycznym. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano 
również dziedziniec z terenami zielonymi, dostępnymi dla wszyst-
kich mieszkańców miasta. W kompleksie na potrzeby osób star-
szych powstanie 400 miejsc. 166 z nich jest przewidzianych dla 
seniorów wymagających całodobowej opieki i pomocy w codzien-
nym funkcjonowaniu. Dostępne w obiekcie apartamenty mają 
działać w formule assisted living, czyli z uwzględnieniem profesjo-
nalnej opieki medycznej, technicznej i pozostałych usług, jakie mo-
gą być potrzebne seniorom zdolnym do samodzielnego mieszka-
nia i życia. Inwestycję ma zrealizować grupa ORPEA Polska, a udo-
stępnienie kompleksu wyznaczono na przełom 2021 i 2022 r.

Kopciuchy mają zniknąć z rynku
Przyjęta przez Sejm nowelizacja Prawa ochrony środowiska oraz 

ustawy o inspekcji handlowej zwiększa zakres uprawnień Inspekcji 
Handlowej do weryfikowania zgodności norm dostępnych na rynku 
urządzeń grzewczych z obowiązującym od lipca br. rozporządzeniem 
ws. wymagań dla kotłów na paliwa stałe. W przeciągu roku do obiegu 
handlowego trafia ok. 200-250 tys. takich urządzeń. Liczba ta nie obej-
muje jednak szarej strefy tego biznesu, a stanowi ona prawdopodobnie 
od 20 do 25 proc. rynku, a przepisy dotyczące wymogów, jakie powinny 
spełniać kotły, wciąż są obchodzone. Uprawnione do kontroli instytu-
cje będą mogły sprawdzać wymaganą dokumentację, w tym świadec-
twa i certyfikaty urządzeń grzewczych. Poprzez nowelizację organy 
inspekcji zostaną uprawnione do nakładania kar pieniężnych w sytu-
acjach, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości. Ponadto celem wpro-
wadzenia nowych rozwiązań kontrolnych jest m.in. eliminacja nieuczci-
wej konkurencji. Zdarza się bowiem, że kotły wysokoemisyjne posiada-
ją sfałszowane świadectwa jakości i są reklamowane jako niskoemisyjne. 
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Z Krakowa

Kraków poza podium w rankingu miast
 Kraków znalazł się na 6. miejscu w rankingu miast 
przygotowanym przez Polski Związek Firm Deweloperskich. 
Stolica Małopolski przegrała z Bydgoszczą, Kielcami, Wrocła-
wiem, Łodzią i Poznaniem. Głównym kryterium oceny była ter-
minowość wydawania pozwoleń na budowę. Ranking stanowi 
narzędzie, które pomaga inwestorom przewidzieć, jak będzie 
przebiegała współpraca z władzami samorządowymi i które 
miasta stwarzają przedsiębiorcom budowlanym dobre warunki 
do prowadzenia biznesu. Kraków uzyskał wynik 0,23, zaś zwy-
cięzca, czyli Poznań – 1,78. Na I miejscu uplasowała się Łódź 
z liczbą punktów 1,64. V miejsce zajął Wrocław, który uzyskał 
wynik 0,97. W zestawieniu uwzględniono 19 miast. Wyniki zo-
stały ogłoszone 16 października 2019 r. podczas Gali Dni De-
welopera w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Pierwsza od 12 lat podwyżka czynszów
O prawie 60 proc. wzrośnie czynsz w mieszkaniach komu-

nalnych i socjalnych. W pierwszym przypadku stawka zmieni się 
z 7,87 na 12,52 zł/mkw. Czynsz za mieszkanie socjalne wzrośnie 
z 1,52 do 2,45 zł/mkw. Podwyżka jest argumentowana tym, że 
dochody z opłat czynszowych są znacznie niższe niż miejskie wy-
datki na mieszkalnictwo. Jak poinformował zastępca prezyden-
ta miasta Bogusław Kośmider, różnica wynosi ponad 25 mln zł. 
Kraków potrzebuje dodatkowych środków m.in. na remonty lo-
kali, adaptację pustostanów, przygotowanie pomieszczeń tym-
czasowych oraz odszkodowania. Krakowscy radni sprzeciwia-
ją się tak drastycznej z punktu widzenia lokatorów podwyżce. 
Zdaniem władz miasta nowe stawki są konieczne i nie ma mowy 
o ich wstrzymaniu. Uchwale w tej sprawie sprzeciwiają się m.in. 
Łukasz Gibała z Klubu Przyjazny Kraków oraz Michał Drewnic-
ki z PiS.

Kraków pomoże innym walczyć ze smogiem?
Do tej pory w stolicy Małopolski zlikwidowano 45 tys. pieców 

węglowych. Podczas pierwszych przymrozków, w nocy z 6 na 7 paź-
dziernika stężenie pyłów PM10 przy al. Krasińskiego wyniosło 46,5 
µg/m3 st., przy stanie dopuszczalnym sięgającym 50 µg/m3. Kraków 
zyskał już miano „zielonej wyspy”, ale czy uda mu się utrzymać dobry 
stan powietrza na dłużej?

Mieszkańcy w dużej mierze skorzystali z pomocy finansowej mia-
sta i wymienili stare piece na ekologiczne źródła ciepła,  tj. kolektory 
słoneczne czy kotły kondensacyjne i gazowe. Wciąż pozostało wie-
le do zrobienia – w tym pomoc  materialna okolicznym miejscowo-
ściom, o którą zaapelował Piotr Woźny, Prezes Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska.

Swoje oburzenie w tej kwestii wyraził prezydent Jacek Maj-
chrowski, według którego miasto Kraków nie może – ze względów 
prawnych – finansować inwestycji realizowanych w gminach do nie-
go nienależących. Dodał również, że przed stolicą Małopolski wciąż 
długa droga do zwalczenia smogu, a finanse są ograniczone – naj-
pierw należy tworzyć tereny zielone i w jak największym stopniu 
ograniczyć ruch samochodów. 
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147,00

 ŚREDNIE KURSY WALUT

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

 ŚREDNIA CENA MKW. NA RYNKU  
 PIERWOTNYM W KRAKOWIE

 WYBRANE STAWKI PODATKU  
 OD NIERUCHOMOŚCI

 MIESZKANIA ODDANE 
 DO UŻYTKOWANIA W POLSCE

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (3 MIES.)

 WYSOKOŚĆ STAWKI ZUS  
 DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
 GOSPODARCZĄ CENA ZŁOTA

 ODSETKI (W SKALI ROKU)

 INFLACJA MIESIĘCZNA

EUR 4,2762

CHF 3,8799

PLN 3,61%

III kw. 2019 7939 zł

III kw. 2019 15 551

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN  2,60% (wrzesień 2019)

EUR 0,90% (wrzesień 2019)

WIBOR * 1,7200

EURIBOR ** –0,4040

LIBOR CHF –0,7750

LIBOR EUR *** –0,4353

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)                         187,11

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

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

109
32 - 57

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

2 Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/Podgórska) bud. D - IV kw. 2020 30 - 230 11 000 - 20 000 Inter-Bud Developer 31

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

3 29 Listopada (al. 29 Listopada/ Meiera) bud. C - lipiec 2021 37 - 50 7200 - 7700 Dom-Bud M. Szaflarski 50

4 Apartamenty Turystyczna 30 czerwca 2020 32 - 67 7450 - 9350 Grupa Deweloperska Start 48

5 Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

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

40 - 80 8400 - 8900 Imperial Capital 40

6 Nova Chełmońskiego (ul. Chełmońskiego) I kw.  2021  32 - 64 od 7880 Krak Estate 44

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

8
Wzgórze Witkowickie  
(ul. Witkowicka)

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

53 - 93 od 7100 AWIM 43

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.

9 Czerwonego Prądnika 8 IV kw. 2019 23 - 86 7200 - 7750 ACATOM 34

10 Park Zaczarowanej Dorożki (ul. Dominikanów) IV kw. 2021 30 - 103 9000 - 10 000 HSD Inwestycje 22

11 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 50

12 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 66 - 72 7900 WAKO 47

13 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 42 - 83 8600 - 9800 Dom-Bud M. Szaflarski 50

14 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 7 - zrealizowany,  
bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 46 - 79 7200 - 8700 Dom-Bud M. Szaflarski 50

15 Żmujdzka (ul. Żmujdzka 23) IV kw. 2019 68 - 104 6350 - 7200 ACATOM 36

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Lekarze rodzinni: 7 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Zwierzyniec   Średnia cena: 9877 zł/mkw. 

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

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

16 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27 - 180 od 9396 Core Development 38
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

17 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 - zrealizowany,  
bud. 2 - październik 2019 58 - 105 8100 - 9950 Dom-Bud M. Szaflarski 46, 50

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

19 Oaza Bronowice (ul. Stańczyka) bud. 5, 7 ,9 - zrealizowany 29 - 91 8250 - 9590 Oaza Bronowice I okładka

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.

20 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 68 6800 Proins 49

21 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28 - 84 6500 - 8300 Grupa Deweloperska Start 48

22 ul. Wielicka/Rydygiera etap I - zrealizowany, 
etap II - IV kw. 2019 28 - 74 5800 - 6500 HSD Arrow 22

23 Willa Nokturn (ul. Mała Góra)  I kw. 2021 27 - 75 6700 - 7900 Nokturn Deweloper 42

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

Dębniki     Średnia cena: 8153 zł/mkw. 

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Linie tramwajowe: 5+1 nocne

Linie autobusowe: 24

Nazwa Inwestycji (lokalizacja)    Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.]    Firma Patrz str.
24 Kobierzyńska 164 (ul. Kobierzyńska) listopad 2020 45 - 93 6700 - 8180 ACATOM 35

25 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 33 - 66 od 7425 EXCON 37

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

65 - 74 
31 - 70
37 - 67

5700 - 6000,  
6000 - 6800
6000 - 6500

Proins 49

27 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) zrealizowana od 222 5213 - 5650 Inter-Bud Developer 32

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

29 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39 - 56 7200 - 8200 Grupa Deweloperska Start 48

30 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska 18) III etap -  III kw. 2020 53 - 81 7905 - 8530 WAKO 47

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

31 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 186 - 259 10  332 HSD Inwestycje 22

Podgórze     Średnia cena: 8966 zł/mkw. 

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 6 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1
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Liczba ludności: 
	 •	Bibice	2981	•	Masłomiąca	715	•	Modlniczka	182	•	Niepołomice	10 904  

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

Odległość	od	centrum	Krakowa:	•	Bibice	10	km	•	Masłomiąca	13,5	km	•	Modlniczka	11,2 km  
•	Niepołomice	25,9 km	•	Więckowice	17,7	km	•	Wieliczka	15 km	•	Zabierzów	13,8 km	•	
Zielonki 7,6 km

Linie	aglomeracyjne:		•	Bibice	5	•	Masłomiąca	1 •	Modlniczka	4	•	Niepołomice	3  
•	Więckowice	1	•	Wieliczka	5	•	Zabierzów	6	•	Zielonki	4

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

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

32 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty 45

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

Bieńczyce   Średnia cena: 6721 zł/mkw. 

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

38 Okulickiego – Fatimska (ul. Fatimska) IV kw. 2020 44 - 121 5300 - 7000 HSD Inwestycje 22

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.

39 Osiedle Klonowe 
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka) IV kw. 2020 55 4900 - 5157 Savan Investments 41

Mistrzejowice   Średnia cena: 6940 zł/mkw. 

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

36 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 30

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

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.

33 Bonarka (ul. Strumienna) II etap - IV kw. 2021 29 - 126 7600 - 9200 HSD Arrow 22

34 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 48

35 ul. Turniejowa ’’B2’’
ul. Turniejowa  „B3’’

B3 - grudzień 2019 
B2 - listopad 2021

71 
32 - 71

6300 - 6500  
6600 - 7300

Krakoin 39
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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.

 n30

rynek pierwotny | prezenter inwestycji



31Krakowski Rynek NieruchomościnNr 21/2019 n	 31

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

4

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Wiślane Tarasy 2.0

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 IX	 	 32,31	 442	647	zł

	 2	 	 II	 	 52,38	 		602	370	zł

	 3	 	 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.



33Krakowski Rynek NieruchomościnNr 21/20196

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Panorama Kliny

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji Panorama Kliny

adres ul. Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

Nove Skotniki

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 220,00	 1	150	000	zł

	 5	 	 —	 	 220,00	 1	265	000	zł

nazwa inwestycji Nove Skotniki

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	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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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	200	–7	750	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	 II	 59,45	 442	903	zł

	 3	 VI	 60,03	 465	388	zł

	 3	 I	 68,79	 502	167	zł

 3	 I	 73,78	 542	283	zł

	 4	 III	 85,79	 643	425	zł

	 4	 II	 86,66	 632	618	zł
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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	200	–7	750	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	 II	 59,45	 442	903	zł

	 3	 VI	 60,03	 465	388	zł

	 3	 I	 68,79	 502	167	zł

 3	 I	 73,78	 542	283	zł

	 4	 III	 85,79	 643	425	zł

	 4	 II	 86,66	 632	618	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	idealne	
dla	siebie	mieszkanie,	o	powierzchni	od	45	do	93	mkw.	Staran-
nie	przemyślana	i	zróżnicowana	oferta	układów	funkcjonalnych	
mieszkań	od	2	do	5-pokojowych	gwarantuje	komfort	 i	wygodę	
mieszkania.	 Osiedle	 zlokalizowane	 w	 południowo-zachodniej	
części	 Krakowa,	 w	 dzielnicy	 Dębniki,	 pozwala	 na	 łatwą	 komu-
nikację	w	dowolnym	kierunku	miasta,	poprzez	liczne	linie	tram-
wajowe	 i	 autobusowe.	W  pobliżu	 znajdują	 się	 również	 punkty	
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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Lubostroń Park

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena brutto

 1 II 33,09 288 618 zł

 1 parter 37,92 317 902 zł

 2 III 44,03 369 852 zł

 2 parter 48,70 379 534 zł

 4 III 60,03 518 000 zł

 4 II 66,00 528 000 zł

nazwa inwestycji Lubostroń Park

adres ul. Lubostroń 15 A

miasto Kraków

cena za mkw. od 7425 zł

termin oddania grudzień 2019 r.

liczba kondygnacji 4 nadziemne, 1 podziemna

balkon mieszkania na kond. 1, 2 i 3 

taras nie

ogródek mieszkania na kond. 0

miejsce parkingowe w garażu 35 000 zł

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

PRZEKAZANIE MIESZKAŃ NABYWCOM W 2019 ROKU!

MARKA 
DEWELOPERSKA

do 15.000 zł rabatu  
na urządzenie ogródKa LoKatorsKiego
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River Lane

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

nazwa inwestycji River Lane

adres, miasto ul. Piotra Borowego, Kraków

cena za mkw. od 9396 zł 

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras -

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) od 39 000 zł

komórka lokatorska (cena) 20 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 II 27,10 317 070 zł

 2 parter 45,40 439 472 zł

 3 II 73,24 842 260 zł

MARKA 
DEWELOPERSKA
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Turniejowa

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

nazwa inwestycji Turniejowa

adres ul. Turniejowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6300 zł do 7300 zł

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

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe 42 000 zł

komórka lokatorska 3 500 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 VIII  31,72 231 556 zł

 2 VI  41,25 301 125 zł

 2 parter  48,7 321 551 zł

 3 VIII  58,7 405 099 zł

 3 parter  71,0 447 425 zł

https://www.krn.pl/inwestycja/turniejowa-b2,2877
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Stawowa Residence

IMPERIAL STAWOWA RESIDENCE
Biuro Sprzedaży Mieszkań: ul. Stawowa (obok bud. nr 164), 31-346 Kraków  
tel 123 073 073 | biuro@imperialstawowa.pl | www.imperialstawowa.pl

nazwa inwestycji Imperial Stawowa Residence

adres ul. Stawowa (obok bud. nr 164)

miasto Kraków

cena za mkw. 8400-8900 zł

termin oddania I, II, III etap - zrealizowane                                                                                                                                     
                                                                                           IV etap -  IV kw. 2020 r.           

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 34	000	zł	w	garażu	podziemnym 
 18	000	zł	na	zewnątrz

komórka lokatorska (cena) 4000	zł/	m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Stawowa Residence	 to	 kameralny	 kompleks	 składający	 
się	z	9	budynków	mieszkalnych,	ulokowany	w	Bronowicach	Wiel-
kich,	na	północnym-zachodzie	Krakowa.	Osiedle	zaprojektowa-
ne	zostało	z	myślą	o	tych,	którzy	doceniają	nie	tylko	przystępną	
cenę	i	wysoki	standard	wykończenia	wnętrz,	ale	także	przestrzeń	
otaczającą	lokum.	Przemyślana	aranżacja	zapewnia	rozległe,	es-
tetycznie	 zagospodarowane	 tereny	 zielone,	 z	 harmonijnym	
oświetleniem	oraz	placem	zabaw.	Nowoczesny,	ale	jednocześnie	
stonowany	 charakter	 elewacji	 współgra	 z	 najbliższym	 otocze-
niem	jednorodzinnej	zabudowy,	a	prosta	bryła	budynków	dodaje	
inwestycji	klasycznej	elegancji.

Położenie	w	jednej	z	głównych	stref	usług	komercyjnych	miasta.	
W	 promieniu	 kilometra	 znajduje	 się	m.in.	 Galeria	 Bronowicka,	
IKEA,		centra	medyczne,	Urząd	Pocztowy,	Punkt	Obsługi	Miesz-
kańców	Urzędu	Miejskiego	czy	punkty	gastronomiczne	 i	stacje	
paliw.	 W	 bliskiej	 odległości	 kompleksu	 funkcjonują	 także	 dwa	
przedszkola,	szkoła	podstawowa	oraz	gimnazjum. liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 parter 42,61 357	924		zł

 2 III 45,23 398	024		zł

 3 I 53,87 468	669		zł

 3 parter 60,97 524	342		zł
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Stawowa Residence

IMPERIAL STAWOWA RESIDENCE
Biuro Sprzedaży Mieszkań: ul. Stawowa (obok bud. nr 164), 31-346 Kraków  
tel 123 073 073 | biuro@imperialstawowa.pl | www.imperialstawowa.pl

nazwa inwestycji Imperial Stawowa Residence

adres ul. Stawowa (obok bud. nr 164)

miasto Kraków

cena za mkw. 8400-8900 zł

termin oddania I, II, III etap - zrealizowane                                                                                                                                     
                                                                                           IV etap -  IV kw. 2020 r.           

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 34	000	zł	w	garażu	podziemnym 
 18	000	zł	na	zewnątrz

komórka lokatorska (cena) 4000	zł/	m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Stawowa Residence	 to	 kameralny	 kompleks	 składający	 
się	z	9	budynków	mieszkalnych,	ulokowany	w	Bronowicach	Wiel-
kich,	na	północnym-zachodzie	Krakowa.	Osiedle	zaprojektowa-
ne	zostało	z	myślą	o	tych,	którzy	doceniają	nie	tylko	przystępną	
cenę	i	wysoki	standard	wykończenia	wnętrz,	ale	także	przestrzeń	
otaczającą	lokum.	Przemyślana	aranżacja	zapewnia	rozległe,	es-
tetycznie	 zagospodarowane	 tereny	 zielone,	 z	 harmonijnym	
oświetleniem	oraz	placem	zabaw.	Nowoczesny,	ale	jednocześnie	
stonowany	 charakter	 elewacji	 współgra	 z	 najbliższym	 otocze-
niem	jednorodzinnej	zabudowy,	a	prosta	bryła	budynków	dodaje	
inwestycji	klasycznej	elegancji.

Położenie	w	jednej	z	głównych	stref	usług	komercyjnych	miasta.	
W	 promieniu	 kilometra	 znajduje	 się	m.in.	 Galeria	 Bronowicka,	
IKEA,		centra	medyczne,	Urząd	Pocztowy,	Punkt	Obsługi	Miesz-
kańców	Urzędu	Miejskiego	czy	punkty	gastronomiczne	 i	stacje	
paliw.	 W	 bliskiej	 odległości	 kompleksu	 funkcjonują	 także	 dwa	
przedszkola,	szkoła	podstawowa	oraz	gimnazjum. liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 parter 42,61 357	924		zł

 2 III 45,23 398	024		zł

 3 I 53,87 468	669		zł

 3 parter 60,97 524	342		zł
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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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Willa Nokturn

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

nazwa inwestycji Willa Nokturn

adres ul. Mała Góra 8D

miasto Kraków

cena za mkw. 6700 –7900 zł

termin oddania I kw. 2021 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe 30 000 zł

komórka lokatorska 2 500 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Willa Nokturn to elegancki, trzypiętrowy budynek, w którym 
zaprojektowano 59 lokali o pow. od 27 m2 do 75 m2. To prze-
myślany projekt otwartej na stronę południową bryły budynku, 
funkcjonalne układy mieszkań bez strat powierzchni i optymalnie 
wykorzystane tereny zielone. Do parterowych mieszkań przyna-
leżą ogródki, wszystkie mieszkania na wyższych kondygnacjach 
posiadają balkony. Uwagę zwracają duże okna, zapewniające 
maksymalne doświetlenie pomieszczeń. W podziemnym garażu 
wielostanowiskowym znajdą się również komórki lokatorskie i 
pomieszczenie dla rowerów, a zewnętrzne miejsca postojowe po-
zostaną dostępne dla gości. Inwestycję wyróżnia ciekawie zapla-
nowany teren wokół budynku. Poza placem zabaw znajdzie się tu 
strefa wypoczynku oraz reprezentacyjne patio. Zdecydowanym 
atutem Willi Nokturn jest jej lokalizacja. 300 m dzieli ją od pętli 
tramwajowej Nowy Bieżanów P+R, a w odległości 500 m znajdu-
je się stacja Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Bieżanów. liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 I  28,5 213 750 zł

 2 parter  43,9 298 588 zł

 3 III  52,5 388 796 zł

 4 II  65,8 460 740 zł

 4 I  64,4 470 120 zł
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

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


44 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 21/2019 n44

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

39

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Nova Chełmońskiego

nazwa inwestycji	 Nova	Chełmońskiego

adres Kraków, ul.	Chełmońskiego

cena za mkw. od	7880	zł

termin oddania	 I	kw.	2021

liczba kondygnacji 4

balkon	 tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe  zewnętrzne:	18	500	zł  
 w		garażu	podziemnym:	30	000	zł	-	35	000	zł

komórka lokatorska od	2000	zł/m2

Informacje o inwestycji

Krak Estate Bronowice Sp. z o.o. - Stelmachów Spółka Komandytowa
Biuro sprzedaży mieszkań:  ul. Wodna 28/5 (wjazd od ul. Gromadzkiej), 30-719 Kraków 
tel. +48 882 055 505, +48 12 397 39 66| sprzedaz@krakestate.pl | www.novachelmonskiego.pl

Opis inwestycji

Nova Chełmońskiego to	 nowoczesny	 budynek	 wielorodzinny,	
zlokalizowany	 przy	 ul.	Chełmońskiego	w	Krakowie.	Oferujemy:	
funkcjonalne	mieszkania	o	zróżnicowanym	metrażu:	od	32	mkw.	
do	 63	 mkw.;	 miejsca	 parkingowe	 w	 garażu	 podziemnym	 oraz	
miejsca	postojowe	zewnętrze;	przynależne	ogródki	do	mieszkań	
na	 parterze;	 przestronne	 balkony;	 18	 stanowisk	 rowerowych;	 
14	 komórek	 lokatorskich.	 Rozkład	 mieszkań	 został	 zaprojek-
towany	 tak,	 aby	 do	 wnętrza	 dostarczyć	 jak	 najwięcej	 światła	 
i	 zapewnić	 użytkownikom	 maksimum	 komfortu	 i	 funkcjonalno-
ści.	 Przemyślany	 układ	 daje	 możliwość	 aranżacji	 według	 uzna-
nia	mieszkańców,	co	pozwala	na	dowolne	kształtowanie	własnej	
przestrzeni	życiowej.	W	trosce	o	bezpieczeństwo	przyszłych	lo-
katorów	planujemy	ogrodzenie	 i	monitorowanie	terenu	osiedla.	
W	 bezpośrednim	 sąsiedztwie	 nieruchomości	 przeważa	 niska	
zabudowa	 wielorodzinna.	 Nova	 Chełmońskiego	 położona	 jest	 
w	dogodnym	miejscu	dla	osób	korzystających	zarówno	z	komuni-
kacji	miejskiej	jak	i	z	własnych	środków	transportu.

Przykładowe mieszkania

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 parter	 27,32	 375	852	zł

	 3	 I	 46,70	 384	341	zł

	 3	 II	 48,31	 397	591	zł

 2	 III	 32,25	 283	800	zł

	 3	 III	 52,01	 422	841	zł

https://www.krn.pl/inwestycja/nova-chelmonskiego,2876
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Nova Chełmońskiego

nazwa inwestycji	 Nova	Chełmońskiego

adres Kraków, ul.	Chełmońskiego

cena za mkw. od	7880	zł

termin oddania	 I	kw.	2021

liczba kondygnacji 4

balkon	 tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe  zewnętrzne:	18	500	zł  
 w		garażu	podziemnym:	30	000	zł	-	35	000	zł

komórka lokatorska od	2000	zł/m2

Informacje o inwestycji

Krak Estate Bronowice Sp. z o.o. - Stelmachów Spółka Komandytowa
Biuro sprzedaży mieszkań:  ul. Wodna 28/5 (wjazd od ul. Gromadzkiej), 30-719 Kraków 
tel. +48 882 055 505, +48 12 397 39 66| sprzedaz@krakestate.pl | www.novachelmonskiego.pl

Opis inwestycji

Nova Chełmońskiego to	 nowoczesny	 budynek	 wielorodzinny,	
zlokalizowany	 przy	 ul.	Chełmońskiego	w	Krakowie.	Oferujemy:	
funkcjonalne	mieszkania	o	zróżnicowanym	metrażu:	od	32	mkw.	
do	 63	 mkw.;	 miejsca	 parkingowe	 w	 garażu	 podziemnym	 oraz	
miejsca	postojowe	zewnętrze;	przynależne	ogródki	do	mieszkań	
na	 parterze;	 przestronne	 balkony;	 18	 stanowisk	 rowerowych;	 
14	 komórek	 lokatorskich.	 Rozkład	 mieszkań	 został	 zaprojek-
towany	 tak,	 aby	 do	 wnętrza	 dostarczyć	 jak	 najwięcej	 światła	 
i	 zapewnić	 użytkownikom	 maksimum	 komfortu	 i	 funkcjonalno-
ści.	 Przemyślany	 układ	 daje	 możliwość	 aranżacji	 według	 uzna-
nia	mieszkańców,	co	pozwala	na	dowolne	kształtowanie	własnej	
przestrzeni	życiowej.	W	trosce	o	bezpieczeństwo	przyszłych	lo-
katorów	planujemy	ogrodzenie	 i	monitorowanie	terenu	osiedla.	
W	 bezpośrednim	 sąsiedztwie	 nieruchomości	 przeważa	 niska	
zabudowa	 wielorodzinna.	 Nova	 Chełmońskiego	 położona	 jest	 
w	dogodnym	miejscu	dla	osób	korzystających	zarówno	z	komuni-
kacji	miejskiej	jak	i	z	własnych	środków	transportu.

Przykładowe mieszkania

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 parter	 27,32	 375	852	zł

	 3	 I	 46,70	 384	341	zł

	 3	 II	 48,31	 397	591	zł

 2	 III	 32,25	 283	800	zł

	 3	 III	 52,01	 422	841	zł
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

Apartamenty Klimaty

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

nazwa inwestycji Apartamenty Klimaty

adres ul. ks.  W.  Karabuły

miasto Kraków

cena za mkw. 10 500 – 14 000 zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż podziemny w cenie

komórka lokatorska -

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

Inwestycję wyróżnia:

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

.  Ogród na dachu budynku

.  Sąsiedztwo lasu

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

.  Brak możliwości wjazdu i parkowania prywatnych samochodów

. Wyraźne oddzielenie od ciągów komunikacyjnych zielenią 
wysoką.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  81,80 -

 3 I  105,60 -

 4 I  120,90 -

 4 parter  124,30 -

https://www.krn.pl/inwestycja/nova-chelmonskiego,2876
https://www.krn.pl/prezenter-inwestycji/apartamenty-klimaty,3140
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Głowackiego

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 5 parter 105,00 8100 zł/m2

 3 I 66,33 8400 zł/m2

 3 III 64,66 8800 zł/m2

 4 I 94,87 9200 zł/m2

 5 V 103,08 9950 zł/m2

nazwa inwestycji Głowackiego

adres ul. Bartosza Głowackiego

miasto Kraków

cena za mkw. 8100–9950 zł

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

liczba kondygnacji 6 nadziemnych, 1 podziemna

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/m2

komórka lokatorska (cena) 3400 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

®

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 dostępny metraż: 
   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 37 m2 do 67 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

II KWARTAŁ 2021

OSTATNIE 
MIESZKANIE 
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firmy, takie rozwiązanie może spowolnić pracę i obni-

żyć jej efektywność, zmniejszając szanse przedsiębior-

stwa na wyjście z ewentualnego kryzysu. Alternatywną 

koncepcją jest tzw. leasing pracowniczy, czyli porozumie-

nie zawarte między dwoma lub kilkoma podmiotami (np. 

spółkami zależnymi) dotyczące „wypożyczania” kadry 

w zależności od potrzeb leasingobiorców. W ten sposób 

pracownik ma zapewnioną ciągłość zatrudnienia, a pier-

wotny pracodawca obniża koszty w czas ich zastoju w fir-

mie. Druga strona umowy dzięki leasingowi uzupełnia 

braki kadrowe w okresie realizacji ważnego projektu. 

Brak przepisów w Kodeksie pracy
Leasing pracowniczy nie jest preferowany przez etato-

wych pracowników, ponieważ budzi skojarzenia z mecha-

nizmem działania agencji pracy tymczasowej. Zasadnicza 

różnica między tymi formami zatrudnienia polega na 

Na rynku pracy wkrótce może upowszechnić się nowy model zatrudnienia, 
zbliżony do zasad działania agencji pracy tymczasowej. Tak zwany leasing 
pracowniczy ma być lekarstwem na niedobory pracowników i problemy 
finansowe mniejszych przedsiębiorstw.

Duży popyt na nowoczesne usługi dla biznesu czy 

zapotrzebowanie na rozwijanie nowych tech-

nologii spowodowały, że pracodawcy stali się 

bardziej elastyczni w swoim podejściu do oczekiwań re-

krutowanych pracowników. Duża konkurencja o wy-

kwalifikowane kadry przejawia się w odczuwaniu przez 

przedsiębiorców silnej presji na wzrost wynagrodzeń czy 

benefity pracownicze. 

Od dwóch lat w środowisku korporacyjnym utrzymuje się 

trend określany jako rynek pracownika. Inaczej system 

wzajemnych zależności wygląda w przypadku małych 

i średnich przedsiębiorstw. Zmiany w wysokości świad-

czeń na rzecz ZUS stawiają pod dużym znakiem zapyta-

nia stabilność finansową takich firm. Trudniejsze warunki 

rynkowe dla pracodawców mogą zmusić ich do redukcji 

zatrudnienia. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju 

         prawo

Pracownik do 
wynajęcia 
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Pracownik do 
wynajęcia 

tym, do kogo należy obowiązek wypłacania pensji i kto 

w świetle prawa jest pracodawcą. Jeśli pracownik został 

przyjęty do pracy za pośrednictwem agencji – ona od-

powiada za jego wynagrodzenia. W przypadku leasingu 

pensję musi uregulować firma, która zatrudnia daną oso-

bę na czas określony. Czy w praktyce jest to jedyna różni-

ca? Porównanie można przeprowadzić metodą eliminacji. 

Ustawa z 9 lipca 2003 r. o pracy tymczasowej definiuje tę 

formę zatrudnienia na podstawie powierzonych pracow-

nikowi zadań:

• 

• o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym;

• których terminowe wykonanie przez pracowników za-

trudnianych przez pracodawcę użytkownika byłoby 

niemożliwe;

• których wykonanie należy do obowiązków nieobec-

nego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę 

użytkownika.

Decydujący jest również okres zatrudnienia. Zgodnie 

z prawem, pracy tymczasowej nie można wykonywać 

dłużej niż przez 18 miesięcy na przestrzeni kolejnych 3 

lat.

Leasing a interesy pracownika
Uzasadnione obawy budzi brak precyzyjnych przepi-

sów regulujących stosunek pracy na zasadach leasingu. 

Aby zabezpieczyć swoje interesy, pracownik musi zadbać 

o szczegółowość umów zawieranych z pracodawcami. 

W Kodeksie pracy nie ma przepisów określających, ja-

kie zapisy umowne są obowiązkowe dla przedsiębiorców 

„wypożyczających” część swojej kadry innym podmio-

tom. O ile agencje pośrednictwa stosują się do przepisów 

ustawy o pracy tymczasowej, o tyle firmy pożyczające 

sobie nawzajem pracowników, przede wszystkim muszą 

sporządzić precyzyjną umowę leasingu.

Kluczowe dla pracownika jest zawiązanie dwóch sto-

sunków pracy (jeden z nich będzie czasowo zawieszo-

ny). Zgodnie z prawem, należy najpierw złożyć wniosek 

o udzielenie bezpłatnego urlopu u pierwotnego pra-

codawcy, a następnie w nowej firmie podpisać umowę 

zatrudnienia na czas określony. Strony porozumienia po-

winny zawrzeć na piśmie szczegółowe informacje o:

• czasie trwania urlopu;

• rodzaju pracy świadczonej dla leasingobiorcy;

• codziennych obowiązkach pracownika;

• nazwie stanowiska; 

• wynagrodzeniu i terminie jego wypłacania.

Odrębne porozumienie stanowi umowa między pra-

cownikiem a pierwszym pracodawcą. Należy w niej zde-

finiować nowe obowiązki, określić termin zakończenia 

bezpłatnego urlopu oraz wysokość pensji.  

tekst / Joanna Kus
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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 157,73 m2

cena 6838 zł/m2 / 1 078 490  zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

min. okres najmu informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne 

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

największy atut lokale gotowe do odbioru

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

https://www.e-biurowce.pl/pl/lokale/Krak%C3%B3w/18019/zaczarowany-mlyn-ul-jana-kaczary-lokal-72-84-mkw-na-sprzeda
https://www.e-biurowce.pl/pl/lokale/Krak%C3%B3w/18019/zaczarowany-mlyn-ul-jana-kaczary-lokal-72-84-mkw-na-sprzedaz
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oferty komercyjneDOŁĄCZ DO GRONA PROFESJONALISTÓW 
ZAPISUJĄC SIĘ  NA NASZE KURSY ! 

Zarządca 
Nieruchomości 

Pośrednik w Obrocie 
Nieruchomościami 

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW 
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

tel . 12 431 05 40 
biuro@mspon.pl 
www.mspon.pl 
www.facebook.com/mspon.krakow/ 
Kraków, ul . Lea 1 14, pok. 230  

Skontaktuj się z nami już dziś  
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biuro@mspon.pl 
www.mspon.pl 
www.facebook.com/mspon.krakow/ 
Kraków, ul . Lea 1 14, pok. 230  
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natomiast za wynajem 1-pokojowego lokalu (metraż 25-

35 mkw.) w Nowej Hucie zapłacimy średnio 1193 zł. Róż-

nica jest zatem niewielka. Z podobnym wydatkiem należy 

liczyć się we Wzgórzach Krzesławickich oraz Bieżanowie-

-Prokocimiu. W tych dzielnicach czynsze dla właścicieli ka-

walerek wynoszą przeciętnie ok. 1200 i 1212 zł. 

Drożej głównie w centrum
Nie dziwi, że najdroższe oferty najmu można znaleźć w ści-

słym centrum. W Starym Mieście średnia cena zbliża się do 

granicy 1500 zł. Niewiele taniej jest w Krowodrzy, gdzie 

właściciele kawalerek oczekują średnio ok. 1442 zł za wy-

najem. Nad atrakcjami Starego Miasta góruje dostęp 

do komunikacji miejskiej i biurowców –to główne zalety 

Grzegórzek, decydujące o tym, że średni koszt wynajmu 

Potrzeba niezależności to czynnik skłaniający za-

równo do myślenia o zakupie nieruchomości, jak 

i zmiany swoich dotychczasowych standardów na 

rynku najmu. Biorąc pod uwagę, że ceny pojedynczych 

pokoi w atrakcyjnych lokalizacjach zbliżają się do stawek 

za wynajem kawalerek, wiele osób uznaje dodatkowe kil-

kaset złotych za kwotę, jaką są w stanie zapłacić za kom-

fort. Z raportu ronin24.pl, opracowanego na podstawie 

ofert zamieszczanych na portalu KRN.pl od początku 

2019 r., wynika, że koszt wynajęcia 1-pokojowego miesz-

kania w Krakowie wynosi średnio 1391 zł. Stawki nie obej-

mują czynszu administracyjnego i opłat za media.

Przeciętna cena najmu niezależnego pokoju np. w mieszka-

niu 3-pokojowym kształtuje się na poziomie 900-1000 zł, 

z Krakowa

Kawalerka vs 
2-pokojowe 
mieszkanie

Najliczniejszą grupę najemców kawalerek stanowią pary, dla których przy 
podziale kosztów jest to wyjątkowo opłacalne rozwiązanie. Na wynajem 
niewielkiego mieszkania coraz częściej decydują się również osoby, które 
mają poczucie, że wysokie ceny za pokój są nieadekwatne do standardu. O 
tym, że warto postarać się o większą niezależność, myślą także lokatorzy, 
dla których uciążliwe stało się współdzielenie mieszkania.
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mieszkania o powierzchni 25-35 mkw. wynosi tu aż 1493 

zł. Największą liczbą ofert 1-pokojowych lokali na wyna-

jem charakteryzuje się Podgórze. W tej dzielnicy odno-

towano również najwyższą średnią cenę najmu. Według 

raportu ronin24.pl, w 2019 r. czynsze dla właścicieli się-

gają ok. 1565 zł.

Co ciekawe, stosunkowo dużo (ale poniżej średniej dla 

miasta) za najem kawalerki należy zapłacić w Swoszowi-

cach. Ceny kształtują się tu na poziomie ok. 1337 zł. Wy-

soka stawka dla tej dzielnicy jest wynikiem chwilowego 

trendu – w warunkach ograniczonej podaży wprowadze-

nie nowych, droższych ofert automatycznie powoduje 

skok średniej ceny dla danej lokalizacji. Podobne oferty 

występują w oddalonych od centrum Bieńczycach. Ta-

niej jest w Prądniku Białym (1294 zł) i Mistrzejowicach 

(1256 zł).

W granicach średniej
Dla porównania, w popularnych wśród studentów Brono-

wicach średni koszt wynajmu kawalerki wynosi 1332 zł. 

Z miesięcznym wydatkiem powyżej 1300 zł należy liczyć 

się także w Zwierzyńcu (1351 zł), Dębnikach (1383 zł), 

Prądniku Czerwonym (1373 zł), Czyżynach (1383 zł), Pod-

górzu Duchackim (1380 zł) i Łagiewnikach-Borku Fałęc-

kim (1344 zł).

Lepiej wynająć mieszkanie 
2-pokojowe?

Czy kawalerka to znacznie tańsze rozwiązanie niż miesz-

kanie 2-pokojowe? Odpowiedź nie jest oczywista, po-

nieważ wiele zależy od lokalizacji i specyfiki danego 

rynku. Z danych portalu KRN.pl wynika, że średnia cena 

najmu 2-pokojowego lokalu o powierzchni ok. 45 mkw. 

kształtuje się w Krakowie na poziomie 1677 zł. W wie-

lu rejonach miasta różnica między czynszem kawalerki 

a 2-pokojowego mieszkania nie przekracza 200 zł. W ten 

sposób kształtują się ceny najmu w Czyżynach, Podgó-

rzu Duchackim, Nowej Hucie, Swoszowicach i Bieńczy-

cach. Biorąc pod uwagę wyniki raportu ronin24.pl, nie 

widać istotnej różnicy między stawkami w Swoszowi-

cach. Za 2-pokojowe mieszkanie najemcy płacą w tej dziel-

nicy ok. 1264 zł (bez czynszu administracyjnego i opłat za 

media). Dla przypomnienia, wynajem kawalerki w Swoszo-

wicach to koszt średnio 1200 zł. Szans na znalezienie 2-po-

kojowego mieszkania w cenie zbliżonej do 1-pokojowego nie 

ma w ścisłym centrum Krakowa. W Starym Mieście czynsze 

dla właścicieli wynoszą średnio 2032 zł. W Zwierzyńcu trze-

ba zapłacić 1742 zł, w Krowodrzy – 1707 zł, w Podgórzu – 

1902 zł, w Bronowicach – 1889 zł (aż o ok. 560 zł więcej niż 

za kawalerkę), a w Grzegórzkach – 1889 zł. 

tekst / Joanna Kus
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BRONOWICE,
ARMII KRAJOWEJ
Nowoczesne 2-pokojowe 
mieszkanie, 51 m2, 2012 r.
Cena: 525.000 zł

KONTAKT:   Michał Nowacki 
 511-272-088 

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. REDUTA
3-pokojowe mieszkanie, 72 m2,  
taras o pow. 24 m2, 2008 r. 
Cena: 655.000 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 

OSIEDLE OFICERSKIE,  
UL. BRODOWICZA
Mieszkanie 3 -pokojowe, 45 m2, 
komfortowe,
Cena: 535.000 zł 

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

DĘBNIKI,
SIDZINA
Atrakcyjny dom w zabudowie 
bliźniaczej, p.u 100 m2, 2018 r.
Cena: 798.000 zł 

KONTAKT:  Jakub Obcowski
  510-087-993 

BRACIA-SADURSCY.PL

MODLNICA
Domy w zabudowie szeregowej, 
pow. 86 m2, spokojna i zielona 
okolica 
Ceny: od 399.000  zł 

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

ŚWIĄTNIKI GÓRNE,
OCHOJNO
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 158 m2, stan deweloperski
Cena: 620.000  zł

KONTAKT:   Marek Popiela 
 688-880-195

PODGÓRZE,
PŁASZÓW
Mieszkania 2,3,4,5-pokojowe,  
pow. 35-111 m2, zamknięte osiedle
Ceny:  od 279.000 zł 

KONTAKT:   Iwona Nagacz 
 688-880-184

ZIELONKI,
GM. ZIELONKI
Komfortowy dom o pow. 180 m2, 
2008 r.
Cena: 1.150.000 zł

KONTAKT:   Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943
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PRĄDNIK CZERWONY,
UL. STRZELCÓW
Mieszkanie 2 pokojowe, 46 m2, 
przytulne 
Cena:  350.000 zł

KONTAKT:   Dima Hrycyszyn 
 796-483-018

STARE PODGÓRZE,
UL. KRASICKIEGO
Elegancko urządzone, luksusowe 
mieszkanie 2 pokojowe 
Cena: 695.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. CYSTERSÓW
Mieszkanie 4 pokojowe, 85 m2,  
dla wymagających
Cena: 765.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

WOLA JUSTOWSKA,
UL. 27 LIPCA 1943
Mieszkanie 3 pokojowe, 93 m2, 
przestronne
Cena: 1.150.000 zł

STARE MIASTO,
UL. KOCHANOWSKIEGO
Mieszkanie 3 -pokojowe, 54 m2, 
przytulne 
Cena: 529.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

SUŁKÓW
Domy w zabudowie szeregowej, 
pow. 107 m2, atrakcyjna lokalizacja
Ceny: od 459.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Kudła
                                     688-880-133

BRACIA-SADURSCY.PL

BIEŃCZYCE
Mieszkania 3,4,5-pokojowe,  
pow. 85-121 m2, duże przeszklenia
Ceny:  od 499.122 zł

SWOSZOWICE,
UL. DĘBSKIEGO
Mieszkanie 2 -pokojowe, 43 m2,  
taras z ogródkiem, 2018 r.
Cena: 329.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
                            796-541-485

DĘBNIKI,
UL. OBOZOWA
Mieszkanie 3 pokojowe, 59,93 m2, 
słoneczne 
Cena: 445.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

KAZIMIERZ,
UL. WIETORA
Komfortowe 2 -pokojowe,  
p. u. 59 m2, z widokiem na Wisłę
Cena: 899.000 zł

KONTAKT:   Dariusz Kornaś 
 502-104-545

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156

KONTAKT:  Sabina Pająk
                      514-738-628
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PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. PSZENNA
Mieszkanie 2 pokojowe, 45,1 m2, 
słoneczne
Cena:  390.000 zł

KONTAKT:   Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

GM. ZIELONKI,
UL. GALICYJSKA
Dom wolnostojący, 247 m2, 
przestronny
Cena: 710.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik                      
 508-155-779

DĘBNIKI,
UL. KOMUNY PARYSKIEJ
Mieszkanie 2-pokojowe, 45,2 m2, 
wysoki standard 
Cena: 499.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

GRZEGÓRZKI,
UL. CYSTERSÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 74,93 m2,  
do wejścia
Cena: 830.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

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

KONTAKT:  Katarzyna Słaby                   
 500-715-217

WĘGRZCE WIELKIE
Osiedle domów w zab. bliźniaczej, 
pow. 106 m2, dogodna  
komunikacja
Cena:  420.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek                       
  688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

PRĄDNIK BIAŁY 
Trzykondygnacyjne segmenty   
z podziemnymi garażami,  
pow. 190 m2, atrakcyjna okolica
Cena: 899.000 zł

BIEŻANÓW- PROKOCIM,
UL. MAŁA GÓRA
Mieszkanie 2 pokojowe, 48,12 m2, 
komfortowe
Cena: 549.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski
  511-272-188

STARE MIASTO,
UL. AL. SŁOWACKIEGO
Mieszkanie 2 pokojowe, 48,48 m2, 
przestronne
Cena: 470.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

BRONOWICE,
UL. ZŁOTA PODKOWA
Mieszkanie 3 pokojowe, 75 m2, 
przytulne
Cena: 549.000 zł

KONTAKT:   Beata Gracz- Sambor 
 500-557-819

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska – Guśtak 
 518-706-518
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SWOSZOWICE,
UL. TOPOGRAFÓW
Mieszkanie 4-pokojowe, 107 m2, 
2017 r.
Cena: 649.000 zł

KONTAKT:   Piotr Dziadzio 
 515-234-864

WIELICZKA,
WĘGRZCE WIELKIE
Dom wolnostojący , 270 m2,  
dz. 9 ar, 2012 r.
Cena: 1.050.000 zł 

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

DĘBNIKI,
UL. OBOZOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 70 m2, 
2001 r.
Cena: 475.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. PACHOŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 53 m2,  
do wejścia
Cena: 425.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

BIEŻANÓW,
UL. ZOLLA
Dom wolnostojący, 320 m2,  
dz.16 ar, 2001 r.
Cena: 1.390.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek   
                   505-110-150

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

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI
Mieszkania 3 i 4-pokojowe,  
pow. 60-117 m2, wysoki standard
Ceny:  od 525.000 zł
 

BIEŻANÓW,
UL. MAŁA GÓRA
Mieszkanie 3-pokojowe, 64 m2, 
2018 r.
Cena: 520.000 zł 

KONTAKT:  Elżbieta Rudek
                    505-110-150 

KROWODRZA,
UL. KROWODERSKICH ZUCHÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 51 m2, 
przestronne
Cena: 530.000 zł

KONTAKT:  Kasia Osiecka 
 503-780-786

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. ŁUŻYCKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 45 m2, 
przestronne
Cena: 365.000 zł

KONTAKT:  Kasia Osiecka 
 503-780-786

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
    688-880-209

KONTAKT:   Romuald Niemiec                             
 576-853-289
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Dom z działką - 2,14 ar 
Łobzów,  
ul. Kazimierza Wielkiego

Dom o pow. 120 m2 położony  
na działce o pow. 2,14 ar w sercu 
Krakowa. Budynek odsunięty od 
ulicy a jednocześnie położony  
w centrum. Zapraszamy do 
umówienia się na wizytę!
 

Działka budowlana  
 - ok. 2000 m2 
Gm. Mogilany, Gaj

Nieruchomość objęta MPZP, znajduje się w 
terenie oznaczonym 3MN1 (90%) – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz symbolem ZZ (10%) – trwałe użytki 
zielone. Na działce znajdują się następujące 
media: woda, prąd, szambo oraz przyłącze 
gazu w bezpośrednim sąsiedztwie. 

3-pokojowe - 56 m2 
Olsza, ul. Ułanów

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

Cena 480.000 zł
Tel. 12 412 00 72

Dom - ok.190 m2 
Borek Fałęcki,  
ul. Jeleniogórska 
Nieruchomość trzykondygnacyjna 
składająca się z ośmiu pokoi, 
oddzielnej jasnej kuchni, trzech 
łazienek z WC oraz balkonu. Do 
domu przynależy taras o powierzchni 
34 m2 oraz 4- arowy ogródek.

Cena 1.100.000 zł
Tel. 883 999 762  

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

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

Cena 699.000 zł
Tel. 512 110 804

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

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

Cena 465.000 zł
Tel. 512 110 804

3-pokojowe - 42,70 m2 
Zabłocie, ul. Janowa Wola

Salon z otwartą kuchnią, loggia,  
2 sypialnie, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie o 
funkcjonalnym układzie. Obecnie 
w trakcie generalnego remontu - 
wymieniana instalacja elektryczna 
oraz wodno–kanalizacyjna.

Cena 439.000 zł
Tel. 513 084 377

Lokal niemieszkalny  
 - ok. 200 m2 
Stare Podgórze, ul. Potebni

Nieruchomość położona na 
parterze i w przyziemiu cztero-
piętrowego bloku z lat 70. Lokal 
składa się z 10 pokoi, większość 
wyposażona w osobną kuchnię i 
łazienkę z WC. 

Cena 1.619.000 zł
Tel. 513 084 377

Cena 2.300.000 zł
Tel. 512 110 802

Cena 399.000 zł 
Tel. 513 084 377

Cena 700.000 zł
Tel. 512 110 802

2-pokojowe – 70 m2 
Łobzów, ul. Friedleina 

Lokal na drugim piętrze 
składający się z salonu, sypialni, 
kuchni z jadalnią, łazienki, 
balkonu. Stan bardzo dobry, 
po remoncie. Blisko Nowego 
Kleparza.

4-pokojowe – 108,48 m2 
Łobzów, Al. Słowackiego

Przestronne mieszkanie składają-
ce się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, 
toalety, dwóch balkonów oraz 
piwnicy. Lokal idealny dla osób 
lubiących duże przestrzenie. 

Cena 750.000 zł  
Tel. 512 110 802 
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

Dom - 140 m2, Janowice

Dom dwupoziomowy, na działce  
10 arów. I kondygnacja: salon  
z kominkiem, aneks kuchenny, 
pokój oraz łazienka z WC. Na 
kondygnacji drugiej znajdują się  
4 sypialnie z balkonami. Garaż (18 
m2) w bryle domu, duży podjazd, 
piękny ogród, podgrzewane podłogi, 
system inteligentnego domu.
Cena 809.000 zł 
Tel. 531 992 777

2-pokojowe - 46 m2 
Stare Miasto, ul. Kolberga

Nieruchomość na wysokim 
parterze w kamienicy z lat 30. XX 
wieku przy cichej ulicy. Składa 
się z dwóch oddzielnych pokoi, 
przechodniej kuchni, łazienki  
z WC oraz przedpokoju.  
Do mieszkania przynależy również 
balkon i piwnica.   

2-pokojowe – 48,39 m2 
Wieliczka

Wiatrołap, przedpokój, salon  
z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka z WC, taras, ogród 
(100 m2). Miejsce postojowe. 
Kameralne osiedle, szeregowa 
zabudowa z 2016 r.

 
Cena 370.000 zł 
Tel. 600 176 207

2-pokojowe - 38 m2 
Dąbie, Aleja Pokoju

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

 

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

Przedpokój, jasna kuchnia, dwa 
niezależne pokoje, łazienka z WC, 
piwnica, duża loggia. Mieszkanie w 
stanie bardzo dobrym, idealne pod 
wynajem lub dla rodziny. Funkcjo-
nalny układ pomieszczeń. Woda i 
ogrzewanie z sieci miejskiej.
Cena 279.000 zł 
Tel. 534 533 332

Kamienica – 300 m2 
Salwator

Kamienica o powierzchni 300 m2, 
składająca się z 4 kondygnacji: 
przyziemia, parteru, piętra 
oraz strychu. Duże możliwości 
przebudowy/nadbudowy.

Działka budowlana - 383 m2 
Wola Duchacka Zachód,  
ul. Gołaśka 
Działka budowlana z domem do 
rozbiórki. Nieruchomość kształtem 
zbliżona do prostokąta. Możliwość 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Bezpośredni dojazd 
do drogi asfaltowej. 

Cena 359.000 zł
 Tel. 537 496 677

3-pokojowe - 68 m2 
Śródmieście, ul. Topolowa 
Mieszkanie w stanie deweloper-
skim, dwupoziomowe. Przedpokój, 
salon z aneksem kuchennym,  
2 przestronne pokoje oraz łazien-
ka z WC. Mieszkanie znajduje się 
na trzecim piętrze w odnowionej 
kamienicy. 

3-pokojowe - 45 m2 
Krowodrza, ul. Prądnicka
Nieruchomość o powierzchni 45 m2 składa 
się z: przedpokoju, 3 oddzielnych pokoi, 
osobnej kuchni, łazienki z WC, piwnicy. 
Widokowe mieszkanie po generalnym 
remoncie. Podwójna ekspozycja. Cicha, 
zielona okolica z doskonale rozwiniętą 
infrastrukturą i komunikacją miejską. 

Cena  1.660.000 
Tel. 534 534 605 

Cena 437.000 zł 
Tel. 793 717 771

Działka – 15,3 ar 
Azory, ul. Stawowa

Działka jest uzbrojona. Przezna-
czona pod zabudowę domów 
jednorodzinnych. Parcela  o 
wymiarach; szerokość 17 m, 
długość 90 m. Opcja inwestycyjna 
lub pod budowę domu rodzinnego 
na obrzeżach Krakowa.
 

Cena 620.000 zł
Tel. 791 759 999

Cena 329.000 zł do negocjacji
Tel. 531 992 777

Cena 699.000 zł  
Tel. 604 683 680

Cena 399.000 zł
Tel. 600 638 099
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

2-pokojowe - 53 m2 
Mistrzejowice,  
os. Bohaterów Września 

Dwa oddzielne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC oraz 
przedpokój. Stan mieszkania – do 
wejścia. 3 min do przystanku 
tramwajowego oraz autobusowego. 
Doskonała lokalizacja. 
Cena 340.000 zł 
Tel. 504 143 011

1–pokojowe – 34,68 m2 
Bieżanów, ul. Aleksandry

Mieszkanie składające się z 
przedpokoju, dużego pokoju, 
osobnej kuchni, łazienki z WC 
oraz balkonu. Przynależna 
piwnica. Mieszkanie widokowe w 
bloku z windą. 

Cena 239.000 zł 
Tel. 537 680 002

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

Mieszkanie składa się z salonu,  
2 sypialni, jasnej kuchni i przestron-
nej łazienki. Stan: bardzo dobry.  
W najbliższym sąsiedztwie znajduje 
się Zalew Nowohucki.

Cena 399.000 zł
Tel. 693 569 250

Działka - 28 ar 
Prądnik Czerwony,  
ul. Powstańców 
Atrakcyjna działka na sprzedaż. 
Teren objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
na zabudowę usługową. 
Całkowita powierzchnia 2800 m2. 
Powierzchnia PUM 5000 metrów.

Cena 2.800.000 zł netto 
Tel. 531 990 786

2-pokojowe – 35 m2 
Bieńczyce,  
os. Kazimierzowskie
Dwa 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 – 59 m2 
Czyżyny, os. Dywizjonu 303  

Przedpokój, 2 sypialnie, salon, 
kuchnia, łazienka z toaletą, balkon, 
komórka lokatorska. Mieszkanie 
w nowszym, niskim budownic-
twie. Budynek wraz z parkingiem 
ogrodzony i objęty monitorin-
giem. W okolicy dużo zieleni.        

Cena 580.000 zł 
Tel. 535 221 232

3-pokojowe – 63 m2

Bieńczyce, ul. Fatimska

Trzy pokoje, jasna kuchnia, 
przedpokój, łazienka, garderoba, 
komórka lokatorska. Mieszkanie 
w bloku z 1998 r. Idealne na start 
dla młodej rodziny. Dobry stan.   
 

Cena 385.000 zł 
Tel. 792 707 776

3-pokojowe - 52,5 m2 
Prądnik Biały, ul. Kluzeka
Przedpokój, jasna kuchnia, 3 
nieprzechodnie pokoje, łazienka, 
WC, balkon, piwnica. Mieszkanie 
o bardzo dobrym układzie, 
z dwustronną ekspozycją. 
Widokowe piętro. Ogrzewanie 
z sieci miejskiej. Blisko parku i 
przystanków. 
Cena 379.000 zł 
Tel. 537 978 098

Dom - 200 m2 
Libertów 

Nieruchomość położona jest na 
działce o powierzchni 8 arów. Dom 
dwupoziomowy wybudowany w 
2003 r. Na obu kondygnacjach 
znajduje się 7 pokoi, kuchnia z ja-
dalnią oraz dwie łazienki i kotłownia. 
Dwustanowiskowy garaż.  

Cena 690.000 zł 
Tel. 692 505 666

2-pokojowe - 53,36 m2  
Płaszów, ul. Przewóz 
Przedpokój, osobna kuchnia, 2 
niezależne pokoje, łazienka z WC, 
balkon. Mieszkanie w stanie ideal-
nym. Blok z 2014 roku. Ogrzewa-
nie i ciepła woda z sieci miejskiej.  
Zakupu z miejscem postojowym 
w garażu podziemnym. 

Cena 479.000 zł 
Tel. 570 578 980
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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. 503 005 679

 
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: 40 000 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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