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Jak wydać kasę

Prezydent Jacek Majchrowski przedstawił 
projekt budżetu na przyszły rok. Warto sobie 
przy tej okazji przypomnieć, co wchodzi 
w skład tzw. wydatków bieżących, na które 
miasto wyda 5,5 mld zł.

Kwota około 210 mln zł została 
zabudżetowana z myślą o terenach zielonych. 
Wśród projektów realizowanych z tych 
środków będzie między innymi zakup 
Lasu Borkowskiego, przebudowa parku 
im. Jerzmanowskich czy realizacja parku 
Zakrzówek.

Do najważniejszych inwestycji 
infrastrukturalnych należeć będą z pewnością 
rozbudowa kilku ważnych ulic (np. Al. 29 
listopada), przygotowanie budowy linii 
tramwajowych oraz stacji i przystanków 
kolejowych.

Gospodarze ratusza będą mogli wydać 
o ponad 10% więcej środków niż w 2019 
roku, jednak nie powinni szarżować – koszty 
bieżące rosną bowiem równie szybko co 
przychody. Dodatkowo środków z niektórych 
źródeł będzie mniej niż się spodziewano, np. 
z wpływów z podatku dochodowego, co jest 
związane z nowelizacją przepisów.

Zapraszam do lektury

Krzysztof Maksiński
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roku będzie miał wzrost płacy minimalnej – powiedział pre-

zydent Krakowa Jacek Majchrowski. 

Czym jeszcze są tzw. wydatki bieżące? Definicja obejmu-

je głównie następujące zagadnienia: współfinansowanie 

programów edukacyjnych, dotowanie szkół i placówek 

niesamorządowych, jakość powietrza, działalność kultu-

ralna i artystyczna, wsparcie NGO, nieodpłatna pomoc 

prawna, integracja seniorów. Podobnie jak w poprzednich 

latach najcenniejsza z perspektywy rozwoju miasta oka-

zuje się edukacja. Na ten cel zarezerwowano 1,682 mld 

zł do wydania w 2020 r. Dla przypomnienia tegoroczna 

Prezydent Jacek Majchrowski przedstawił projekt  przyszłorocznego budżetu. 
Na bieżące wydatki miasto przeznaczy prawie 5,5 mld zł. Co będzie kosztowało 
najwięcej?

Ogółem wszystkie zaplanowane wydatki oszacowa-

no na 6,657 mld zł, z czego 1,168  mld zł  (o 3,7 

proc. więcej niż w tym roku) Kraków przeznaczy 

na cele majątkowe, czyli inwestycje programowe i strate-

giczne oraz zadania inwestycyjne dzielnic. Bieżące koszty 

utrzymania miasta wzrosną o ponad 12 proc. – to najwięk-

sza podwyżka ze wszystkich odnotowanych w projekcie 

budżetu. 

Jeżeli się coś buduje i oddaje do użytku jakieś inwestycje, to 

potem trzeba mieć środki na ich utrzymanie. Należy dodać, 

że duży wpływ na wielkość wydatków bieżących w przyszłym 

Budżet miasta na 2020 r. – trzeba 
wydać więcej pieniędzy

 n
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kwota wynosi 1,535 mld zł. Utrzymanie sektora eduka-

cji pochłonie 30,6 proc. wszystkich bieżących wydatków 

miasta. Drugim priorytetowym celem jest wsparcie ro-

dzin. W tym przypadku kwota wzrośnie aż o ok. 400 mln 

zł – z 528 mln zł w 2019 r. do 933 mln zł w przyszłym roku. 

Na zadania z zakresu transportu i łączności miasto wyda 

763 mln zł. 

Wzrost dochodów miasta, 
ale niższe podatki

Krakowski magistrat poinformował, że wydatki ogółem 

wzrosną o 11 proc., ale wzrost ten częściowo będzie rów-

noważony przez wyższe wpływy do budżetu. Dochody 

miasta mają sięgnąć kwoty 6,212 mld zł – o 11 proc. wyż-

szej od poziomu z 2019 r. 

Na przyszłoroczne wpływy budżetowe Krakowa składa-

ją się: udziały w podatkach PIT i CIT, subwencje i dotacje 

z budżetu państwa, dochody własne gminy oraz środki ze 

źródeł zagranicznych. Na największe środki samorząd li-

czy z tytułu podatków PIT i CIT oraz subwencji i dotacji 

państwowych. W obu kategoriach w budżecie przewidzia-

no po 2,014 mld zł. Problemem jest spadek dynamiki 

wzrostu wpływów z podatku dochodowego. W przyszłym 

roku miasto wzbogaci się o tylko 3 proc. większą kwotę 

niż obecnie (w 2019 r. – 1,769 mld zł, w 2020 r. – 1,824 

mld zł). Bezpośrednią przyczyną takiego spowolnienia są 

preferencyjne warunki zatrudniania osób do 26 roku ży-

cia. Zgodnie z przyjętą przez rząd jeszcze w poprzedniej 

kadencji nowelizacją ustawy o PIT, tacy pracownicy są 

zwolnieni z opłaty podatkowej. Ponadto ustawa obniżyła 

stawki PIT do 17 proc. oraz zwiększyła koszty uzyskania 

przychodu. 

Urząd Miasta szacuje, że przed znowelizowaniem prze-

pisów byłaby szansa nawet na 15-procentowy wzrost 

dochodów podatkowych, różnica jest zatem znaczna. Kra-

ków nie stanowi odosobnionego przypadku w tej sytuacji, 

skutki zmian ustawowych odczują także inne samorządy. 

Dochody własne gminy wyniosą 1,905 mld zł, co ma sta-

nowić 30 proc. wszystkich wpływów budżetowych. Bu-

dżet zasilą przede wszystkim podatki od nieruchomości 

oraz zyski ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, któ-

re znacząco podrożały w ostatnim czasie.

Kraków będzie inwestować

Osobną kwestią są miejskie inwestycje infrastruktural-

ne. Naprzeciw oczekiwaniom społecznym ma wyjść plan 

utrzymania terenów zielonych. Na wydatki związane z zie-

lenią  autorzy budżetu zarezerwowali ok. 210 mln zł. Za-

chowanie w dobrym stanie istniejących terenów będzie 

kosztować 67 mln zł. Pozostałe środki gmina wykorzysta 

na nowe inwestycje, w tym m.in. zakup Lasu Borkowskie-

go, przebudowę parku im. Jerzmanowskich, realizację par-

ku Zakrzówek, rewitalizację kamieniołomu Libana oraz 

parku Jordana. Mniej środków władze miasta wygospo-

darowały na mieszkalnictwo. Związane z nim inwestycje 

będą kosztować budżet 21,3 mln zł. 

Zarówno mieszkańcy, jak i inwestorzy prywatni czekają na 

rozbudowę komunikacji drogowej. Wśród przyszłorocz-

nych obietnic znalazły się takie inwestycje, jak m.in. rozbu-

dowa ulic Igołomskiej, Kocmyrzowskiej, al. 29 Listopada, 

Myślenickiej, przygotowanie budowy linii tramwajowych: 

Cichy Kącik – Azory, ul. Meissnera – Mistrzejowice, a tak-

że P&R Bronowice; budowa linii Krowodrza Górka - Górka 

Narodowa, węzła przesiadkowego Rząska - Mydlniki oraz 

stacji kolejowej SKA Swoszowice + P&R i przystanku kole-

jowego SKA Prądnik Czerwony.

tekst / Joanna Kus

Budżet miasta na 2020 r. – trzeba 
wydać więcej pieniędzy
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lub elektroniczną przesłać go do Wydziału Polityki Społecz-

nej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Zgłoszenia można 

było dokonać także w imieniu podmiotu, którego dotyczył 

wniosek.

Laureaci plebiscytu

Do plebiscytu zgłoszono 81 placówek. Certyfikaty Prezy-

denta Miasta Krakowa otrzymało 26 z nich. Nagrody były 

przyznawane w 5 kategoriach. W kategorii „Hotele, restau-

racje, rozrywka” za miejsca przyjazne rodzinom z dziećmi 

uznano Hotel Centrum oraz restauracje: „Pod Wawelem”, 

„Aż się uszy trzęsą”, „Kto wypuścił skowronka?”, „Łemkow-

ski Gar” i „Stacja Cucina”. Za przyjazne rodzinom z dziećmi 

firmy produkcyjne, obiekty handlowo-usługowe i mieszkal-

ne uznano natomiast sklep IKEA, Galerię Bronowice, Cen-

trum Serenada, Centrum Handlowe M1 Kraków, Centrum 

Noszenia oraz Mieszkaj w Mieście – Osiedle Wizjonerów. 

Osiem podmiotów wyróżniono w kategorii „Kultura, sport 

Kraków promuje miejsca dostosowane do potrzeb całych rodzin. Ogłoszono 
wyniki plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”. Wyróżnione 
placówki otrzymały specjalne certyfikaty.

Wyjście z dzieckiem do restauracji, lekarza czy 

urzędu może nie być proste. Przebywając 

w miejscach publicznych, najmłodsi często się 

nudzą, a ponieważ nieraz zachowują się głośniej niż doro-

śli, bywają niemile widziani przez towarzystwo, które marzy 

o spokoju. Problem może stanowić też infrastruktura niedo-

stosowana do potrzeb dzieci. Choć w Krakowie w ostatnim 

czasie pojawiło się wiele miejsc, które przełamują stereo-

typy i realizują ofertę dostosowaną do wyzwań stawia-

nych przez rodziców, wciąż jest ich zbyt mało, poza tym nie 

wszyscy wiedzą o ich istnieniu. Aby to zmienić, ogłoszono 

plebiscyt „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”. Stał się 

on okazją do tego, by docenić już istniejące placówki, od-

powiadające na potrzeby rodzin z dziećmi, a jednocześnie 

zmotywować inne podmioty do pójścia w ich ślady. Przede 

wszystkim jednak mieszkańcy Krakowa zyskali szansę, by 

poznać miejsca, w których całe rodziny mogą czuć się do-

brze. Aby zgłosić punkty spełniające obowiązujące kryteria, 

należało wypełnić odpowiedni wniosek i drogą tradycyjną 

       z Krakowa

Tutaj dzieci są mile 
widziane

 n
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i rekreacja”. Były to: Żydowskie Muzeum Galicja, Tauron 

Arena Kraków, Lemon Fitness, Muzeum Podgórza, Oddział 

Muzeum Krakowa, Kinokawiarnia Kika, Zgody 7 - Miejsce 

Spotkań, Biblioteka Kraków, filia nr 16 i Park Wodny w Kra-

kowie. W kategorii „Urzędy i edukacja” certyfikaty otrzyma-

ły Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta oraz Biuro Rady 

i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny. Zdaniem jury na miano 

miejsca przyjaznego rodzinom z dziećmi, związanego ze 

zdrowiem, zasłużyły zaś Centrum Medyczno-Diagnostycz-

ne Prima-Med, Unicardia Specjalistyczne Centrum Lecze-

nia Chorób Serca i Naczyń & Unimedica Specjalistyczne 

Centrum Medyczne, Krakowski Szpital Specjalistyczny 

im. Jana Pawła II oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital 

Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. 

Czego potrzebują rodziny z dziećmi?

Oceniając zgłoszonych kandydatów, jury brało pod uwagę 

to, czy w danej placówce zapewniono szczególne udogod-

nienia dla rodzin z dziećmi. Osoby wypełniające formu-

larz zgłoszeniowy zostały poproszone o zaznaczenie, czy 

w zgłaszanym punkcie znajduje się m.in. pokój dla opiekuna 

z dzieckiem, kącik do zabawy, przewijak czy miejsce, w któ-

rym można podgrzać posiłek. Oceniano też kwestię dostęp-

ności – przykładowo za zaletę uznano możliwość wjazdu 

wózkiem, dostęp do umywalki, specjalne miejsca do par-

kowania czy stanowiska obsługi i kasy z pierwszeństwem. 

Ważne były także poziom czystości na terenie obiektu oraz 

dostosowanie temperatury i natężenia ewentualnej muzyki 

do potrzeb dzieci. Formularz zawierał też miejsce na opisa-

nie oferty przeznaczonej specjalnie dla najmłodszych, m.in. 

dedykowanych zajęć edukacyjnych albo specjalnego menu.

Klient nasz pan

Rodziny z małymi dziećmi to poważna grupa docelowa, któ-

rą różnego rodzaju instytucje muszą brać pod uwagę. We-

dług wydanej w tym roku publikacji „Kraków w liczbach 

2018”, przygotowanej przez Wydział Strategii, Planowa-

nia i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, 

w ubiegłym roku w stolicy Małopolski liczba dzieci korzysta-

jących ze żłobków wyniosła 8815, a do przedszkoli uczęsz-

czało 32 020 osób. Do tego należy dodać dzieci, które mają 

zapewnioną opiekę w domach, a  także te okazjonalnie od-

wiedzające Kraków. Jeżeli doliczymy ich rodziców i starsze 

rodzeństwo, powstanie liczba, którą trudno zignorować. 

Osoby, które będą chciały skorzystać z punktów wyróżnio-

nych w plebiscycie, rozpoznają je dzięki naklejce z napisem 

„Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”. Przeprowadzony 

konkurs wpisuje się w założenia polityki prorodzinnej re-

alizowanej przez Gminę Miejską Kraków i został zorgani-

zowany w ramach kampanii społecznej „Kraków stawia na 

Rodzinę”. 

tekst / Anna Bruzda
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jakie można uzyskać, uiszczając całą opłatę z góry. Przykła-

dowo, w przypadku gruntów państwowych, jeżeli opłata 

zostanie uregulowana w całości w roku, w którym nastąpi-

ło przekształcenie, oszczędzamy 60 proc., a w każdym ko-

lejnym roku zniżka maleje o 10 punktów procentowych. Im 

szybciej zdecydujemy się na taki krok – tym więcej możemy 

oszczędzić. Bonifikaty mogą wprowadzać także jednostki 

samorządu terytorialnego, w odniesieniu do gruntów sta-

nowiących ich własność. W przypadku terenów należących 

do Gminy Miejskiej Kraków zasady przyznawania bonifikat 

są takie same, jak te dotyczące działek Skarbu Państwa.

Lista osób na specjalnych warunkach

Od połowy lipca bieżącego roku do dotychczasowych boni-

fikat dołączyły kolejne. Pojawiła się lista osób, które mogą 

dokonać przekształcenia na specjalnych warunkach – mogą 

Jak oszczędzić, uiszczając opłatę związaną z przekształceniem użytkowania 
wieczystego we własność? Jednym ze sposobów jest opłacenie całej kwoty 
z góry, najlepiej jeszcze w roku przekształcenia. Zgodnie z przepisami 
wprowadzonymi w lipcu bieżącego roku, zyskają także osoby należące do 
uprzywilejowanych grup.

Art. 1 ust. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytko-

wania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

stanowi: Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

przekształca się w prawo własności tych gruntów. Z prze-

kształceniem wiąże się opłata, którą musi uiścić nowy wła-

ściciel działki. Można ją rozłożyć na 20 lat albo uregulować 

całą kwotę jednorazowo.

Oszczędny płaci z góry

Jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 

w pierwszej połowie bieżącego roku do sądów wieczystok-

sięgowych wpłynęło 905 201 zaświadczeń o przekształ-

ceniu użytkowania wieczystego we własność. Na szybkie 

tempo przekształceń z pewnością wpłynęły bonifikaty, 

                    prawo

Tańsze grunty dla 
rodzin wielodzietnych
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wielodzietnych mogą korzystać z karty do 18 roku życia, 

a jeśli kontynuują naukę w szkole lub szkole wyższej – mak-

symalnie do momentu ukończenia 25 lat. Ograniczenie 

wiekowe nie dotyczy osób z orzeczeniem o niepełnospraw-

ności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Co ważne, 

przy wydawaniu Karty Dużej Rodziny nie ma znaczenia wy-

sokość dochodów. 

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Posiadając Kartę Dużej Rodziny, można nie tylko oszczę-

dzić przy okazji uiszczania opłaty przekształceniowej, ale 

i skorzystać z wielu zniżek, oferowanych zarówno przez 

spółki Skarbu Państwa, jak i prywatnych przedsiębiorców. 

Przykłady to bonifikata przy wyrabianiu paszportu, tańsze 

bilety kolejowe, niższe opłaty za wstęp do instytucji kul-

tury czy zniżki przy zakupie różnego rodzaju produktów. 

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

liczba partnerów programu, oferujących bonusy dla rodzin 

wielodzietnych wynosi 6,1 tys. (informacja z listopada br.). 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek 

w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. 

Można to zrobić osobiście, wypełniając papierowy doku-

ment, albo w formie elektronicznej, korzystając z Platformy 

Informacyjno-Usługowej Emp@tia. W Krakowie wnioski 

w formie tradycyjnej przyjmowane są w dwóch lokaliza-

cjach: przy ul. Stachowicza 18 oraz na os. Zgody 2. Gotowe 

karty można natomiast odebrać przy ul. Stachowicza 18. 

tekst / Anna Bruzda

one wykupić grunty za jedynie 1 proc. ich wartości. Zasa-

da ta dotyczy zarówno gruntów państwowych, jak i samo-

rządowych. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

podaje: To pomoc w przekształceniu dla rodzin wielodziel-

nych z Kartą Dużej Rodziny, osób z niepełnosprawnością 

i ich rodzin, inwalidów, kombatantów oraz ofiar represji wo-

jennych i okresu powojennego. Opłaty wniesione za użyt-

kowanie będą zaliczane automatycznie na poczet opłaty 

przekształceniowej i jednorazowej, a zwrot nadpłaty bę-

dzie „z urzędu”. Nowela zapewni uprawnienia do bonifikat 

według preferencyjnych stawek niezależnie od terminu 

wydania zaświadczenia o przekształceniu.

Korzyści dla rodzin wielodzietnych

Prawdopodobnie największa grupa osób, która skorzysta 

z nowych przepisów, to członkowie rodzin wielodzietnych, 

w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z in-

formacją opublikowaną w listopadzie przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z Karty Dużej Rodzi-

ny w formie tradycyjnej korzysta już 2,86 mln osób. O do-

kument uprawniający do zniżek mogą ubiegać się rodzice 

i małżonkowie rodziców, którzy mają albo kiedykolwiek 

mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, nieza-

leżnie od ich wieku. To oznacza, że karta należy się także 

osobom starszym, których dzieci są już dorosłe. Ustawa 

o Karcie Dużej Rodziny obejmuje nie tylko rodziców bio-

logicznych, ale i zastępczych oraz osoby prowadzące ro-

dzinny dom dziecka. W przypadku rodziców dokument 

wydawany jest bezterminowo, natomiast dzieci z rodzin 

 n	
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w systemie zasłonowym. Kort tenisowy, nad którym wybu-

dowano halę, o konstrukcji wskazanej powyżej, jest pokryty 

trawą syntetyczną, zasypaną piaskiem kwarcowym.

Kto powinien zapłacić podatek?

Skarżący podkreślił we wniosku o interpretację, że w rozu-

mieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane kryty 

kort tenisowy stanowi tymczasowy obiekt budowlany nie-

połączony trwale z gruntem. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 

wspomnianej ustawy, pozwolenia na budowę nie wymaga 

wzniesienie tymczasowych obiektów budowlanych, niepo-

łączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiór-

ki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym 

w zgłoszeniu (o którym mowa w art. 30 ust. 1), ale nie póź-

niej niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budo-

wy (określonego w zgłoszeniu). Jednocześnie zgodnie z art. 

30 ust. 1a Prawa budowlanego, inwestor zamiast dokonania 

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego trafiła skarga na interpretację 
indywidualną w przedmiocie podatku od nieruchomości. Z przedstawionego 
przez skarżącego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że jest on właścicielem 
nieruchomości gruntowej.

Wnioskodawca wskazał, że zawarł umowę dzier-

żawy, na mocy której dzierżawcy wykorzystu-

ją działkę na cele związane z prowadzoną przez 

nich działalnością gospodarczą, polegającą na prowadze-

niu klubu tenisowego. Właściciel pozwolił im na wybudowa-

nie obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym, 

w skład których wchodzi kryty kort tenisowy oraz obiekt 

kontenerowy. Kort tenisowy nie jest trwale połączony 

z gruntem, nie został bowiem wyposażony w fundament, 

który stanowiłby trwałe połączenie. Obiekt ten jest posa-

dowiony na tzw. stopach fundamentowych i zabudowany 

konstrukcją stalową łukową. Pokrywa ją podwójna warstwa 

z poduszką powietrzną (z PCV) wyposażoną w system na-

dmuchu powłok, która utrzymuje ciśnienie powietrza po-

między powłokami. Obiekt posiada instalację elektryczną 

(oświetlenie) oraz ogrzewanie za pomocą nagrzewnicy po-

wietrza na gaz ziemny. Ponadto kort został wyposażony 

w świetliki. Dwa dłuższe boki hali namiotowej otwierane są 

 orzecznictwo

Podatek od krytego kortu 
tenisowego – na kogo spada 
ten obowiązek?
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zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, podanych 

w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o po-

zwoleniu na budowę. 

Skarżący w związku z tak przedstawionym opisem zdarzenia 

przyszłego zapytał:

1) Czy kryty kort tenisowy, o którym mowa w przedmiotowym 

wniosku podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

2) Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca, kto jest zo-

bowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości z tytułu, o któ-

rym mowa w niniejszym wniosku?

Jego zdaniem kryty kort tenisowy nie stanowi przedmio-

tu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. W związ-

ku z powyższym żaden podmiot nie będzie zobowiązany do 

uiszczenia opłaty podatkowej. 

Definicja kortu tenisowego

Prezydent uznał stanowisko skarżącego za nieprawidłowe 

i wskazał, że kryty kort tenisowy, o którym mowa we wnio-

sku, mieści się w definicji zawartej w art. 3 pkt 5 Prawa bu-

dowlanego. Zgodnie z tym przepisem, przez tymczasowy 

obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany prze-

znaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym 

od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie-

połączony trwale z gruntem, taki jak: strzelnice, kioski ulicz-

ne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywko-

we, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Organ wskazał ponadto, iż uznanie danej konstrukcji za tym-

czasowy obiekt budowlany nie wyklucza jednoczesnego 

zaliczenia go do budowli zgodnie z art. 3 pkt 3 Prawa bu-

dowlanego. Przepis ten jest bowiem tak opracowany, iż za 

budowlę należy uznać obiekt budowlany, który nie jest bu-

dynkiem lub obiektem małej architektury.

W związku z powyższym prezydent stwierdził, że kryty kort 

tenisowy w rozumieniu Prawa budowlanego spełnia usta-

wowe kryteria.

Decydująca działalność gospodarcza

Organ wyjaśnił również, że obiekt mieści się w definicji bu-

dowli związanej z działalnością gospodarczą, zawartej w art. 

1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Zgodnie ze wskazanym przepisem, jest nią budowla będą-

ca w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu pro-

wadzącego działalność gospodarczą. Powyższe oznacza, iż 

obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, które-

go przedmiotem będzie obiekt kontenerowy, obciąża dzier-

żawcę jako władającego tym obiektem.

Skarżący odwołał się od powyższej decyzji do Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego, ale sąd nie dopatrzył się na-

ruszeń. Następnie właściciel gruntu złożył skargę kasacyjną 

do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który również nie 

znalazł podstaw do jej uwzględnienia i ją oddalił. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 lipca 
2019 r., II FSK 2823/17.

tekst / Krzysztof Janowski
radca prawny

Kancelaria Janowski Markiewicz
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osobom pochodzącym z krajów należących do UE od 2004 

r., a chcących osiedlić się w Wielkiej Brytanii. Barbara Drozdo-

wicz, dyrektor wykonawczy instytucji podkreśla, że kwestia 

ubywającej mniejszości polskiej jest faktem, ale jej największy 

odnotowany spadek prawdopodobnie już minął. Perturbacje 

brexitowe są tak silne, że znaczna część społeczeństwa bry-

tyjskiego, włączając w to Polonię, zaczyna wątpić, czy brexit 

naprawdę ma szansę się wydarzyć – zaznacza dyrektor EERC. 

A jednak, jeśli by do tego doszło, to nasi rodacy niekoniecznie 

wróciliby do swojego kraju, ale obraliby inny europejski kie-

runek – Niemcy, Irlandię czy Holandię, które znajdują się na 

liście państw z największą liczbą polskich imigrantów. Wszyst-

ko zależy od tego, jaka motywacja kieruje Polakami mającymi 

opuścić Wielką Brytanię – jeśli przyjechali tylko w celu zarob-

kowym z zamiarem powrotu do ojczyzny, osiągnęli wiek eme-

rytalny lub chcą, by ich dzieci uczyły się w polskich szkołach, 

to prawdopodobieństwo ich powrotu jest bardzo duże. Nato-

miast w przypadku ewentualnego brexitu wzrośnie poziom 

odczuwania niepokoju związanego z załamaniem koniunktury 

W 2018 r. GUS po raz pierwszy od 10 lat zanotował spadek liczby Polaków 
przebywających na emigracji w Wielkiej Brytanii – o 85 tys. W mediach 
natychmiastowo pojawiło się wiele artykułów o licznych powrotach do 
ojczyzny, których przyczyną miałby być brexit. Czy faktycznie tak jest? Jakie 
konsekwencje przyniesie nam wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?

Po przystąpieniu naszego kraju do UE w 2004 r. Pola-

cy zaczęli masowo wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii. 

Dlaczego? Odpowiedzi jest kilka: poszerzenie swojego 

doświadczenia zawodowego, podszkolenie języka, przeżycie 

turystycznej przygody, a przede wszystkim – lepszy zarobek. 

Wcześniej Wielka Brytania uchodziła za kraj bardzo stabilny 

pod względem zatrudnienia dla imigrantów, ale nieustające 

groźby brexitu sprawiają, że niektórzy żyjący tam na co dzień 

Polacy zaczynają odczuwać niepokój związany z zapowiedzią 

odcięcia się Brytyjczyków od UE. Według danych opubliko-

wanych przez brytyjski urząd statystyczny ONS, pod koniec 

2018 r. w Zjednoczonym Królestwie mieszkało już o 116 tys. 

mniej imigrantów z Polski niż rok wcześniej. Pytanie brzmi: na 

co to wpłynie?

1.Na migracje ludności

East European Resource Centre (EERC) to organizacja cha-

rytatywna, która zapewnia porady i niezbędne wsparcie 

warto wiedzieć

Brexit a sprawa 
polska

 n
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gospodarczej Wielkiej Brytanii, a kurs funta może ulec zała-

maniu, co stanowiłoby przesłankę do wyjazdu, ale czy do na-

szego kraju? To już niepewna kwestia.

2.Na rynek mieszkaniowy

W lutym tego roku Rada Miasta Gdańsk pozytywnie rozpa-

trzyła projekt „Mieszkania dla powracających”. Autorzy ar-

gumentowali przyjęcie programu uzyskaniem obopólnych 

korzyści – zarówno przez polskich emigrantów, jak i samego 

miasta. Ci pierwsi zyskują lokum i pomoc pracownika urzę-

du w znalezieniu zatrudnienia. Osiedlenie się w Gdańsku zo-

bowiązuje świeżo zamieszkałych do płacenia podatków, a na 

tym z kolei skorzysta budżet miasta. Składać wnioski o miesz-

kanie mogły osoby posiadające obywatelstwo polskie, dyspo-

nujące dokumentacją o prowadzeniu centrum życiowego za 

granicą i niemające innego mieszkania czy też praw do jego na-

bycia. Dodatkowe punkty zakwalifikowani mogli otrzymać za 

posiadanie statusu rodziny wielodzietnej, mieszkanie w Gdań-

sku przed emigracją oraz chęć podjęcia w nim pracy po powro-

cie do kraju. Do udziału w programie zgłosiło się 10 rodzin, 

a mieszkania otrzymały 3 z nich – z Wielkiej Brytanii, USA 

i Niemiec. Czy taki interes był jednak dla nich opłacalny? Ro-

dziny muszą uiścić za otrzymane lokale opłatę partycypacyjną 

i kaucję w wysokości rocznego czynszu, przy czym należy mieć 

na uwadze, że są to mieszkania na wynajem, o które emigranci 

mogli się ubiegać tak naprawdę w każdym zakątku Polski. 

3.Na rynek pracy

W maju tego roku Ministerstwo Przedsiębiorczości 

i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Mi-

nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizo-

wały w Londynie Targi Pracy. Podczas wydarzenia Polacy 

mieszkający w Zjednoczonym Królestwie mieli okazję za-

poznać się z ofertami zatrudnienia przedstawianymi za-

równo przez krajowe przedsiębiorstwa (np. spółki Skarbu 

Państwa), jak i duże, znane korporacje – PZU, Polpharma 

Biologics, Grupa Żywiec czy Orlen. Oprócz tego przewi-

dziano czas na konferencję i prezentację korzyści, na które 

nasi rodacy mogliby liczyć po powrocie. Najniższe od wielu 

lat bezrobocie, wzrost płac, świadczenia socjalne dla rodzin 

i ulgi podatkowe dla osób chętnych założyć własny biznes – 

według raportu Narodowego Banku Polskiego aż 15 proc. 

Polaków wróciłoby do kraju, niezależnie od wysokości wy-

nagrodzenia. Barbara Drozdowicz zwróciła uwagę, że do 

EERC trafiły w ostatnim czasie doniesienia związane z dys-

kryminacją polskich pracowników nieposiadających statusu 

EUSS. Ma on obowiązywać dopiero od stycznia 2021 r. i po-

zwolić na legalne osiedlenie osobom pochodzącym z krajów 

Unii – w przypadku, gdy Wielka Brytania nie będzie już czę-

ścią tej wspólnoty. Dlatego też nie powinno dochodzić do sy-

tuacji, w których wymagane jest pokazanie tego dokumentu 

przez polskiego imigranta potencjalnie zainteresowanego 

ofertą pracy w Zjednoczonym Królestwie (dane ONS i GUS 

są różne, jednak obie instytucje wskazują na tendencję spad-

kową) – ważne, aby nasi rodacy wiedzieli, że w przypadku 

brexitu i problemów z pozostaniem w Wielkiej Brytanii mają 

gdzie i po co wrócić. Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, 

pracy i polityki społecznej podkreśliła podczas wrześniowe-

go Forum Ekonomicznego „Europa jutra. Silna, czyli jaka?”, że 

polski rząd musi podjąć konkretne i przemyślane rozwiąza-

nia, by sprowadzić migrantów do kraju. Nie ma jednego pro-

stego narzędzia, które się wprowadzi i które rozwieje wszystkie 

wątpliwości i zarazem spowoduje, że wszyscy wrócą z emigracji 

i zasilą rynek pracy – dodała minister.

tekst / Maria Gil

Brexit a sprawa 
polska
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Przejrzystość to najważniejsza cecha projektu – tło kontra-

stujące z napisem, czytelna czcionka, prosta forma. Dobrą 

praktyką jest podzielenie sekcji na kolory lub wzory przypi-

sane do danej strefy, gdyż wzmacniają one przekaz. 

Wdrażając wayfinding, zwróćmy uwagę nie tylko na czytel-

ność oznaczeń, ale i na lokalizację tablic informacyjnych. By 

nie umknęły uwadze odwiedzających, powinny być ulokowa-

ne na głównych alejkach i rozdrożach. Warto także sprawdzić, 

czy nie zostaną przysłonięte przez  drzewa i krzewy. Planując 

oznaczenia na budowanym przez nas osiedlu Park Leśny Bro-

nowice w Krakowie, ze szczególną uwagą zadbaliśmy właśnie 

o widoczność, gdyż na terenie osiedla rosną liczne gatunki 

drzew – komentuje Grzegorz Woźniak, prezes spółki Qu-

elle Locum. 

Przejrzyste, przyjazne, lepsze

Porządek na osiedlu to nie tylko wywóz śmieci i regular-

nie podcinana trawa, to także ład przestrzenny. Dzisiejsze 

Komfort podróżowania do danego miejsca to przede 

wszystkim piękne widoki i odpowiednia pogoda. 

Dotarcie do celu sprawia radość, lecz słabo ozna-

czona droga i brak wyraźnych wskazówek, którą trasę 

obrać, mogą pozbawić podróżujących przyjemności. Wy-

ruszając na daleką wyprawę, możemy liczyć na mapy i GPS. 

Jednak jak poradzić sobie, gdy trudno odnaleźć się wśród 

budynków na nowym dla nas osiedlu, gdy nawigacja uparcie 

powtarza, że jesteśmy na miejscu? Z pomocą przychodzi 

wayfinding, czyli system wskazywania drogi. To dzięki nie-

mu wiemy, gdzie jesteśmy oraz w jakim kierunku podążać. 

Na osiedlu, oprócz numerów nieruchomości, warto ozna-

czyć parkingi, garaże, wiaty śmietnikowe, a także pla-

ce zabaw, siłownie pod chmurką i ścieżki spacerowe. 

Oznakowania powinny znajdować się na zewnątrz, a tak-

że wewnątrz budynków. Mogą być to elementy wiszące, 

wolnostojące czy umieszczone na ścianach. Wybór zale-

ży od funkcjonalności takiego elementu, który powinien 

być zarówno widoczny, jak i spójny z charakterem osiedla. 

    warto wiedzieć

Wayfinding, czyli 
o osiedlu bez tajemnic

Już w starożytności oznaczenia miejsc i budynków ułatwiały codzienne 
funkcjonowanie w mieście. Minęły wieki, ośrodki miejskie zmieniły się nie 
do poznania, a system odnajdywania drogi w nowoczesnej terminologii 
zwany wayfindingiem pomaga w przejrzysty sposób znaleźć właściwą trasę, 
oszczędzając poszukującym czas i nerwy.

 n
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inwestycje mieszkaniowe składają się z kompleksu budyn-

ków z licznymi udogodnieniami i zapleczem usługowym. 

Tak zagospodarowana przestrzeń potrzebuje gruntownej 

identyfikacji, pomocnej przede wszystkim dla osób będą-

cych na osiedlu pierwszy raz. Osoby z zewnątrz: kurierzy, 

dostawcy pizzy, odwiedzający nas goście, dzięki wyraźnie 

ponumerowanym budynkom, numerom klatek i zaznaczo-

nej trasie na parking, z łatwością odnajdą się w przestrzeni 

nowoczesnego osiedla. Kluczowymi elementami systemu 

wskazywania drogi są: mapa z zaznaczonymi najważniej-

szymi miejscami, a także plan inwestycji z rozpisanymi nu-

merami budynków i klatek, umieszczony obok głównego 

wejścia. 

Wayfinding można zaprojektować również z myślą o oso-

bach niedowidzących i niedosłyszących. Dla nich dużym 

udogodnieniem będzie pomalowanie każdego budynku 

i każdej klatki schodowej na inny kolor, co ułatwi odnale-

zienie właściwego miejsca. Również komunikacja werbalna 

w windzie oraz mapa wyposażona w legendę z możliwością 

odczytywania komunikatów, pozwolą na sprawne funk-

cjonowanie osobom z tymi niepełnosprawnościami. Przed 

wdrożeniem wayfindingu warto poświęcić czas na analizę 

osiedla z punktu widzenia przyszłych mieszkańców, a tak-

że na określenie funkcji, jakie ma spełniać dana przestrzeń. 

Nie tylko na osiedlu

Wayfinding to system sprawdzający się nie tylko na osie-

dlach. Stosowany jest również na dworcach, lotniskach, 

a także w biurach. Dzięki swoim funkcjom – pomocni-

czej i informacyjnej, z powodzeniem może służyć jako 

sposób na odnalezienie się w przestrzeni biurowej. Obo-

wiązkowym elementem systemu jest tablica informacyj-

na zlokalizowana tuż przy głównym wejściu do biurowca, 

z numerami pięter i pomieszczeń. Następnie ważne są 

przydrzwiowe oznaczenia, na których znajdzie się konkret-

ne imię i nazwisko, a także numer pokoju. Dobrą prakty-

ką jest wyróżnienie toalety, części wspólnych, sal spotkań 

i pomieszczeń dla zarządu. Wayfinding biura to sposób za-

równo na organizację danej przestrzeni, jak i na wprowa-

dzenie spójnego nazewnictwa i ułatwienie komunikacji 

pomiędzy pracownikami.

W przygotowanym przez nas wayfindingu biura spółki Sen-

to w Krakowie, oprócz oznaczeń tekstowych, zastosowaliśmy 

identyfikację kolorami. Drzwi zostały wyróżnione dwoma bar-

wami: magenta dla klientów firmy, szary dla pracowników. To 

oznaczenie pojawia się już na tablicy informacyjnej, zlokalizo-

wanej obok głównego wejścia. Szczególnie zadbaliśmy o salę 

konferencyjną, na oszklonych drzwiach pojawiły się różowe 

pasy, które zapewniają zarówno estetyczny wygląd, jak i ka-

meralny charakter spotkań – komentuje Anna Gumowska, 

CEO w Prime Time PR, agencji zajmującej się marketingiem 

nieruchomości. 

tekst / Joanna Syrek
PRIME TIME PR
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Henniger Investment S.A. realizująca w Krakowie projekt osiedla Mieszkaj 
w Mieście, odebrała dwie nagrody w prestiżowym plebiscycie European 
Property Awards 2019-20. Projekt ten już po raz drugi wyróżniono za 
architekturę i filozofię urbanistyczną, przyznając w tym roku także Grand Prix 
za działania komunikacyjne i prospołeczne.

Brytyjska tradycja nagradzania profesjonalistów 

z branży nieruchomości mieszkalnych i komercyj-

nych sięga już ćwierćwiecza. Przez ten czas blisko 

80-osobowe jury pod przewodnictwem Izby Lordów, co 

roku wyróżnia najlepsze firmy i projekty architektoniczne 

z całego świata. Podczas 11. edycji plebiscytu European Pro-

perty Awards 2019-2020 w Royal Lancaster w Londynie dla 

inwestycji realizowanych w Europie, krakowskiego dewelo-

pera uhonorowano aż dwiema nagrodami.

Osiedle Wizjonerów 
docenione przez jury

Już po raz drugi Osiedle Wizjonerów, realizowane w ramach 

projektu dzielnicy Mieszkaj w Mieście, zostało nagrodzone 

architektura

Osiedle Mieszkaj w Mieście 
z dwiema nagrodami 

w Londynie

 n



17Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 23/2019

za wizję urbanistyczną i projekt architektoniczny. Tym ra-

zem uznanie jury wzbudził drugi etap, na który składają się 

dwa budynki z usługami i ogromnym, zielonym patio pośrod-

ku wraz z infrastrukturą rekreacyjną. Podkreślono tu wagę 

jaką w życiu mieszkańców pełnią funkcje dodatkowe prze-

widziane już na etapie projektu, zagospodarowanie terenu, 

ilości terenów zielonych oraz wysokiej jakości wykończenia 

budynków.

Cały zespół Henniger Investment S.A ciężko pracuje, aby osiedle 

Mieszkaj w Mieście z każdym kolejnym etapem nabierało cech 

przyjaznej do życia dzielnicy, stając się wizytówką nowoczesne-

go Krakowa. Złożyliśmy obietnicę stworzenia miejsca, w którym 

respektowane będą potrzeby każdego mieszkańca, architektura 

będzie przyjazna i estetyczna, a proponowane rozwiązania za-

pewnią komfort i poczucie bezpieczeństwa. International Pro-

perty Awards to światowej sławy znak jakości, my odbieramy 

go już po raz drugi, co potwierdza, że nie obniżamy lotów, na-

sza praca jest doceniana, a założone cele rzetelnie realizowane 

– komentuje Szymon Domagała, Prezes Henniger Invest-

ment S.A

  Więcej niż mieszkania

Osiedle Mieszkaj w Mieście to jednak nie tylko jakościowa 

architektura, ale również misja budowy relacji sąsiedzkich. 

Klub osiedlowy K2O, oferujący bogatą ofertę edukacyj-

ną, kulturalną i rekreacyjną adresowaną zarówno do dzieci, 

jak i dorosłych, współpraca z gminą, łatwość w komunika-

cji i uzyskiwaniu informacji o osiedlu za pośrednictwem por-

tali społecznościowych, a także czynne uczestnictwo 

w inicjatywach miejskich i branżowych sprawiają, że Osiedle 

Wizjonerów staje się uznaną marką. Za te działania Mieszkaj 

w Mieście otrzymało w tym roku Grand Prix.

Europejskie standardy w Polsce

Dostrzeżenie polskich inwestycji mieszkaniowych na are-

nie międzynarodowej dowodzi, iż dogoniły one europejskie 

standardy, a w przypadku projektów takich jak Mieszkaj 

w Mieście wyznaczają kierunki rozwoju branży na kolejne 

lata. W poprzednich latach wśród nagrodzonych i uczest-

ników znaleźli się m.in. Medusa Group, Mobius Architekci, 

Nizio Design International, Ghelamco Poland, Złota 44,  Col-

liers, Hines, Skanska Property Poland, WXCA.

tekst / Karolina Naramek

 n	
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Tematowi bezpieczeństwa transakcji bliżej przyjrzał się Ja-

rosław Knap z Krakowskiej Grupy Multimedialnej. W swo-

im sobotnim wykładzie skoncentrował się na wyjaśnieniu, 

czym jest prospekt deweloperski i co powinno się w nim 

znaleźć, by nabywca miał pewność wysokiej jakości usługi. 

Wciąż liczną grupę nabywców stanowią osoby korzystają-

ce z pomocy banków. Aktualną sytuację na rynku kredytów 

hipotecznych przedstawiła  Katarzyna Mach-Opoka, eks-

pert Phinance S.A,. Prezentacja była interesująca przede 

wszystkim dla osób, które zastanawiają się, czy warto spie-

szyć się z formalnościami, by podpisać umowę kredytową 

jeszcze przed końcem 2019 r. Według Phinance S.A. takie 

rozwiązanie jest korzystne dla klientów. Ponadto o tym, 

czym się kierować przy wyborze banku i oferty, w niedzie-

lę opowiedział Mirosław Pieróg z firmy Konsult. 

Jego wykład poprzedziły prelekcje dotyczące projektowa-

nia i odbioru technicznego mieszkania:

• Projektowanie mieszkań – różne przypadki (arch. 

Anna Rakoczy z pracowni pojektowej FreshR)

• Odbiór techniczny mieszkania a wpływ wad 

i usterek na finansowanie remontu (Karolina Malicka 

wSzpilkachNaBudowie).

tekst / Joanna Kus

Ostatnia w tym roku Krakowska Giełda Domów i Mieszkań, zorganizowana 
przez deweloperów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Budowniczych Domów 
i Mieszkań, odbyła się w weekend, 23 i 24 listopada. Patronem medialnym 
cyklicznych targów SBDiM jest dwutygodnik „Krakowski Rynek Nieruchomości”.

Głównymi wystawcami prezentującymi swoje ofer-

ty na giełdzie są deweloperzy, którzy realizują in-

westycje w Krakowie i okolicach. Zwiedzający mogli 

zapoznać się z najnowszymi propozycjami biur sprzedaży, 

zarówno jeśli rozpoczynają poszukiwania mieszkania w mie-

ście, jak i domu na jego obrzeżach. Bezpośrednie spotkanie 

z przedstawicielami firm deweloperskich nie tylko ułatwia 

porównanie ofert, ale także stwarza okazję do wstępnego 

negocjowania korzystnych dla nabywców warunków zaku-

pu. Giełdy organizowane przez SBDiM dają klientom szanse 

na uzyskanie rabatów lub dodatkowych udogodnień w in-

westycjach mieszkaniowych. Z tego względu targi cieszą się 

dużym zainteresowaniem krakowian, zwłaszcza tych, którzy 

pierwszy raz przygotowują się do zakupu nieruchomości. 

Z myślą o tej grupie zwiedzających organizatorzy zaprosili 

ekspertów, by w przystępny sposób omówili etapy poprze-

dzające sfinalizowanie transakcji z deweloperem. 

Pierwszy wykład poprowadziła Magdalena Hojniak z „Kra-

kowskiego Rynku Nieruchomości”. Prelekcja „Mieszkanie 

kupuj rozważnie” dotyczyła najważniejszych zagadnień 

związanych z inwestycją w nieruchomości, m.in. na co 

zwrócić uwagę, wybierając ofertę?; jak uniknąć błędów na 

etapie podpisywania umów z deweloperem?; czym różni 

się zadatek od zaliczki? dlaczego należy dokładnie analizo-

wać plany zagospodarowania przestrzennego?

relacje

137. Krakowska Giełda Domów 
i Mieszkań

 n
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Perły z sieci

Drewniana radiostacja w Gliwicach

Henderson Waves

fot. lic. Wikimedia Commons

fot. lic. Wikimedia Commons

Najpiękniejsza biblioteka na dworcu

Wysoka na 111,1 m wieża w Gliwicach jest najwyższą istniejącą 
drewnianą konstrukcją w Europie i najwyższą wieżą nadawczą 
na świecie. Budowla ma cztery podesty na wysokościach: 
40,4 m, 55,3 m, 80 m i 109,7 m. Wymiary podstawy wieży 
wynoszą 20x20 m. Wybudowana z nieimpregnowanych bali 
modrzewiowych łączonych przy pomocy mosiężnych śrub, nie 
ma w konstrukcji ani jednego stalowego gwoździa. 
Radiostacja nadawała do 1945 r., kiedy do Gliwic dotarły 
oddziały Armii Czerwonej. Po ponownym przekazaniu obiektu 
Polakom (w październiku tego samego roku) nadajnik służył 
do nadawania audycji z Katowic. W latach 1950-1956 Gliwice 
zagłuszały audycje zagraniczne, przede wszystkim Radia Wolna 
Europa. 
Od 2005 r. obiekt należy do Muzeum w Gliwicach, został 
przekształcony w miejsce edukacji technicznej i historycznej. 
Jednym z zachowanych elementów konstrukcji jest nadajnik 
radiowy Lorenz, znajdujący się w głównym budynku stacji. Do 
wieży przymocowano ok. 50 anten, w tym Centrum Ratownictwa 
w Gliwicach.

Henderson Waves to najwyższy przeznaczony dla pieszych 
i  rowerzystów most w Singapurze,  łączący dwa parki , 
znajdujące się na wzniesieniach Mount Faber i Telok Blangah 
Hill. Różnica poziomów wynosi 20 m. Konstrukcja rozciąga 
się bezpośrednio nad drogą Henderson Road. Falująca kładka 
o wysokości 36 m i długości 274 m składa się z 7 wygiętych 
stalowych żeber, wznoszących się i opadających naprzemiennie. 
W zagięciach powstały nisze, w których umieszczono ławki 
i stoliki. Wewnątrz most jest wyłożony żółtym drewnem balau, 
a na zewnątrz metalowymi fałdami. Dzięki niezwykłej iluminacji 
Henderson Waves robi największe wrażenie po zmroku.

Podczas  prac  modernizacyjnych  przeprowadzanych  na  dworcu  
kolejowym w Rumi, na linii Gdańsk Główny – Stargard, w 2014 r. 
utworzono strefę Stacja Kultury. Składają się na nią: miejska biblioteka 
z wypożyczalniami książek dla dorosłych i dzieci, czytelnią, komputerami 
i audiobookami, a także pracownia plastyczna i fotograficzna, 
pomieszczenia dla organizacji pozarządowych oraz 2 sale konferencyjne. 
Odział jest filią Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana Ceynowy 
w Rumi. Powstał w budynku wybudowanym w 1958 r., którego remont 
kosztował ponad 5,3 mln zł.  Strefa Kultury na dworcu w Rumi zwyciężyła 
w 2016 r. w konkursie Library Interior Design Awards w kategorii Single 
Space Design. Jury, w którym zasiadali eksperci z Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Bibliotek oraz Światowego Stowarzyszenia Architektów 
Wnętrz, uznali polską bibliotekę za najpiękniejszą na świecie. Ponadto 
dworzec w Rumi został finalistą plebiscytu architektonicznego Bryła 
Roku 2014. Stacja Kultury to miejsce promowania czytelnictwa. Co 
ciekawe, w dniu otwarcia biblioteki liczba jej czytelników wynosiła 7 tys., 
a dwa lata później już ponad 12 tys.

fot. Andrzej Jarczewski, lic. Wikimedia Commons

137. Krakowska Giełda Domów 
i Mieszkań



Z kraju

Ministerstwo chce osiągnąć europejską średnią
       Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński nadal zapewnia, 
że do 2030 r. polski rynek mieszkaniowy zbliży się do unijnej śred-
niej. Obecna liczba 363 lokali przypadających na tysiąc mieszkań-
ców ma wzrosnąć do 435. To cel, jaki został przyjęty w Narodowym 
Programie Mieszkaniowym. Wprowadzane zmiany w prawie oraz 
tworzenie banku ziemi mają pomóc wykorzystać potencjał rynku 
mieszkaniowego. Jednym ze znaczących działań legislacyjnych było 
zlikwidowanie użytkowania wieczystego, które obejmowało grunty 
wykorzystywane na cele mieszkaniowe. Wyeliminowało to windo-
wanie opłat za użytkowanie wieczyste. Z kolei jeśli chodzi o groma-
dzenie ziemi, Krajowy Zasób Nieruchomości wytypował 500 loka-
lizacji, na których można zrealizować inwestycje mieszkaniowe. Na 
dotychczas zaakceptowanych pod zabudowę terenach będą mogły 
powstać 63 000 mieszkań. Ministerstwo zwraca również uwagę, że 
przydzielane w ramach programu Mieszkanie na Start dopłaty po-
zwalają zmniejszyć wysokość czynszów w Mieszkaniach Plus nawet 
przez 15 lat.

Banki wciąż muszą pomagać Polakom
 Z danych przedstawionych przez Biuro Informacji Kredytowej 

wynika, że w październiku wartość kredytów hipotecznych, o ja-
ką zawnioskowano, była o przeszło 18 proc. wyższa niż w tym sa-
mym miesiącu roku ubiegłego. Jednocześnie w stosunku do wrze-
śniowych notowań, wynik ten zwiększył się o 2,1 p.p. Średnia kwota 
wynikająca ze złożonych w minionym miesiącu wniosków osiągnę-
ła pułap 282,9 tys. zł. W październiku 2019 r. w kolejce do banków 
stanęło 39,13 tys. osób wnioskujących o kredyt hipoteczny. W ana-
logicznym okresie roku 2018 liczba ta była niższa o 2,81 tys., czyli 
o 7,8 proc. Grono przyszłych kredytobiorców w październiku oka-
zało się liczniejsze również w odniesieniu do danych z września br., 
kiedy to liczyło ono 35,8 tys. osób. Nadal utrzymuje się wysoki popyt 
na finansowanie nieruchomości kredytem bankowym. W dziesięciu mie-
siącach 2019 r. łącznie 385,39 tys. osób wnioskowało o kredyt mieszka-
niowy. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku jest to wię-
cej o 21,6 tys., czyli o 5,9 proc. – komentuje główny analityk BIK prof. 
Waldemar Rogowski.

Jakie polskie miasta są najlepsze dla młodych?
Fundacja Schumana wyłoniła miasta powiatowe oferujące mło-

dym najkorzystniejsze warunki do życia. Pierwsze miejsce na po-
dium „Europolis. Miasta dla młodych” zajęła Warszawa z wynikiem 
56/100 pkt. Punkty przyznawano na podstawie aktywności miasta 
w obszarach tj. edukacja, mobilność, infrastruktura, kultura i rozryw-
ka, zdrowie i opieka, otwartość oraz gospodarka lokalna. Stolica po-
konała pozostałe miasta jedynie w ostatniej kategorii, ale ze zdecy-
dowaną przewagą. Na drugim miejscu uplasował się Rzeszów, wy-
różniający się działalnością edukacyjną na bardzo wysokim poziomie. 
Tuż za nim znalazły się Katowice, które prowadzą pod względem do-
stępu do opieki medycznej. W pierwszej dziesiątce nie zabrakło rów-
nież Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Sopotu, Opola i Ło-
dzi. Dla dwóch ostatnich miast ten wynik to duży sukces, biorąc pod 
uwagę fakt, że stwierdzono u nich stopniową depopulację osób mło-
dych. Wśród miast z najniższą liczbą punktów znalazły się m.in. To-
ruń, Bytom, Chełm i Grudziądz. Raport został stworzony na podsta-
wie syntetycznego wskaźnika, który składał się z siedmiu subindeksów. 
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Z Krakowa

Nieudany pomysł na powstrzymanie piratów 
drogowych

  Podczas obrad Komisji Infrastruktury pojawiła się idea połączenia 
sygnalizacji świetlnej z radarem. Koncepcję zgłosił radny Michał 
Starobrat. Jak miałaby działać integracja obu urządzeń? Otóż radar po 
wychwyceniu pojazdu poruszającego się nieprzepisowo przesyłałby 
sygnał do sygnalizacji, która samoczynnie zapalałaby czerwone światło. 
Natomiast kierowcy jadący z dozwoloną prędkością otrzymywaliby 
zielone światło. Radny tłumaczył, że takie rozwiązanie zmniejszy 
ilość piratów drogowych, ponieważ nieregulaminowa jazda będzie 
nieopłacalna – rozwiązanie zastosowało już kilka europejskich miast. 
Przeciwną argumentację wystosował Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału 
Miejskiego Inżyniera Ruchu, według którego pomysł nigdzie nie 
przyniósł oczekiwanych rezultatów, a wręcz odwrotnie – kierowcy 
masowo przyśpieszali, by przejechać na czerwonym świetle. Radni 
poparli stanowisko Grygi, w związku z czym projekt nie otrzymał 
pozytywnego rozpatrzenia. Na zebraniu poddano pod dyskusję również 
pomysł wprowadzenia biletu aglomeracyjnego dla mieszkańców 
Krakowa – ten projekt otrzymał pozytywną opinię. 

Czy Kraków zostanie zieloną stolicą Europy?   
   Kraków zakwalifikował się wraz z 17 europejskimi miastami do 
konkursu o tytuł „Zielonej Stolicy Europy 2022”. Według prognoz 
w 2030 r. aż 60 proc. ludności będzie zamieszkiwać w miastach, 
w związku z czym konkurs ma udowodnić, że aglomeracje ma-
ją coraz wyższą świadomość zmian klimatycznych i wiedzą, w ja-
ki sposób należy ograniczać ich wpływ na człowieka. We wniosku 
aplikacyjnym złożonym przez prezydenta Jacka Majchrowskiego 
podkreślono, że stolica Małopolski to obecnie drugie co do wiel-
kości i liczby mieszkańców miasto w Polsce. Prezydent zaznaczył, 
że miasto podejmuje szereg czynności proekologicznych, do któ-
rych zaliczył wymianę pieców węglowych, zakaz palenia paliwami 
stałymi oraz przeznaczenie 3 proc. finansów miasta na zieleń. Li-
sta finalistów ma zostać opublikowana w kwietniu przyszłego ro-
ku, a na przełomie maja i czerwca będą oni mieli możliwość zapre-
zentowania podjętych oraz planowanych działań poprawiających 
jakość życia mieszkańców.

  

Jest plan na zagospodarowanie Zakola Wisły

  Na listopadowym zebraniu Komisji Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowano projekt wykorzysta-
nia terenu przestrzennego w Zakolu Wisły. Plan ma objąć obszar liczą-
cy 90,8 hektara w Dzielnicy XIII Podgórze. Do głównych założeń nale-
żą zabezpieczenie terenów zielonych w międzywalu Wisły oraz ROD 
„Zakole Wisły”, a także sformułowanie nowych zasad określających 
zagospodarowanie dotychczasowych powierzchni inwestycyjnych 
w pobliżu ul. Stoczniowców i ul. Na Zakolu Wisły. Mieszkańcy ostat-
niej z wymienionych ulic prosili o jak najszybsze przyjęcie planu przez 
miasto, ze względu na dewelopera, który zamierza wybudować na tym 
obszarze 12-kondygnacyjny budynek o wysokości 36 metrów zgod-
nie z aktualnie obowiązującym planem „Myśliwska”. W wakacje inwe-
stor otrzymał pozwolenie na budowę, ale mieszkańcy odwołali tę de-
cyzję do Wojewody Małopolskiego. Teraz oczekują na pozytywne roz-
patrzenie tej sprawy – w przeciwnym wypadku złamane zostaną zało-
żenia aktualnie wprowadzanego planu. Pomyślne opinie wydano rów-
nież o projektach lokalnych planów zagospodarowania przestrzenne-
go terenu „Wesoła - rejon ulicy Kopernika” oraz „Wesoła-Zachód”.
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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 4,2990

CHF 3,9130

PLN 3,50%

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 * 1,7100

EURIBOR ** –0,4080

LIBOR CHF –0,7046

LIBOR EUR *** –0,4366

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)                         182,92

tabela nr 227/A/NBP/2019 z dnia 25.11.2019

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

(dane na dzień 21.11.2019 [Euribor],  
15.11.2019 [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 25.11.2019)

(źrodło: NBP)

(źrodło: GUS)

(źrodło: ZUS)

(źrodło: KRN.pl)

(źrodło: NBP)

22 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 23/2019

niezbędnik



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. 6  -  IV kw. 2020/I kw. 2021 32 12 000 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 32

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 46

4 Apartamenty Turystyczna 30 czerwca 2020 32 - 67 7450 - 9350 Grupa Deweloperska Start 44

5 Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

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

40 - 80 8400 - 8900 Imperial Capital

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

7
Wzgórze Witkowickie  
(ul. Witkowicka)

I etap - zrealizowana 
II etap - II kw. 2020

53 - 93 od 7100 AWIM II okładka, 39

Grzegórzki   Średnia cena: 9367 zł/mkw. 

Prądnik Biały   Średnia cena: 7979 zł/mkw. 

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

Linie autobusowe: 32

Prądnik Czerwony   Średnia cena: 8739 zł/mkw. 

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

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

9 Reduta (ul. Reduta) bud. J.II - marzec 2020
bud. H i I - maj 2021 35 - 85 7500 - 8900 Dom-Bud M. Szaflarski 46

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

11 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 42 - 83 8600 - 9800 Dom-Bud M. Szaflarski 46

12 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 7 - zrealizowany,  
bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 46 - 79 7300 - 8700 Dom-Bud M. Szaflarski 46

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Lekarze rodzinni: 7 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Zwierzyniec   Średnia cena: 9877 zł/mkw. 

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

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

13 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27 - 180 od 9396 Core Development 43
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Bieżanów – Prokocim    Średnia cena: 6899 zł/mkw. 

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

16 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28 - 84 6500 - 8300 Grupa Deweloperska Start 44

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

18 Willa Nokturn (ul. Mała Góra)  I kw. 2021 27 - 75 6700 - 7900 Nokturn Deweloper 38

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.

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

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

65 - 73 
31 - 70
37 - 67

5500 - 6500,  
6500 - 6900
6500 - 6900

Proins 45

21 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) zrealizowana od 220 5213 - 5749 Inter-Bud Developer 33

22 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33 - 85 6700 - 7500 Inter-Bud Developer 34

23 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39 - 56 7200 - 8200 Grupa Deweloperska Start 44

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

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

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

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

Podgórze     Średnia cena: 8966 zł/mkw. 

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 6 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

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

14 Głowackiego (ul. Głowackiego)
bud. 1 - zrealizowany,  
bud. 2 - październik 2019 
bud. 3 - listopad 2020

40 - 105 8100 - 10 600 Dom-Bud M. Szaflarski 51, 55

15 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) IV kw.  2019 51 - 98 6899 - 6999 Imperial Capital 45

Bronowice   Średnia cena: 8803 zł/mkw. 

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17
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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.
26 Apartamenty	Klimaty	(ul.	ks.	W.	Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty	Klimaty 41

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

Przedszkola:	16

Szkoły	podstawowe:	7

Lekarze	rodzinni:	5

Szpitale:	1 

Linie	tramwajowe:	7+1 nocna

Linie	autobusowe:	20

Okolice Krakowa  

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

33 Cumulus	Park	(Brzezie) 	I	kw.	2021 262 b.d. Cumulus	Park I	okładka

34 Osiedle	Klonowe 
(Wieliczka,	ul.	Topolowa/	Kraków,	ul.	Bogucicka) III	kw.	2020 55 4900 - 5157 Savan	Investments 37

Mistrzejowice   Średnia	cena:	6940 zł/mkw.	

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

30 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 31

31 Osiedle	Kameralne	(ul.	Jancarza	/	Kurzei) I	kw.	2019 52 - 59 6900 - 7250 Grupa	Deweloperska	Start 44

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.
27 Bonarka	(ul.	Strumienna) II	etap	-	IV	kw.	2021 29 - 126 7600 - 9200 HSD	Arrow 24
28 Enklawa	Rodzinna	(ul.	Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa	Deweloperska	Start 44

29 ul.	Turniejowa	’’B2’’
ul.	Turniejowa		„B3’’

B2	-	listopad	2021 
B3	-	grudzień	2019

48 - 71 
71

7200 - 7400  
6300

Krakoin 35
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Piasta Towers 

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 VI	 	 27,38	 218	040	zł

	 1	 	 II	 	 31,48	 251	840	zł

	 2	 	 III	 	 47,93	 325	924	zł

	 3	 	 VII	 	 51,01	 351	969	zł

 4	 	 II	 	 65,92	 441	664	zł

nazwa inwestycji Piasta Towers bud. 4 i 5

adres os.	Boh.	Września	84	C	i	D

miasto Kraków

cena za mkw. od	6800	do	9300	zł

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

 bud. 5  – III/IV  kw.  2020  r.

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras tak

ogródek	 nie

miejsce parkingowe (cena) 35	000	zł	 

	 18	000	zł	(zewnętrzne)

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/	m2 

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

 n32
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Wiślane Tarasy 2.0

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 IX	 	 32,31	 442	647	zł

	 2	 	 II	 	 52,38	 		602	370	zł

	 3	 	 VI	 	 77,36	 850	960	zł

	 4	 	 X	 	 217,03	 4	340	600	zł

nazwa inwestycji	 Wiślane	Tarasy	2.0		bud.	D

adres ul.	Grzegórzecka		69	c

miasto	 Kraków

cena za mkw. od	11	000	do	20	000	zł

termin oddania IV	kw.	2020	r.

liczba kondygnacji 11

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) 65	000	zł

komórka lokatorska (cena) 4000	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

•	 Przestronne	dziedzińce	z	niekonwencjonalnie	zaaranżowaną	
zielenią	i	małą	architekturą	oraz	nowoczesnym	placem	zabaw
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Nove Skotniki

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 220,00	 1	150	000	zł

	 5	 	 —	 	 220,00	 1	265	000	zł

nazwa inwestycji Nove Skotniki

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	5213	do	5749	zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 2+strych

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji Panorama Kliny

adres ul. Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6700 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.

 n	 35
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

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 7400 zł

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

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

 2 parter  48,72 350 784 zł

 2 III  48,72 360 527 zł

 3 II  58,71 434 453 zł

 3 VI  71,09 526 062 zł

 n36
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

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 7400 zł

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

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

 2 parter  48,72 350 784 zł

 2 III  48,72 360 527 zł

 3 II  58,71 434 453 zł

 3 VI  71,09 526 062 zł
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

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

https://www.krn.pl/inwestycja/turniejowa-b2,2877
https://www.krn.pl/inwestycja/imperial-stawowa-residence-etap-iv,2601
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

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

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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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Wzgórze Witkowickie

adres ul. Witkowicka

miasto Kraków

cena za mkw. od 7100 zł brutto

termin oddania I etap: budowa zakończona               

                                                                         II etap: II kw. 2020 r.                          

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż: od 40 000 zł

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 I + II  68,15 7300 zł/m2

 4 I + II  77,42 7500 zł/m2

 4 parter + I  82,73 7100 zł/m2

 5 parter + I  94,21 7100 zł/m2

Osiedle Wzgórze Witkowickie

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

https://www.krn.pl/inwestycja/witkowickie-wzgorze,2734
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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. 8100–10 600 zł

termin oddania Bud.  1 - zrealizowany  
 Bud.  2  - październik 2019 
 Bud.  3  - listopad 2020

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 trzy pięciopiętrowe budynki mieszkalne, wielorodzinne, 
w których mieszkania oscylują w metrażach od 40 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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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/prezenter-inwestycji/apartamenty-klimaty,3140
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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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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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®

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 | KLINY | UL. BPA A. MAŁYSIAKA / UL. KOMUNY PARYSKIEJ 
ETAP 2

l dostępne metraże mieszkań: 

   od 31 m2 do 70 m2

l podziemne miejsca garażowe 

   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

II KWARTAŁ 2020

KRAKÓW | KLINY | UL. BPA A. MAŁYSIAKA / UL. KOMUNY PARYSKIEJ 

ETAP 1

l dostępne metraże mieszkań: 

   od 65 m2 do 73 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
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pracowników zamiast do biura będzie przynosić pracę do 

kawiarni, na lotniska, do pociągów, domowego gabinetu lub 

innych nieformalnych przestrzeni. W ten sposób definicja po-

wierzchni biurowej wykroczy poza sztywne ramy i „upłynni 

się”, znajdując uzasadnienie w teorii płynnej nowoczesności 

Zygmunta Baumana. Uelastycznianie biur zgodnie z potrze-

bami użytkowników będzie potęgować w społeczeństwie 

poczucie utraty fizycznej przestrzeni. 

W książce „Płynna nowoczesność” Zygmunt Bauman pisał: 

Jeżeli głównym celem „sztuki zarządzania” w czasach ciężkiego 

kapitalizmu było przywiązanie „siły roboczej” do miejsca pra-

cy oraz zmuszenie lub nakłonienie jej do wykonywania zruty-

nizowanych czynności, to sztuka zarządzania w epoce lekkiego 

Rok 2020 będzie przełomowy na rynku pracy, ponieważ dotrzemy do punktu, 
w którym na osi czasu spotka się 5 pokoleń pracowników. Od najmłodszego, 
tzw. C (od słów connect, communicate, change), które dorastało w otoczeniu 
nowych technologii, „podłączone” do sieci, przez starsze roczniki „X” i „Y”, 
a nawet osoby, których początek drogi zawodowej przypadł na okres PRL, 
po aspirujące do roli lidera i stawiające pracodawcom wysokie wymagania 
pokolenie „Z”.

Niejednolita struktura kadry wymusi na firmach więk-

szą elastyczność i indywidualne podejście do pra-

cowników. Wyzwaniem będzie także dostosowanie 

warunków pracy do stylu życia najmłodszych członków ze-

społu, dla których perspektywa wieloletniej stabiliza-

cji zawodowej nie jest czynnikiem decydującym o wyborze 

miejsca zatrudnienia. 

Elastyczne miejsca pracy

Tak zwani współcześni nomadzi cenią sobie elastyczność 

i mobilność, dlatego o ile zależy im na codziennym komfor-

cie, o tyle jak ognia unikają zapuszczania korzeni. Jak poda-

je firma doradcza CBRE, już w przyszłym roku aż 45 proc. 

         biurowce

Najem korporacyjny 
dla współczesnych 
nomadów
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kapitalizmu polega przede wszystkim na rozluźnianiu związków 

z miejscem zatrudnienia czy wręcz na zmuszaniu pracowników 

do jego opuszczenia.

Pewnym kompromisem między zgodą na dryfowanie mię-

dzy różnymi lokalizacjami a zakotwiczeniem w tradycyjnie 

rozumianym miejscu pracy są przestrzenie coworkingowe 

i biura serwisowane, które mogą być wynajmowane przez 

pracodawców na krótkie okresy. Po pewnym czasie taką sie-

dzibę firmy można zastąpić inną, zaspokajając w ten sposób 

silną potrzebę zmian, odczuwaną przez najmłodsze pokole-

nia pracowników.  

W poszukiwaniu miejsca do życia

Nowoczesny stosunek do pracy przekłada się na sposób po-

strzegania miejsca do życia. Zakup mieszkania w sąsiedz-

twie centrów biznesowych jeszcze do niedawna wydawał 

się idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którym zależy 

na skróceniu czasu dojazdu do biura. Obecnie inwestycja w  

nieruchomość z przeznaczeniem na potrzeby właściciela, ze 

względu na swój długoterminowy charakter bywa odrzuca-

na przez młodszych pracowników. W tych okolicznościach, 

aby zdobyć przewagę nad konkurencją, pracodawcy coraz 

częściej proponują zatrudnionym osobom wygodne i niezo-

bowiązujące rozwiązanie –  lokale na wynajem w systemie 

korporacyjnym.  

W tym modelu odpowiedzialność za inwestycję ponosi fir-

ma, która inwestuje w całe budynki w niedalekiej odległo-

ści od biura, a następnie wyodrębnia w nich mieszkania 

pracownicze, bądź zatrudniona w tym celu agencja zarządza-

jąca najmem. Najemca otrzymuje warunki zbliżone do hotelo-

wych oraz stałe koszty wynajmu. Czas pobytu w mieszkaniu 

korporacyjnym może trwać kilka dni, miesięcy, a nawet lat. 

Takie rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza na stanowiskach 

wymagających częstego podróżowania do różnych oddzia-

łów firmy. Właścicielem inwestycji mieszkaniowej może być 

zarówno pracodawca, jak i indywidualny właściciel, który 

nabył nieruchomość z przeznaczeniem na wynajem dla pra-

cowników korporacji. W drugim przypadku inwestorzy naj-

częściej korzystają z usług operatorów, którzy pośredniczą 

między nimi a przedsiębiorcami oraz dbają o stałe obłoże-

nie lokali. 

Projekty mieszane

Jednocześnie firmy nie mogą zapominać o potrzebach star-

szych grup zawodowych. Ich zdolność emocjonalnego przy-

wiązywania się do firmy czy marki to duży atut w oczach 

potencjalnego pracodawcy. Takie osoby najlepiej czują się 

w układzie gabinetowym biura, doceniają również zaplecze 

socjalne i strefy cichej aktywności. Będą również skłonne 

do inwestowania w mieszkania blisko miejsca pracy. Odpo-

wiedzią na ich potrzeby są tzw. projekty wielofunkcyjne lub 

miastotwórcze. Zgodnie z koncepcją inwestycji mieszanych, 

w jednym budynku lub kompleksie obiektów użytkownicy 

będą mogli zaspokajać wiele potrzeb. W tego typu projek-

tach zabudowa biurowa bezpośrednio sąsiaduje z mieszka-

niową, handlowo-usługową i rekreacyjną. 

tekst / Joanna Kus
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M House ul. Meiera 16 c

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

WYNAJEM

metraż 119 m2

cena 56 zł netto + opłaty eksploatacyjne

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety , kancelarie

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
                                                             rozwijająca się dzielnica

inne dostępne lokale 33 m2

Piasta Towers Os. Bohaterów Września 84B

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

WYNAJEM

metraż 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 17,69 m2

cena 7186 zł/m2 / 1 27 114  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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są wprowadzone na poziomach samorządowych a nie krajo-

wych. Jako Sopot bylibyśmy bardzo przeciwni ograniczeniu licz-

bowemu, wprowadzeniu rozwiązania, że tylko przez np. sto dni 

w roku można wynajmować apartamenty. W strategii turystycz-

nej znajduje się rozszerzanie sezonu turystycznego i przyciąganie 

gości przez cały rok – wyjaśniała podczas październikowego 

posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, 

Magdalena Czarzyńska-Jachimm, rzecznik prasowy prezy-

denta Sopotu. 

Głównym założeniem białej księgi jest stworzenie Central-

nego Systemu Ewidencji Obiektów Noclegowych, który 

będzie prowadzony przez gminy. W ten sposób w każdym 

mieście powstanie baza zarejestrowanych i rekomendowa-

nych prywatnych lokali dla turystów. Nie podano jeszcze, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza skończyć z nieuczciwą konkurencją, 
która wynika z nieuregulowania sytuacji prawnej właścicieli lokali na wynajem 
krótkoterminowy. Narzędziem służącym do kontroli tego rodzaju najmu będzie 
„Biała księga regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce”.

Resort sportu i turystyki skierował projekt dokumen-

tu do konsultacji i zapewnił, że na jego ostateczny 

kształt będą mieli wpływ przedstawiciele branży 

hotelarskiej i samorządy. Na razie wielu samorządowcom, 

zwłaszcza z miejscowości uzdrowiskowych, biała księga wy-

daje się zbiorem życzeń o zbyt ogólnej treści. W samej pró-

bie unormowania sytuacji na szczeblu krajowym zawiera 

się istotny minus – ograniczenie kompetencji samorządów 

w uchwalaniu przepisów adekwatnych do warunków rynko-

wych danego miasta.

Chodzi o to, aby nie wprowadzać sztywnych, centralnych regula-

cji na poziomie krajowym. Specyfika każdego miasta jest troszecz-

kę inna. Jak pokazuje przykład europejski, wszędzie regulacje 

związane z ograniczaniem najmu czy też jego porządkowaniem 

okiem pośrednika

Biała księga zamknie 
szarą strefę najmu 
krótkoterminowego
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jakie będzie źródło finansowania procedur administracyj-

nych oraz czy gminy będą mogły nakładać kary za nieprze-

strzeganie regulacji zawartych w dokumencie.

Stanowisko Sopotu i Związku Miast Polskich oraz gmin uzdro-

wiskowych jest takie, aby była możliwość stworzenia ram praw-

nych, w ramach których samorządy uzyskałyby możliwość 

podejmowania decyzji co do regulacji w kwestii najmu krótko-

terminowego i, co najważniejsze, opracowania narzędzi wery-

fikacji i kontroli. Jeśli ktoś nie będzie przestrzegał przepisów, 

powinna istnieć możliwość pozbawienia go prawa do koncesji 

czy prowadzenia takiej działalności – powiedziała  Magdalena 

Czarzyńska-Jachimm.

Na etapie pilotażu projektu kontrowersyjną propozycją jest 

likwidacja opłaty uzdrowiskowej i miejscowej oraz zastąpie-

nie jej podatkiem turystycznym. Wpływy podatkowe trafia-

łyby na krajowy fundusz, w którym gminy miałyby udział na 

poziomie 60 proc.

Likwidacja szarej strefy?

Prowadzenie obowiązkowego rejestru sprawi, że rynek sta-

nie się bardziej przejrzysty, ale nie rozwiąże problemów 

z interpretacją podatkową najmu, który właściciele dekla-

rują albo jako udostępnianie lokalu na cele mieszkalne, albo 

jako prowadzenie działalności gospodarczej. Istniejąca luka 

w prawie pozwala na rozbieżne opinie urzędów skarbowych, 

a to stwarza właścicielom realną szansę na uniknięcie wyż-

szego podatku. Z informacji Instytutu Prognoz Analiz Go-

spodarczych wynika, że prywatny najem krótkoterminowy 

w większości przypadków jest rozliczany według niższej, tj. 

8,5-procentowej stawki podatku od przychodu. W raporcie 

„Szara strefa 2019” Instytut powołuje się na dane Minister-

stwa Finansów, opracowane przez Stowarzyszenie Miesz-

kanicznik. Zgodnie z nimi, przykładowo w 2017 r. przychody 

z tytułu najmu deklarowało 715 289 podatników. W tej gru-

pie było aż 575 298 osób, które wybrały opodatkowanie 

ryczałtowe 8,5 proc. Praktyka rynkowa pokazuje, że dekla-

racje podatkowe często rozmijają się z rzeczywiście prowa-

dzoną działalnością. 

Do szarej strefy prowadzi także gotówkowy sposób pobie-

rania czynszu od najemcy, bezpośrednio do ręki właściciela. 

Taka praktyka spotykana jest jednak częściej w mniejszych 

miejscowościach turystycznych niż w dużych miastach. 

Hotelarze proponują

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego zasugerowała, by 

w polskim prawie opracowano przepisy ułatwiające: odróż-

nianie właścicieli indywidualnych od przedsiębiorstw, egze-

kwowanie podatków zapewniających uczciwą konkurencję, 

zapewnianie odpowiedniego wyposażenia lokali i bezpie-

czeństwa turystom (np. poprzez narzędzie certyfikacji stra-

ży pożarnej), obciążanie właścicieli odpowiedzialnością 

w przypadku złych warunków pobytu, jakości świadczonych 

usług, nierespektowania rezerwacji itp. 

Kraków ma swoje plany

Warto przypomnieć, że Urząd Miasta Krakowa już przygo-

tował broszurę informacyjną dla wynajmujących oraz zapo-

wiedział wprowadzenie „Ewidencji obiektów świadczących 

usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelowymi oraz 

pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”. Ponad-

to magistrat pracuje nad dokumentem strategicznym „Po-

lityka turystyki zrównoważonej Krakowa”, który powinien 

wejść w życie w 2021 r.

tekst / Joanna Kus

59Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 23/2019 n	



STARE PODGÓRZE,
KRASICKIEGO
Komfortowe 3-pok., mieszkanie,  
53 m2, 2006 r.
Cena: 720.000 zł

KONTAKT:   Aleksandra Pudełko 
 507-668-087 

GRZEGÓRZKI,
AL. DASZYŃSKIEGO
Przestronne mieszkanie, 2-pok.,  
38 m2, II p. 
Cena: 529.000 zł 

KONTAKT:  Michał Dzięcioł
  518-810-080 

WOLA DUCHACKA,
GOŁAŚKA
Mieszkanie 4 -pokojowe, 52 m2, 
wysoki standard
Cena: 446.000 zł 

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545 

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 56 m2, 
ogródek 25 m2, taras 12 m2

Cena: 475.000 zł 

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993 

CZYŻYNY,
SIKORKI
4 - pokojowy apartament, 75 m2, 
2018 r.
Cena: 697.000 zł 

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
  796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

PODGÓRZE,  
PŁASZÓW
Mieszkania 2,3,4-pokojowe,  
pow. 35-111 m2, stan deweloperski 
Ceny: od 279.000 zł 

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

WĘGRZCE WIELKIE
Mieszkania 3-pokojowe,  
pow. 58-61 m2, możliwość 
adaptacji poddasza
Ceny: od 319.000  zł

KONTAKT:   Piotr Kudła 
 688-880-133

MODLNICA
Nowoczesne segmenty z ogródkami, 
pow. 86 m2, świetna lokalizacja
Ceny:  od  399.000  zł 
 

KONTAKT:   Jarosław Utnik 
 688-880-152

STARE MIASTO,
UL. KOCHANOWSKIEGO
Mieszkanie 3 -pokojowe, 54 m2, 
przytulne
Cena: 519.000 zł

KONTAKT:   Katarzyna Kurleto 
 572-985-869
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MISTRZEJOWICE,
UL. OS. OŚWIECENIA
Komfortowe, 2-pokojowe 
mieszkanie, 50,13 m2 
Cena:  395.000 zł

KONTAKT:   Karolina Raźna 
 503-031-022

KURDWANÓW,
UL. BUJAKA
Komfortowe 3-pokojowe 
mieszkanie, 56 m2, 2014 r. 
Cena: 549.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

DĘBNIKI,
UL. MIECZYKOWA
Słoneczne, 3-pokojowe 
mieszkanie,  85,11 m2

Cena: 638.000 zł

KONTAKT:  Dima Hrycyszyn 
 796-483-018

GM. WIELICZKA,
SYGNECZÓW
Komfortowy dom wolnostojący,  
220 m2

Cena: 1.119.000 zł

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Nowoczesne 2-pokojowe 
mieszkanie, 59 m2, II p., 2003 r. 
Cena: 579.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

DĘBNIKI, KLINY
Mieszkania 1,2,3,4,5-pokojowe, 
pow. 32-77 m2, nowoczesna 
architektura
Ceny: od 236.520 zł 

KONTAKT:  Marek Popiela
                                     688-880-195

BRACIA-SADURSCY.PL

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

LUSINA,
GM. MOGILANY
Dom w zabudowie bliźniaczej,  
105 m2, 2011 r.
Cena: 730.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki                                
 511-272-088

WIELICZKA,
UL. JASNA
Wyjątkowe, 3-pokojowe 
mieszkanie, 68,82 m2 
Cena: 490.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski
  511-272-188

STARE MIASTO,
ŚW. TERESY
Klimatyczny apartament w okolic 
plant, 4-pok., 113 m2, I p.
Cena: 1 780 000 zł

KONTAKT:   Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  688-880-209

KONTAKT:  Karolina Raźna
                      503-031-022
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GRZEGÓRZKI,
UL. NA SZANIEC
Słoneczne, 2-pokojowe 
mieszkanie, 44,4 m2

Cena:  435.000 zł

KONTAKT:   Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. AL. 29 LISTOPADA
Przestronne, 
3-pokojowe mieszkanie; 104,1 m2

Cena: 830.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
  500-715-217

MOGILANY,
UL. ZAKOPIAŃSKA
Dom wolnostojący, 290 m2,  
2007 r. 
Cena: 1.999.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

KROWODRZA,
UL. URZĘDNICZA
Mieszkanie 4-pokojowe, 97,4 m2, 
wysoki standard
Cena: 935.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

BRONOWICE,
UL. ZŁOTA PODKOWA
Przytulne, 4-pokojowe mieszkanie, 
90 m2

Cena: 550.000 zł 

KONTAKT:  Dima Hrycyszyn             
   796-483-018

MAŁA WIEŚ
Domy w zab. bliźniaczej,  
pow. 147 m2, działki 450 m2,  
tereny zielone
Cena:  535.000 zł

KONTAKT:   Małgorzata Brożek                
  688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

GÓRKA NARODOWA 
Mieszkania 2,3,4,5-pokojowe,  
pow. 35-109 m2, nowoczesne 
osiedle
Ceny: od 295.683 zł

ŁAGIEWNIKI- BOREK FAŁĘCKI,
UL. GEN. ANTONIEGO SZYLLINGA
Luksusowy dom wolnostojący, 
385 m2

Cena: 2.800.000  zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka
  501-227-010

BRONOWICE,  
UL. MYCZKOWSKIEGO
Wyjątkowe, mieszkanie 
3-pokojowe, 73,21m2

Cena: 609.000 zł

KONTAKT:  Dima Hrycyszyn 
 796 483 018

GRZEGÓRZKI,
UL. JÓZEFA BRODOWICZA
Gotowe do zamieszkania, 
2-pokojowe mieszkanie, 93 m2

Cena: 770.000 zł

KONTAKT:   Beata Gracz- Sambor 
 500-557-819

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156
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PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. ŁUŻYCKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 45 m2, 
przestronne
Cena: 365.000 zł

KONTAKT:   Kasia Osiecka 
 503-780-786

SKOTNIKI,
UL. UNRUGA
Dom wolnostojący, dz. 6 ar,  
300 m2, klimatyczny
Cena: 1.650.000 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

SWOSZOWICE,
TOPOGRFÓW
Mieszkanie 4-pokojowe,107 m2, 
2017 r.
Cena: 649.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

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

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
                   505-110-150

ŻABINIEC, UL. JARACZA
Dom w zabudowie szeregowej, 
p.u. 252 m2, działka 450 m2, duży 
ogród
Cena: 1.650.000  zł

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI, GARLICZKA
Domy w zab. bliźniaczej,  
pow. 192-200 m2, wysoki standard 
wykonania
Ceny:  od 770.000 zł

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

KONTAKT:  Elżbieta Rudek
                    505-110-150

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

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

KONTAKT:  Kasia Osiecka 
 503-780-786

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska – Guśtak 
    518-706-518

KONTAKT:   Romuald Niemiec                        
                     576-853-289

GRZEGÓRZKI,
UL. GRZEGÓRZECKA
Mieszkanie 4-pokojowe,  
111 m2, I p.
Cena: 1.197.000  zł

KONTAKT:   Piotr Dziadzio 
 515-234-864
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Dom z działką 2,14 ar 
Łobzów, ul. Kazimierza 
Wielkiego

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

Studio - 47,71 m2 
Stare Podgórze,  
ul. Nadwiślańska
Nieruchomość składa się z salonu  
z otwartą kuchnią, oddzielonej 
części sypialnianej, łazienki z WC oraz 
przedpokoju. Do lokalu przynależy 
ogródek. W cenie mieszkania miejsce 
postojowe w garażu podziemnym.   

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

Salon z otwartą kuchnią, 2 sy-
pialnie, łazienka, WC, przedpokój. 
Przestronna loggia, dwa balkony 
francuskie. Do lokalu przynależy 
komórka lokatorska. Mieszkanie 
funkcjonalne. Wysoki standard 
wykończenia, klimatyzacja.
 

Cena 969.000 zł
Tel. 513 084 377

4-pokojowe – 73,10 m2  
Kurdwanów,  
ul. Wysłouchów 

Przedpokój, kuchnia, 4 pokoje, 
łazienka, WC, piwnica. Stan 
mieszkania bardzo dobry. Blok 
przy Parku Kurdwanowskim.
 

Cena 529.000 zł
Tel. 504 051 600

3-pokojowe - 87 m2 
Kazimierz, ul. Hieronima 
Wietora

3 pokoje, kuchnia , 2 łazienki z 
WC oraz 2 balkony. Do mieszka-
nia przynależy piwnica. Mieszka-
nie przy Bulwarach Wiślanych. 
Zapraszamy do umówienia się na 
wizytę! 

Cena 1.299.000 zł
Tel. 512 110 804

Dwa niezależne mieszkania 
Kazimierz,  
ul. Św. Wawrzyńca 

Dwa niezależne mieszkania, zlo-
kalizowane w urokliwej kamienicy. 
Do mieszkania przynależy piwnica. 
Idealne pod inwestycję. 
Zapraszamy do umówienia się na 
wizytę! 

Cena 599.000 zł
Tel. 512 110 804

3-pokojowe - 76,26 m2 
Łobzów, ul. Kazimierza 
Wielkiego

Mieszkanie na pierwszym piętrze 
w budynku z cegły. Składa się 
z trzech pokoi, osobnej kuchni, 
łazienki, balkonu oraz piwnicy. 
Bardzo bliska odległość od przy-
stanku tramwajowego (100m).

Cena 610.000 zł
Tel. 512 110 802

2-pokojowe - 29,80 m2 
Stare Podgórze,  
ul. Długosza
Mieszkania położone na parterze w 
oficynie trzypiętrowej kamienicy. Nieru-
chomość technicznie podzielona na 2 
odrębne kilkunastometrowe kawalerki. 
Mieszkania w pełni umeblowane. B. 
dobry dojazd do każdej części miasta. 

Cena 380.000 zł
Tel. 513 084 377

Cena 2.300.000 zł
Tel. 512 110 802

Cena 960.000 zł 
Tel. 513 084 377

Cena 249.000 zł
Tel. 512 110 804

1-pokojowe - 22 m2 
Kazimierz, ul. Przemyska 

1 pokój z aneksem kuchennym 
oraz łazienka z WC . Mieszkanie 
idealne pod wynajem 
krótkoterminowy.  
Zapraszamy do umówienia się 
na wizytę!

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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2-pokojowe - 38 m2 
Dąbie, ul. 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.

Cena 319.000 zł do negocjacji 
Tel. 531 992 777

1-pokojowe - 29 m2  
Stary Prokocim,  
ul. Snycerska 
Mieszkanie w czteropiętrowym blo-
ku na trzecim piętrze, składające 
się z przedpokoju, pokoju, jasnej 
kuchni, łazienki z WC, loggii oraz 
piwnicy. Idealne jako inwestycja 
pod wynajem. Możliwość zaadop-
towania mieszkania na 2 pokoje. 

3-pokojowe – 61,8 m2 
Nowy Prokocim

Przedpokój, jasna kuchnia,  
3 niezależne pokoje, łazienka, 
osobne WC, loggia oraz piwnica. 
Mieszkanie w stanie bardzo 
dobrym, na wysokim piętrze w 
bloku z windą.

Cena 425.000 zł 
Tel. 600 176 207

3-pokojowe – 45 m2 
Krowodrza, ul. Prądnicka
Przedpokój, 3 pokoje, osobna 
kuchnia, łazienka z WC, balkon i 
piwnica. Widokowe mieszkanie 
po generalnym remoncie. 
Podwójna ekspozycja. Okolica z 
doskonale rozwiniętą infrastruktu-
rą i komunikacją miejską. 

3-pokojowe -108 m2 
Salwator

3 pokoje, jasna kuchnia z jadalnią, 
łazienka, osobne WC. Mieszkanie 
znajduje się na pierwszym piętrze. 
Do mieszkania przynależą także  
2 balkony i piwnica.

Cena 900.000 zł 
Tel. 534 534 605

Dom -  140 m2 
Janowice
Dom dwupoziomowy, na działce 
10 arów. Salon z kominkiem, 
aneks kuchenny, pokój gościnny 
oraz łazienka z WC. 4 sypialnie z 
balkonami. Garaż, duży podjazd, 
piękny ogród, system inteligent-
nego domu (centralny odkurzacz, 
klimatyzacja).

DOM - 180 m2, działka 3 ar. 
os. Oficerskie,  
ul. B. Prażmowskiego  
Dom w centrum miasta, składa się 
z  parteru, 1 piętra, 2 piętra oraz 
poddasza, 5 przestronnych pokoi, 
istnieje możliwość wydzielenia 8 
pokoi. Miejsce postojowe przed 
posesją. Możliwość adaptacji 
dachu na taras. 

3-pokojowe - 58 m2 
Borek Fałęcki, ul. Żywiecka
Mieszkanie położone na wysokim 
parterze, składające się z dwóch 
niezależnych pokoi, salonu z 
aneksem kuchennym, przedpokoju 
oraz łazienki z WC. Do nieruchomości 
przynależy duża piwnica. Mieszkanie 
po remoncie. 

Cena  809.000 zł
Tel. 531 992 777

Cena 429.000 zł 
Tel. 883 999 763  

3-pokojowe - 92,58 m2 
Azory, ul. Radzikowskiego

Nieruchomość składa się z dwóch 
sypialni, przestronnego salonu z 
wyjściem na balkon, jasnej kuchni, 
łazienki i WC. Mieszkanie jest w 
dobrym stanie, posiada funkcjonal-
ny układ oraz jest bardzo jasne. 
 

Cena 750.000 zł
Tel. 791 759 999

Cena 395.000 zł  
Tel.  793 717 771

Cena 1.200.000 zł  
Tel. 604 683 680

Cena 219.000 zł
Tel. 534 533 332

2-pokojowe - 56 m2 
Stare Miasto, ul. Sobieskiego  
Stylowe mieszkanie w tradycyjnej, 
kameralnej kamienicy. Składa 
się z sypialni, salonu z aneksem 
kuchennym, łazienki z WC 
oraz przedpokoju. Ogrzewanie 
centralne. Nieruchomość idealna 
pod inwestycję jako luksusowy 
apartament. 
Cena 840.000 zł  
Tel. 600 638 099
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Lokal usługowy - 556 m2 
Nowa Huta   

Do kupienia budynek usytuowany 
na działce o powierzchni 57 ar pod 
działalność usługową produkcyjną, 
biurową. Parter o powierzchni 293 
m2. Pierwsze piętro o powierzchni 
262 m2. Stan bardzo dobry.

 
Cena 3.700.000 zł  
Tel. 693 569 250

2-pokojowe - 36 m2 
Bieńczyce, os. Na Lotnisku 

Dwa pokoje, ciemna kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie w bloku z windą. 
Duże możliwości adaptacji na 
własne potrzeby. Bardzo dobra 
infrastruktura osiedla.

Cena 270.000 zł 
Tel. 504 143 011

1-pokojowe – 40,26 m2  
Wola Duchacka Zachód 

Pokój z wyjściem na balkon, 
oddzielna, jasna kuchnia, łazienka 
z osobnym WC, przedpokój. Do 
mieszkania przynależy balkon oraz 
komórka lokatorska. Nieruchomość 
znajduje się na parterze w 
trzypiętrowym budynku z 2013 r.
Cena 399.000 zł 
Tel.  537 496 677

3-pokojowe – 58 m2 
Zakopane, ul. Jagiellońska  
Przedpokój, 2 sypialnie, salon, 
kuchnia, łazienka z oknem oraz 
dodatkowa toaleta, balkon, taras z 
widokiem na Giewont oraz Gubałówkę. 
Dodatkowo ogródek i komórka 
lokatorska. Dojazd do budynku tylko dla 
mieszkańców. W okolicy dużo zieleni. 

Cena 720.000 zł 
Tel. 535 221 232

3-pokojowe – 63 m2 
ul. Fatimska

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

Cena 385.000 zł
Tel. 792 707 776

2-pokojowe – 35 m2 
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

2-pokojowe – 33 m2

Kliny

Lokal na parterze składający 
się z sypialni, łazienki, salonu 
z aneksem kuchennym oraz 
balkonu. Stan bloku jak i lokalu 
bardzo dobry. Rok budowy: 2017.
 

Cena 239.000 zł 
Tel. 692 505 666 

3-pokojowe – 64,18 m2  
Prądnik Biały, ul. Pękowicka 
Mieszkanie trzypokojowe w 
nowoczesnym bloku z 2019 r. Stan 
deweloperski. Przedpokój, salon z 
aneksem kuchennym, dwie sypialnie, 
łazienka, osobne WC, balkon. 
Możliwość dokupienia miejsca 
postojowego w garażu podziemnym. 
Zaciszna okolica.  
Cena 489.000 zł 
Tel.  537 978 098

2-pokojowe - 53,87 m2  
os. Oświecenia

Sypialnia, pokój dzienny, otwarta 
jasna kuchnia z oknem, łazienka, 
przedpokój oraz balkon. Blok z 
2008 roku, zamknięte strzeżone 
osiedle. Mieszkanie jest w bardzo 
dobrym stanie. Ekspozycja 
zachodnia.  

Cena 435.000 zł 
Tel. 536 367 990

2-pokojowe - 51,2 m² 
Stare Miasto,  
ul. Langiewicza
Przedpokój, 2 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, WC. Do 
mieszkania przynależy balkon 
oraz piwnica. Świetny układ 
mieszkania. Kameralny blok z 
ogródkiem. Blisko centrum miasta 
i kilku uczelni wyższych. 
Cena 374.000 zł 
Tel. 696 496 500
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Do sprzedania bardzo ładne mieszkanie o pow. 43 m2. Kuchnia otwarta 
na salon, sypialnia i łazienka. Mieszkanie bardzo jasne (ekspozycja pd-zach), 

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

Świetne miejsce do zamieszkania. 

KRAKÓW, DĘBNIKI, UL. ZAGRODY

                 Cena 400.000 zł   Tel. 664 17 77 18

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

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

i ziemne pola składowe, sklep.

DOBRA LOKALIZACJA I ATRAKCYJNE CENY.

T E L .  535-559-200

Cena kompleksu 2.500.000 zł do negocjacji

Zapraszamy do współpracy

Prywatnie oferuję do sprzedaży 50 ar działkę z prawomocnym pozwoleniem na 

budowę 6 domów wolnostojacych 2 lokalowych. Działka  płaska prostokątna wśród 

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

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

Zapraszam do ogladania.

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

KRAKÓW PODGÓRZE-RYBITWY

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

CENA 1 166 000 zł

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

Położone na południowym stoku,  
widok na góry i zalew.

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI - RACIBORSKO K/ WIELICZKI

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






