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zatrudnienia wśród tych, którzy chcieliby pracować w kra-

kowskiej hucie, spadek zapotrzebowania na absolwentów 

kierunków powiązanych z branżą, gorsze nastroje społecz-

ne w Krakowie i problem z wizerunkiem stolicy Małopolski 

jako miejsca, które jest atrakcyjne dla przedsiębiorczości. 

Do kwestii społecznych dochodzą problemy ekonomiczne – 

szacuje się, że z powodu wyłączenia pieca, w przyszłym roku 

środki wpływające do budżetu Krakowa z podatków będą 

mniejsze o od 10 do 40 mln zł. 

Władze miasta obiecują pomoc

Zastępca prezydenta Krakowa Bogusław Kośmider zwrócił 

uwagę na to, że aktualnie na terenie miasta nie brakuje ofert 

pracy. Problem stanowi jednak dopasowanie wiedzy i umie-

jętności osób starających się o zatrudnienie do oczekiwań 

pracodawców. Dlatego miasto proponuje uruchomienie pro-

gramu, który ma poprowadzić Grodzki Urząd Pracy. Gdyby 

doszło do zwolnień pracowników, zakłada on zorganizowa-

nie punktów konsultacyjnych, zapewnienie dostępu do szko-

leń umożliwiających przekwalifikowanie, a także udzielenie 

pomocy w dostosowaniu się do obecnych warunków prowa-

dzenia działalności gospodarczej. Planowane są także spo-

tkania, które mają pomóc znaleźć wspólne punkty między 

Informacja o planach wygaszenia wielkiego pieca w kra-

kowskiej hucie ArcelorMittal Poland przeraziła zwłasz-

cza pracowników spółki, którzy obawiają się utraty 

pracy. W najgorszej sytuacji są osoby, które przepracowa-

ły w tym miej scu kilkadziesiąt lat. Do emerytury brakuje im 

już niewiele, i choć są specjalistami w swojej dziedzinie, za-

trudnienie w innym przedsiębiorstwie będzie dla nich du-

żym problemem, bo przekwalifikowanie się w ich wieku nie 

jest łatwe. Aktualnie krakowska huta zatrudnia ok. 3,5 tys. 

osób. Część z nich obawia się, że straci pracę. Zagrożone są 

także miejsca pracy w przedsiębiorstwach powiązanych ze 

spółką. Jedno miejsce pracy w hutnictwie generuje 7 poza – 

zauważył Krzysztof Bąk z NSZZ Pracowników ArcelorMit-

tal Poland.

Problemy huty wpłyną na całe miasto

Kłopoty, które pojawiają się w tak dużym przedsiębior-

stwie jak krakowska huta, nie dotyczą tylko jej pracowników, 

ale stają się problemem całego miasta. W czasie sesji Rady 

Miasta Krakowa, która odbyła się 20 listopada, zastępca 

prezydenta miasta Bogusław Kośmider wyliczył negatyw-

ne skutki ewentualnego wyłączenia pieca, jakie mogą do-

tknąć Kraków. Utrata pracy przez wiele osób, zmniejszenie 

Spółka ArcelorMittal Poland wygasiła wielki piec w krakowskiej hucie. 
Wprawdzie zgodnie z zapowiedzią, zatrzymanie instalacji ma być tymczasowe, 
jednak wielu pracowników boi się utraty pracy i nie wierzy, że piec jeszcze 
kiedykolwiek ruszy. Co na to przedstawiciele spółki i władze miasta Krakowa?

Wygaszenie wielkiego pieca rozpaliło emocje 
krakowian

Wygaszenie wielkiego pieca rozpaliło 
emocje krakowian
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możliwościami potencjalnych pracowników, a wymaganiami 

pracodawców. Dodatkowo osoby zwolnione z huty mogą li-

czyć na indywidualną pomoc w ramach działalności Urzędu 

Pracy. 

Gdzie cierpią ludzie, 
tam robi się politykę

W czasie sesji Rady Miasta Krakowa część radnych pod-

kreślała, że ponieważ ArcelorMittal jest firmą komercyj-

ną, władze miasta mają ograniczone możliwości, jeśli chodzi 

o wpływ na decyzje podejmowane przez zarząd spółki. To 

prawda, ale podczas gdy część radnych próbowała znaleźć 

konstruktywny sposób, w jaki można zrobić cokolwiek, by 

zmniejszyć negatywne skutki obecnych problemów huty, 

inni szukali winnych, obrzucając oskarżeniami przeciwną 

partię polityczną. Łukasz Maślona podkreślił jednak: Huta 

stała się przede wszystkim ofiarą przemian ustrojowych, 

sprzedana została za bezcen, o czym informowała wielo-

krotnie Najwyższa Izba Kontroli, czego nie udało się wyja-

śnić do końca prokuraturze, bo śledztwo było prowadzone 

w takim tempie, że po 10 latach zostało umorzone. Sprze-

daż huty rozpoczęła lewica, zakończyła prawica, a biernie 

się temu przyglądali liberałowie z centrum. W związku z tym 

odpowiedzialność polityczną wszyscy Państwo za to pono-

szą. Padło także pytanie o to, co stanie się z gruntami, na 

których obecnie znajduje się huta i kto zapłaci za usuwanie 

zanieczyszczeń, jeśli spółka ArcelorMittal Poland zdecyduje 

się opuścić Kraków. 

Spółka twierdzi, że to nie koniec

Według rzecznika prasowego ArcelorMittal Poland, Sylwii 

Winiarek, takie dywagacje są przedwczesne, a spółka nie 

tylko zamierza pozostać w stolicy Małopolski, ale i ponownie 

uruchomić wielki piec w przyszłości. My naprawdę chcemy 

dalej produkować stal w Krakowie, jesteśmy branżą cyklicz-

ną i odczuwamy spadki koniunktury. Teraz mamy do czy-

nienia ze spowolnieniem w branży motoryzacyjnej, to jest 

kluczowy odbiorca stali z krakowskiej huty, bo ona produ-

kuje blachę. Jak tylko zobaczymy oznaki poprawy na rynku, 

te instalacje zostaną uruchomione – powiedziała. Jako inne 

przyczyny problemów krakowskiej huty wymieniła też prze-

pisy unijne, które wprowadziły opłaty za emisję dwutlenku 

węgla. Ponieważ obowiązują one tylko na terenie Europy, 

poza nią produkcja stali jest tańsza, a co za tym idzie – ceny 

są bardziej konkurencyjne. Dlatego bardziej opłaca się spro-

wadzać stal np. z Azji, a jak twierdzi rzecznik prasowy Arce-

lorMittal Poland, tamtejsze piece nie są tak nowoczesne jak 

nasze, dlatego emitują więcej zanieczyszczeń. Tym samym 

przepisy, które miały chronić środowisko naturalne wcale 

tego nie robią, za to stanowią duże utrudnienie dla przedsię-

biorców. Na to nałożyło się wprowadzenie wysokiego cła na 

stal i aluminium w USA, które powoduje większą podaż na 

naszym kontynencie. 

Zwolnień nie będzie?

Mimo obecnych problemów, Sylwia Winiarek zapewniła, że 

spółka nie przewiduje zwolnień. Skutki postoju wielkiego 

pieca i stalowni odczuje ok. 800 pracowników, jednak po-

łowa otrzymała propozycję podjęcia innych obowiązków na 

terenie krakowskiego zakładu, a pozostali – ofertę przenie-

sienia do Dąbrowy Górniczej. Na razie faktem jest, że wielki 

piec w krakowskiej hucie został zatrzymany. Czy jeszcze kie-

dykolwiek ruszy i jaki los naprawdę czeka pracowników kom-

binatu, okaże się w przyszłości.

tekst / Anna Bruzda

Spółka ArcelorMittal Poland wygasiła wielki piec w krakowskiej hucie. 
Wprawdzie zgodnie z zapowiedzią, zatrzymanie instalacji ma być tymczasowe, 
jednak wielu pracowników boi się utraty pracy i nie wierzy, że piec jeszcze 
kiedykolwiek ruszy. Co na to przedstawiciele spółki i władze miasta Krakowa?

Wygaszenie wielkiego pieca rozpaliło emocje 
krakowian
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korzysta z miejskich sieci ciepłowniczych, co wiąże się z ogra-

niczeniem niskiej emisji. Niestety główne paliwo znacznej 

części polskich elektrociepłowni stanowi węgiel, którego 

spalanie powoduje wydzielanie dużych ilości dwutlenku wę-

gla, a w obliczu zmian klimatycznych szczególnie ważne jest 

ograniczenie jego emisji. Najprostszy krok to korzystanie tyl-

ko z takiej ilości energii, jakiej faktycznie potrzebujemy. Co 

ważne, zapobiegając marnowaniu, chronimy zarówno śro-

dowisko naturalne, jak i własny portfel, bo nie musimy płacić 

za coś, co nie daje nam wymiernej korzyści.

Na co wydano publiczne pieniądze?

Jednym ze sposobów ograniczenia marnowania energii jest 

termomodernizacja budynków mieszkalnych. Aby ogrzać od-

powiednio ocieplone obiekty, potrzeba mniej energii. Mniej-

sze ilości opału oznaczają redukcję emisji dwutlenku węgla. 

Zwykle wkrótce po rozpoczęciu okresu grzewczego 

praktycznie w całej Polsce zauważamy pogorszenie 

jakości powietrza. Trudno się dziwić, że zima i smog 

idą ze sobą w parze. Według danych opublikowanych przez 

Polski Alarm Smogowy główną przyczyną smogu jest spala-

nie paliw stałych. Niska emisja jest odpowiedzialna za ok. 46 

proc. pyłu PM10 i 84 proc. benzo(a)pirenu, które znajdują się 

w powietrzu. W tym sezonie ogrzewanie budynków za po-

mocą paliw stałych na terenie Krakowa nie jest już możliwe, 

jednak w innych miejscowościach nadal w wielu domach jed-

norodzinnych, a także w części bloków źródło ciepła stanowi 

węgiel lub drewno.

Ekologia się opłaca

Smog to jednak nie jedyny problem powiązany z okre-

sem grzewczym. Coraz więcej budynków wielorodzinnych 

    warto wiedzieć

Miało być cieplej 
i taniej. Jak wyszło?

Zmiany klimatyczne i problemy ze smogiem skłaniają do oszczędniejszego 
gospodarowania energią. Nic dziwnego zatem, że coraz więcej mówi się 
o termomodernizacji. Sprawdzamy, jak wykorzystano środki publiczne 
przeznaczone na realizację tego typu przedsięwzięć.

 n



9Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 24/2019

Choć termomodernizacja wiąże się z pewnymi nakładami fi-

nansowymi, w dłuższej perspektywie inwestycja zwraca się 

dzięki niższym kosztom ogrzewania. Dodatkowym impul-

sem do podjęcia się realizacji takiego przedsięwzięcia mia-

ło być przeznaczenie na ten cel środków publicznych. Czy te 

pieniądze zostały odpowiednio spożytkowane i przyczyni-

ły się do ochrony środowiska oraz konkretnych oszczędno-

ści finansowych dla mieszkańców? Najwyższa Izba Kontroli 

sprawdziła, jaki użytek z otrzymanego wsparcia zrobiły 

spółdzielnie mieszkaniowe, przeprowadzające termomoder-

nizację budynków mieszkalnych będących w ich zasobach.

NIK wkracza do akcji

W prezentacji opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kon-

troli czytamy: W okresie objętym kontrolą (2014–2018) 

spółdzielnie mieszkaniowe otrzymały dofinansowanie w po-

staci premii termomodernizacyjnych w wysokości 183,5 mln 

zł, natomiast wartość umorzenia pożyczek udzielonych 

przez kontrolowane WFOŚiGW wyniosła 71,8 mln zł. Aby 

sprawdzić, jak otrzymane wsparcie przełożyło się na reali-

zację założonych celów, NIK skontrolował łącznie 354 wie-

lorodzinne budynki mieszkaniowe, będące w zasobach 19 

spółdzielni. Okazało się, że badanym spółdzielniom udało 

się osiągnąć efekty rzeczowe, które polegały m.in. na do-

ciepleniu ścian czy wymianie drzwi i okien, znajdujących 

się w częściach wspólnych budynków. Problem w tym, że 

w większości przypadków nie sprawdzano, jak te działania 

przekładają się na faktyczną oszczędność energii, a co za 

tym idzie – również środków finansowych. Co więcej, prze-

pisy nie nakładały na nikogo takiego obowiązku. Kontrola 

NIK wykazała natomiast, że pomimo przeprowadzenia ter-

momodernizacji zgodnie z planem, zasadnicze cele nie zosta-

ły osiągnięte. Zgodnie z założeniami wykonanie założonych 

działań związanych z termomodernizacją miało się prze-

łożyć na zaoszczędzenie 114 287 GJ energii. W rzeczywi-

stości udało się oszczędzić tylko 66 790 GJ, co stanowi ok. 

58 proc. oczekiwanej wartości. Jeszcze gorzej sytuacja wy-

gląda w kwestii pieniędzy. Zamiast planowanych 6,8 mln zł 

oszczędności uzyskano kwotę 2 mln zł, czyli ok. 29 proc. za-

łożonej sumy. 

Co poszło nie tak?

Kontrola wykazała, że jedną z przyczyn tego, ze rezultaty 

termomodernizacji okazały się  niewspółmierne do zało-

żeń, były błędy obliczeniowe – wiele podmiotów w audy-

cie zawyżało zapotrzebowanie na ciepło. Zabrakło również 

dostosowania systemów ogrzewania do zmniejszonego po-

boru ciepła. Do uzyskania efektu gorszego od zamierzo-

nego mogły przyczynić się także niewłaściwe zachowania 

użytkowników, np. wietrzenie mieszkania przy włączonych 

grzejnikach czy pozostawianie niedomkniętych drzwi i okien 

w częściach wspólnych. Dodatkowo na mniejszą oszczęd-

ność finansową wpłynęły podwyżki cen energii cieplnej 

wprowadzone przez przedsiębiorstwa energetyczne.

tekst / Anna Bruzda
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cieku, oraz błędnie podano wartości roczne jako ilości kwar-

talne odprowadzonych wód.

Argumentacja prawna

Zarząd Zlewni nie uznał reklamacji, gdyż z treści pozwolenia 

wodnoprawnego uzyskanego przez wnioskodawcę wynika, 

iż wody opadowo-roztopowe z terenu zakładu trafiają do za-

lewu miejskiego mającego ujście do cieku. A tym samym od-

prowadzane są do wód, co oznacza, że zgodnie z art. 268 ust. 

1 pkt 3 ustawy Prawo wodne należy uiszczać opłaty za usłu-

gi wodne. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego błędnego 

określenia odbiornika wód opadowo-roztopowych w infor-

macji określającej opłatę, organ zauważył, że podana nazwa 

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie określił dla pewnej spółki opłatę zmienną za odprowadzanie wód 
opadowo-roztopowych poprzez kanalizację deszczową do zalewu miejskiego, 
uchodzącego do cieku.

S
półka złożyła reklamację, w której nie zgodziła się 

z wysokością stawki ustalonej w powołanej informa-

cji. Stwierdziła, iż opłaty za odprowadzanie wód opa-

dowo-roztopowych uiszcza się wyłącznie za odprowadzanie 

ich do wód. W analizowanym przypadku wody opadowo-

-roztopowe są absorbowane przez grunt i tylko śladowa 

ilość trafia do rowu melioracyjnego, w którym nie ma wody 

płynącej. Na odcinku od rowu do cieku wsiąkają całkowicie 

i nie płyną do końca. Z uwagi na powyższe podmiot uwa-

żał, że wody opadowo-roztopowe z terenu zakładu odpro-

wadzane są do ziemi i nie powinno się naliczać za to opłat. 

Ponadto spółka zwróciła uwagę, iż w informacji określającej 

wysokość stawki nieprawidłowo określono odbiornik wód 

opadowo-roztopowych jako „zalew miejski”, uchodzący do 

prawo

Naliczanie opłat 
za odprowadzanie 
wód opadowo-
roztopowych

 n
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pokrywa się z określeniem stosowanym w ust. 1 pozwolenia 

wodnoprawnego.

Wyjaśnienie WSA

Spółka zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Admi-

nistracyjnego, który uznał, że informacje przekazane przez 

skarżącą i bezkrytycznie przyjęte przez organ administra-

cji publicznej, były niewystarczające do naliczenia opłaty 

zmiennej. Nie można bowiem jednoznacznie stwierdzić ilości 

wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do otwar-

tego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej. War-

tość tego parametru jest natomiast kluczowa dla ustalenia 

wysokości opłaty zmiennej.

Sąd nie znalazł uzasadnienia dla zarzutu strony skarżącej, 

dotyczącego niewyjaśnienia przez organ, czy wody opado-

wo-roztopowe są odprowadzane do ziemi czy do wód oraz 

czy rów, do którego spływa woda opadowa lub roztopowa, 

stanowi urządzenie kanalizacji deszczowej bądź kanalizacji 

zbiorczej.

Ustawa Prawo wodne definiuje jedynie system kanalizacji 

zbiorczej, odsyłając w tym zakresie do art. 2 pkt 7 ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu ścieków. Nie definiuje natomiast pojęcia „otwartego” 

lub „zamkniętego” systemu kanalizacji deszczowej, służące-

go do odprowadzania opadów atmosferycznych, którym po-

sługuje się art. 272 ust. 5 ustawy Prawo wodne, stanowiący 

materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji. W tej sy-

tuacji należy posłużyć się słownikowym rozumieniem tego 

terminu. Pod pojęciem należy zatem rozumieć każdy system 

urządzeń wodnych umożliwiających odprowadzanie wód 

opadowych, choć w przypadku rowu melioracyjnego nie 

musi to być wyłączna jego funkcja. Istotne jest natomiast, iż 

rów nie stanowi elementu kanalizacji ogólnospławnej, tzn. 

nie służy do odprowadzania innych ścieków – oprócz opa-

dowych, których dotyczyło wskazane wyżej pozwolenie 

wodnoprawne.

Podstawa do określenia 
opłaty zmiennej

W świetle powyższego organ prawidłowo orzekł, że rów 

melioracyjny należy uznać za otwarty system kanalizacji 

deszczowej, o której mowa w art. 272 ust. 5 ustawy Prawo 

wodne, skoro umożliwia on odprowadzanie wód opadowych 

do zalewu, a zatem zgodnie z treścią pozwolenia wodno-

prawnego jest elementem tego systemu. Uchylając decyzję, 

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że przy ponow-

nym rozpatrywaniu sprawy organ administracji (mając na 

uwadze wskazane wyżej motywy) powinien ustalić prawi-

dłowo ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzo-

nych przez stronę do otwartych lub zamkniętych systemów 

kanalizacji deszczowej. I dopiero na tej podstawie określić 

wysokość opłaty zmiennej.

Wyrok wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 
z 9 Sierpnia 2019 r., sygn. akt II SA/Łd/355/19

 
tekst / Krzysztof Janowski, radca prawny, 

Kancelaria Janowski Markiewicz
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pojawi się także zabudowa biurowa oraz pasaż handlowy  

i plac o charakterze parkowym. 

Mieszkaj w Mieście, jako „osiedle samowystarczalne”, ma 

gwarantować przyszłym lokatorom szybki i łatwy do-

stęp do szerokiego wachlarza usług. W planach deweloper 

uwzględnia między innymi przedszkole i żłobek, restauracje 

i kawiarnie, salon kosmetyczny, aptekę, kwiaciarnię, a tak-

że inne elementy miejskiej infrastruktury, mające na celu 

podnieść komfort życia mieszkańców. Warto zaznaczyć, że 

kolejne punkty już pojawiają się na osiedlu, ku satysfakcji 

mieszkańców.

Osiedle z nową 
infrastrukturą drogową

Mieszkaj w Mieście usytuowane jest u zbiegu ulic: Ra-

dzikowskiego oraz Armii Krajowej. W ramach inwe-

stycji powstało łącznie 1780 metrów nowych dróg 

publicznych, wybudowanych z środków inwestorów. 

Nowopowstałe drogi połączyły ulicę Radzikowskiego  

Drugi etap realizacji osiedla Mieszkaj w mieście dobiegł końca. Inwestycja 
spółki Henniger Investment, nazywana przez inwestorów „osiedlem 
samowystarczalnym”,  rozrasta się, wprowadzając na rynek kolejne, dostępne 
od zaraz, lokale mieszkaniowe.

Tworzymy nowoczesne i świadome osiedle „ju-

tra”, zorientowane na człowieka i jego po-

trzeby” – mówią inwestorzy MWM. Mieszkaj 

w Mieście to inwestycja, która według planu ma łą-

czyć różnorodne lokale mieszkaniowe z rozbudowa-

ną strukturą usług. W obrębie Osiedla Wizjonerów 

zaproszono nas

„Mieszkaj w Mieście” – 
nowoczesne osiedle jutra

 n
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z Armii Krajowej, z pominięciem Ronda Ofiar Katynia. Za-

bieg ten ma na celu zapewnienie mieszkańcom bezproble-

mowego połączenie między osiedlem a centrum miasta.

Według planów, w najbliższym sąsiedztwie osiedla powsta-

nie park miejski. Spółka Henniger Investment opracowała 

projekt, który zyskał aprobatę Miasta i został przekazany 

Zarządowi Zieleni Miejskiej. Przedsięwzięcie ma zostać zre-

alizowane w przeciągu kilku najbliższych lat.

Pierwsze mieszkania 
pod klucz już dostępne

Kolejne etapy budowy osiedla dobiegają końca. Niesie to 

za sobą dostępność większej liczby lokali gotowych do za-

mieszkania od zaraz. Inwestorzy mają za sobą dwa etapy 

prac: Naukowców oraz Wizjonerów. Obecnie trwają pra-

ce w ramach kolejnych etapów: Kompozytorów i Aktorów, 

w których przewidziano m.in.: lokale pod usługi, zwiększenie 

terenów zielonych i parkowych oraz rozbudowę przestrzeni 

wspólnych. 

W planach zostały uwzględnione udogodnienia dla osób 

starszych – na każdym etapie prac pojawiają się nowe miesz-

kania, które cechuje łatwy dostęp (bez konieczności poko-

nywania wysokich schodów). Część lokali posiada także 

przydomowe ogródki.  

W obrębie zabudowy zaplanowano również parkingi pod-

ziemne wraz z miejscami postojowymi, wyposażonymi 

w gniazda do ładowania samochodów elektrycznych. Za 

projekt osiedla Mieszkaj w Mieście odpowiada uznana pra-

cownia architektoniczna Medusa Group.

Nowość na krakowskim 
osiedlu – klub sąsiedzki

Za projektem MWM stoi idea lokalności i zacieśniania sąsiedz-

kich więzi. Osiedle ma nawoływać do angażowania się we wspól-

notę mieszkaniową oraz budować spójną, zżytą społeczność. Te 

założenia doskonale spełnia klub osiedlowy „K2O”, który pełni 

rolę miejsca spotkań mieszkańców oraz integruje ich poprzez 

wspólne spędzanie wolnego czasu. Klub, wspierający budowa-

nie świadomej społeczności, jest pierwszym tego typu miejscem 

na osiedlowej mapie Krakowa i posiada już własny fanpage na 

Facebooku. K2O ma 320 m2 powierzchni i oferuje różnorodne 

zajęcia edukacyjno-rozrywkowe, nie tylko dla dzieci, ale także 

dla osób dorosłych. Docelowo inwestorzy planują przeznaczyć 

nawet 1000 m2 powierzchni na dodatkowe przestrzenie wspól-

ne dla mieszkańców.
tekst / Karolina Naramek
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ulokowaniu oszczędności kończąc. Czy jednak zawsze jest 

to dobry pomysł i czy należy się z tym spieszyć? Czy warto 

jeszcze w tym roku szukać nieruchomości i składać wnioski 

kredytowe?  

Kiedy wnioskować o kredyt 
hipoteczny?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy wziąć pod uwa-

gę kilka kwestii. Po pierwsze trzeba zastanowić się, w jakim 

celu kupujemy mieszkanie lub dom. Jeśli szukamy czegoś dla 

siebie, to zazwyczaj zajmuje to zdecydowanie więcej czasu, 

ponieważ każdy chce idealnego dla siebie lokum, a o to nie-

łatwo. W obecnej sytuacji rynkowej mamy zdecydowanie 

większy popyt na nieruchomości w stosunku do podaży, co 

Niezmiennie od wielu lat tematyka produktu, jakim jest kredyt hipoteczny, 
budzi wiele emocji. Zastanawiamy się, czy w ogóle chcemy się zadłużać, na 
ile lat, czy nam się to opłaca, jak i w którym banku rozpocząć ubieganie się 
o finansowanie.

Podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu hipoteczne-

go jest związane z sytuacją na rynku nieruchomości, 

a dokładniej z aktualnymi cenami. Powstaje odwiecz-

ne pytanie i spekulacje „czy stawki metra kwadratowego 

będą szły w dół?”. W przeciwieństwie do poprzednich lat 

obecnie bardzo wielu z nas interesuje się zakupem mieszka-

nia pod kątem inwestycyjnym. Kiedyś w głównej mierze szu-

kało się mieszkania czy domu dla siebie. Teraz nieruchomość 

bardzo często traktujemy jako lokatę kapitału, która pozwoli 

nam na osiąganie wymiernych korzyści finansowych w cią-

gu wielu lat. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost cen nierucho-

mości, a także bardzo niskie oprocentowanie depozytów, 

kupowanie nieruchomości stało się niemalże naszym „spor-

tem narodowym”, a także receptą na wszystko – począwszy 

od emerytury, poprzez zabezpieczenie przyszłości dzieci, na 

       ekspert radzi

Kredyt hipoteczny 
– czy warto kupić 
nieruchomość jeszcze 
w tym roku?

 n
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nie ułatwia zadania. W tym wypadku pośpiech na pewno nie 

jest dobrym doradcą. Jeśli natomiast szukamy mieszkania 

pod wynajem, kryteria nie są już aż tak wyśrubowane. Jed-

nak wzrost cen za metr kwadratowy musimy brać pod uwa-

gę w obu wariantach. I tutaj czas odgrywa kluczową rolę. Od 

lat ceny mieszkań nieubłaganie idą do góry i jeśli rzeczywi-

ście poważnie myślimy o zakupie, to im szybciej podejmie-

my decyzję, tym będzie taniej. Pamiętać trzeba, że mieszkań 

na rynku jest mniej niż chętnych. Dlatego też, jak tylko znaj-

dziemy nieruchomość wartą zainteresowania, dobrze ją za-

rezerwować, bo w przeciwnym wypadku ubiegnie nas inny 

nabywca. W tym zakresie rynek stał się brutalny – teraz to 

klient walczy o nieruchomość a nie deweloper czy sprzeda-

jący o klienta. 

Dobre planowanie to klucz sukcesu 

Przy zakupie nieruchomości kluczowym aspektem jest finan-

sowanie inwestycji. Rynek kredytów hipotecznych również 

bardzo dynamicznie się zmienia. Nie jest tajemnicą, że banki 

systematycznie zaostrzają kryteria udzielania pożyczek. To 

kolejny argument, by pospieszyć się z zakupem nieruchomo-

ści. Skąd taka sytuacja? Regulacje i prawo to oczywiście jed-

no, ale przy tak olbrzymim popycie na nieruchomości i takiej 

ilości zainteresowanych kredytem banki mogą sobie na to 

pozwolić i przy okazji minimalizować własne ryzyko. Stąd nie 

tylko zaostrzenie polityki kredytowej, ale także większe re-

strykcje przy badaniu zdolności kredytowej. Trzeba spełniać 

określone i ścisłe warunki, aby nasz dochód był brany pod 

uwagę przez bank. Do tego dochodzi weryfikacja sytuacji ro-

dzinnej, kosztów utrzymania dzieci oraz źródeł zarobków. Te 

elementy już na stracie budzą strach i stres po stronie klien-

ta. Dlatego tak ważne jest, aby na etapie planowania kredytu 

spotkać się z kompetentnym doradcą i zaplanować całą ope-

rację. Po co szukać miesiącami nieruchomości, jeśli na końcu 

i tak okaże się, że bank nie udzieli nam pożyczki? 

Do kredytu trzeba podchodzić 
indywidualnie

Zaostrzenie polityki to tak naprawdę dopiero początek. 

Kolejnym problemem, a tym samym argumentem, aby 

się spieszyć, jest fakt, że kredyty są coraz droższe. Na-

wet w ostatnich tygodniach można zaobserwować znaczą-

cy wzrost średnich marż na rynku. Z uwagi na to, że kredyt 

hipoteczny wiąże się z kilkunastoma kosztami okołokre-

dytowymi, kluczowe będzie wybranie najbardziej optymal-

nego dla nas rozwiązania. I to dosłownie dla nas. To, że sąsiad 

miesiąc temu wziął kredyt w banku „X”, nie oznacza, że dla 

nas bank „X” będzie miał równie korzystną ofertę – istotne 

jest indywidualne podejście. 

Na oprocentowanie kredytu składają się WIBOR oraz mar-

ża banku. Na WIBOR wpływu nie mamy. Marża natomiast 

jest stała w całym okresie kredytowania. Suma tych warto-

ści przesądza zatem, czy zapłacimy mniej czy więcej za nasze 

zobowiązanie. W związku z tym ważna jest szybkość decy-

zji, ponieważ marże systematycznie idą w górę.  Pod uwa-

gę należy wziąć jeszcze prowizję za udzielenie kredytu oraz 

cały szereg wszelakich ubezpieczeń: pomostowego do cza-

su wpisu hipoteki, na życie, od utraty pracy, niskiego wkładu 

własnego, nieruchomości. Suma tych kosztów to nierzad-

ko kilkaset złotych doliczanych do raty. Do tego dochodzi 

jeszcze wycena nieruchomości czy opłaty za wcześniejszą 

spłatę zobowiązania. W praktyce ma to kolosalny wpływ na 

ponoszone przez kredytobiorcę koszty. Najważniejszy jest 

zatem dobór oferty, która po pierwsze będzie odpowiada-

ła na nasze indywidualne potrzeby, a po drugie nie puści nas 

z torbami. 

Jeśli planujemy zakup nieruchomości i zastanawiamy się, czy 

zrobić to już teraz, czy za kilka miesięcy,decyzję lepiej pod-

jąć wcześniej niż później. Mieszkania są coraz droższe, popyt 

przewyższa podaż na rynku nieruchomości, a do tego sto-

sunkowo łatwe zaciągnięcie taniego kredytu hipotecznego 

z czasem staje się coraz trudniejsze.

tekst / Katarzyna Mach-Opoka
Senior Specjalista Phinance S.A.

katarzyna.mach@phinance.pl
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Krzesła to meble, które są znane ludziom od tysięcy 
lat. Z powodzeniem towarzyszą nam przy stołach, 
stolikach, biurkach, toaletkach, a nawet blatach ku-

chennych. W dawnych czasach obecność krzeseł w domo-
stwie świadczyła o zamożności gospodarzy. Przez lata ich for-
ma i kształt zmieniały się, ale stałe były tylko cechy krzesła 
doskonałego, które miało być wygodne i praktyczne. Dziś ta 
zasada jest zupełnie naturalna, dlatego od krzeseł oczekujemy 
coraz więcej. Współczesne modele muszą być wygodne, funk-
cjonalne oraz... estetyczne.

Na co dzień krzesła wykorzystujemy w różnych pomieszcze-
niach. Spełniają one także rozmaite funkcje. W kuchni i jadal-
ni, dzięki krzesłom możemy w komfortowych warunkach zjeść 
posiłek lub wykonać pracę, dlatego idealnie sprawdzają się 
modele tapicerowane. Krzesła obite bawełnianą tkaniną w ja-
snym kolorze sprawią, że wnętrze nabierze ciepła i przytulne-
go charakteru.

W salonach i sypialniach zazwyczaj pozwalamy sobie na wię-
cej szaleństwa, zarówno w doborze fasonów, jak i kolorów. 
Krzesła tapicerowane welwetem wydają się idealnym rozwią-

Grudzień to czas rodzinnych spotkań, posiedzeń i nasiadówek, dla-
tego świąteczne zgromadzenia (i nie tylko!)  muszą składać się z kilku 
istotnych elementów: miłego towarzystwa, fascynujących opowieści 
i... wygodnych krzeseł.

Opowieść
o krzesłach

funkcjonalność

i wygoda!

zaniem. Elegancja tych modeli w połączeniu z ich funkcjonal-
nością, sprawiają, że dostarczą one niezbędnych wygód oraz 
będą oryginalnym dodatkiem do wnętrza. Wybierając krzesła 
w ciekawej formie i niepowtarzalnym kolorze, masz pewność, 
że pomieszczenie, w którym się znajdą, nabierze niepowtarzal-
nego sznytu i wyrafinowanej elegancji.

Bez wątpienia krzesła cieszą się stałą popularnością. Wysokiej 
jakości surowce i oryginalne wzornictwo sprawiają, że ten ro-
dzaj mebla jest czymś więcej, niż tylko przedmiotem użytko-
wym. Dzięki bogatej ofercie krzeseł w Witek Home znajdziesz 
modele podążające za aktualnymi trendami, oraz takie, które 
dzięki wysokiej jakości posłużą Ci przez lata. 

Przyjdź do naszego salonu lub odwiedź nas na:

www.witek.pl

Witek Home  CENTRUM WYPOSAŻENIA WNĘTRZ                   ul. Handlowców 12, Modlniczka k/Krakowa
 n
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Krzesła to meble, które są znane ludziom od tysięcy 
lat. Z powodzeniem towarzyszą nam przy stołach, 
stolikach, biurkach, toaletkach, a nawet blatach ku-

chennych. W dawnych czasach obecność krzeseł w domo-
stwie świadczyła o zamożności gospodarzy. Przez lata ich for-
ma i kształt zmieniały się, ale stałe były tylko cechy krzesła 
doskonałego, które miało być wygodne i praktyczne. Dziś ta 
zasada jest zupełnie naturalna, dlatego od krzeseł oczekujemy 
coraz więcej. Współczesne modele muszą być wygodne, funk-
cjonalne oraz... estetyczne.

Na co dzień krzesła wykorzystujemy w różnych pomieszcze-
niach. Spełniają one także rozmaite funkcje. W kuchni i jadal-
ni, dzięki krzesłom możemy w komfortowych warunkach zjeść 
posiłek lub wykonać pracę, dlatego idealnie sprawdzają się 
modele tapicerowane. Krzesła obite bawełnianą tkaniną w ja-
snym kolorze sprawią, że wnętrze nabierze ciepła i przytulne-
go charakteru.

W salonach i sypialniach zazwyczaj pozwalamy sobie na wię-
cej szaleństwa, zarówno w doborze fasonów, jak i kolorów. 
Krzesła tapicerowane welwetem wydają się idealnym rozwią-

Grudzień to czas rodzinnych spotkań, posiedzeń i nasiadówek, dla-
tego świąteczne zgromadzenia (i nie tylko!)  muszą składać się z kilku 
istotnych elementów: miłego towarzystwa, fascynujących opowieści 
i... wygodnych krzeseł.

Opowieść
o krzesłach

funkcjonalność

i wygoda!

zaniem. Elegancja tych modeli w połączeniu z ich funkcjonal-
nością, sprawiają, że dostarczą one niezbędnych wygód oraz 
będą oryginalnym dodatkiem do wnętrza. Wybierając krzesła 
w ciekawej formie i niepowtarzalnym kolorze, masz pewność, 
że pomieszczenie, w którym się znajdą, nabierze niepowtarzal-
nego sznytu i wyrafinowanej elegancji.

Bez wątpienia krzesła cieszą się stałą popularnością. Wysokiej 
jakości surowce i oryginalne wzornictwo sprawiają, że ten ro-
dzaj mebla jest czymś więcej, niż tylko przedmiotem użytko-
wym. Dzięki bogatej ofercie krzeseł w Witek Home znajdziesz 
modele podążające za aktualnymi trendami, oraz takie, które 
dzięki wysokiej jakości posłużą Ci przez lata. 

Przyjdź do naszego salonu lub odwiedź nas na:

www.witek.pl

Witek Home  CENTRUM WYPOSAŻENIA WNĘTRZ                   ul. Handlowców 12, Modlniczka k/Krakowa
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Zachodni trend na polskim rynku 

W kontekście zmian, jakie zaszły wśród studentów w ciągu 

ostatnich lat, nie sposób nie zauważyć także tych, obejmu-

jących preferencje związane ze standardem zamieszkania. 

Jeszcze do niedawna panowało przekonanie, że student 

przystanie na niemalże każde warunki, jeśli cena będzie 

dostatecznie niska. Właściciele PRL-owskich mieszkań, 

szukając najemców w społeczności studenckiej, mogą za-

uważyć, że coraz trudniej spełnić oczekiwania tej grupy lo-

katorów. Oferta uczelnianych akademików co prawda bywa 

Choć na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować spadek liczby studentów, 
jednoczesnym zjawiskiem jest wzmożony napływ żaków z zagranicy. Po 
przełomowych wydarzeniach politycznych na Ukrainie migracje naszych 
wschodnich sąsiadów są szczególnie widoczne – zwłaszcza w największych 
polskich miastach z dobrze rozwiniętą ofertą edukacyjną oraz bogatym 
w oferty rynkiem pracy.

Zjawisko nie ominęło również Krakowa, gdzie 

w 2017 r. w gronie 157 271 studentów 8377 

z nich było obcokrajowcami (GUS: Szkolnictwo 

wyższe w roku akademickim 2017/2018). Największy od-

setek stanowią cudzoziemcy zza wschodniej granicy. 

Najliczniej przyjeżdżają tutaj Ukraińcy oraz Białorusini. 

Stosunkowo liczną grupę stanowią również osoby z Indii. 

Atrakcyjna oferta krakowskich uczelni przyciąga nie tyl-

ko studentów, którzy chcą w Polsce zdobyć wykształce-

nie, ale również młodych ludzi zainteresowanych Polską 

w ramach zagranicznych wymian międzyuczelnianych.

            z Krakowa

Prywatne akademiki 
podbijają Kraków

 n
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Jana Pawła II 74. Fakt, że przedsięwzięcia powstają również 

w stolicy Małopolski, świadczy o zapotrzebowaniu na tego 

typu obiekty.  

Rosnące zainteresowanie wynika z potrzeb rynku. Niedobór 

mieszkań o dobrym standardzie, w bliskiej lokalizacji uczel-

ni i w przystępnej cenie jest trudne, szczególnie w tych dużych 

ośrodkach studenckich, które również cieszą się dużym ruchem 

turystycznym. Szukanie mieszkania lub pokoju na rynku pry-

watnego najmu może generować silny stres wśród młodych lu-

dzi, którzy stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu i po raz 

pierwszy zmieniają miejsce zamieszkania, opuszczając rodzin-

ne gniazdko i przeprowadzając się do innego miasta lub kraju. 

W grupie zainteresowanych znajdują się przede wszystkim obco-

krajowcy, którym trudno się odnaleźć w polskich realiach. Brak 

znajomości lokalnego rynku, bariera językowa i chęć dołącze-

nia do lokalnej społeczności to powody, dla których zagranicz-

ni studenci wybierają najbardziej komfortową i bezpieczną opcję 

zamieszkania, jaką jest prywatny akademik – podsumowuje 

Ewelina Kachniarz.

Studenci szukają 
lepszego standardu

Prywatne akademiki oferują studentom naprawdę wie-

le. Atutem, jaki można dostrzec na pierwszy rzut oka, 

różnorodna i znajdziemy w niej pokoje wyższej klasy, jednak 

liczba miejsc w domach studenckich jest bardzo ograniczona 

w stosunku do popytu, a szczególnie w odniesieniu do bar-

dziej komfortowych pokoi. Rozwiązaniem, jakie w tym za-

kresie wypracowały dobrze rozwinięte kraje, są prywatne 

akademiki. Trend powoli wkracza również na polski rynek. 

Rynki krajów europejskich są w znacznie późniejszych fazach 

rozwoju niż rynek polski i nadal intensywnie się rozrastają. Cie-

kawym przykładem jest rynek Wielkiej Brytanii, gdzie mimo 

największego stosunku liczby miejsc w akademikach – 24%, na-

dal obserwowany jest dynamiczny rozwój. Jest to stabilny wy-

znacznik dla inwestorów w innych krajach Europy. Kolejnym 

źródłem motywacji dla inwestorów jest luka pomiędzy dużym 

popytem, a niewystarczającą podażą. W Polsce domy studenc-

kie mogą zaspokoić potrzeby niespełna 10% studentów. Kraje 

Europy zachodniej zaczęły inwestować w prywatne akademiki 

już wcześniej i intensywniej, dlatego są przykładami dla państw 

obszaru CEE– mówi Ewelina Kachniarz, Marketing Manager 

LIV Investment.

Krakowski rynek oferty mieszkaniowej stara się odpowie-

dzieć na potrzeby współczesnych  studentów. Dowodem na 

to jest realizacja 2 nowoczesnych prywatnych akademików 

– LivinnX przy ul. Romanowicza oraz LIV Kraków przy al. 
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 Prywatny akademik jako 
alternatywa dla inwestora 

Jak się okazuje, prywatne akademiki to nie tylko interesująca 

alternatywa dla studentów. W dobie rynku condo tego typu 

obiekty niekiedy powstają również z myślą o osobach szuka-

jących inwestycji do ulokowania kapitału i jego pomnażania. 

Inwestycja w apartament w prywatnym akademiku to inwesty-

cja w produkt bezobsługowy. Apartamenty są wykończone pod 

klucz i w pełni wyposażone, zaprojektowane według najnow-

szych trendów i zgodnie z potrzebami najemców. Inwestor nie 

musi poświęcać dodatkowego budżetu i czasu w celu pozyska-

nia najemców. To operator zajmuje się realizacją spójnej strate-

gii marketingowej i podejmowaniem działań w celu nawiązania 

współpracy z najemcami oraz obsługą klienta na co dzień. Inwe-

stor jest pełnoprawnym właścicielem lokalu z wydzieloną księ-

gą wieczystą, natomiast na mocy zawartej umowy z operatorem 

otrzymuje stałe wynagrodzenie od operatora, bez względu na to, 

czy jego apartament jest stale wynajęty – tłumaczy  Ewelina 

Kachniarz.

Krakowskie realia i turystyczne zainteresowanie miastem 

sprawiają, że tego typu inwestycje wkraczają na rynek nieru-

chomości, rozbudowując ofertę o nową, atrakcyjną i dosto-

sowaną do współczesnych trendów opcję. 

tekst / Magdalena Hojniak

z pewnością jest ich położenie. Usytuowane w strate-

gicznych lokalizacjach miasta gwarantują dostępność 

najważniejszych punktów – zarówno edukacyjnych, jak 

i kulturalno-rozrywkowych. Jednak największe wrażenie 

robią przewidziane dla mieszkańców prywatnych akademi-

ków udogodnienia. Wśród dostępnych dla nich przestrzeni 

znajdziemy wyodrębnione strefy nauki, rozrywki, siłownię, 

a nawet saunę czy jacuzzi. Ponadto wszelkie sprawy, czy to 

formalności, czy też oraz opłaty, są załatwiane za pomocą 

mobilnej aplikacji.    

Obecnie studenci przy wyborze mieszkania kładą nacisk na 

inne aspekty, niż miało to miejsce dekadę albo dwie temu. 

Studenci okresu wyżu demograficznego, wychowani często 

w rodzinach wielodzietnych, byli przyzwyczajeni do dziele-

nia z innymi swoich pokoi i do życia w małych rodzinnych ko-

munach. Przekładało się to też na sposób spędzania wolnego 

czasu w okresie dojrzewania. W latach 80 i 90 młodzi ludzie 

spędzali dużo czasu wśród swoich grup rówieśniczych, sub-

kultur młodzieżowych, klubów sportowych czy drużyn har-

cerskich. Obecne pokolenie studentów wychowywało się w 

okresie niżu demograficznego, częściej więc są to jedyna-

cy. Do tego dochodzi wychowywanie w czasach rozwinię-

tego internetu. Warto też wspomnieć, że jakość mieszkania 

Polaków podniosła się od lat 80. Te czynniki przekładają się 

bezpośrednio na to, jak obecnie studenci wybierają pokoje 

do mieszkania– wyjaśnia dr Michał Lutostański, socjolog 

Uniwersytet SWPS. 
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Perły z sieci

Wyjątkowe hiszpańskie muzeum

Ósma wieża górująca nad Moskwą

fot. lic. Wikimedia Commons

fot. lic. Wikimedia Commons

Rzeźba, która gra

W katalońskim miasteczku Figueres, które zasłynęło dzięki 
surrealiście Salvadorowi Dalemu, znajduje się muzeum-teatr 
poświęcone temuż artyście. Swój niepowtarzalny wygląd obiekt 
zawdzięcza unikatowemu w skali światowej faktowi – jego 
pomysłodawcą i projektantem jest sam Dali. Budynek powstał 
jeszcze za życia artysty, w 1974 r. i jest największą budowlą 
zrealizowaną zgodnie z wytycznymi nurtu surrealistycznego. 
Przypominający zamek budynek zaskakuje zarówno zewnętrzną 
bryłą, jak i samą ekspozycją. Fasadę wieńczy zaprojektowana 
przez Dalego attyka w kształcie jaj i szklana kopuła, a czerwone 
ściany pokryte są ulepionymi z gipsu katalońskimi chlebami 
– prawdopodobnie dlatego, że artysta uważał jajko i chleb 
za symbole początku i życia. Na wnętrze muzeum składają 
się trzy przestrzenie: pierwsza z meblami i przedmiotami 
zaprojektowanymi przez Dalego, druga prezentująca prace 
malarskie twórcy. Ostatnia część stanowi odrębny budynek, 
w którym zaprezentowano biżuterię autorstwa Salvadora. 
Elewacje muzeum ozdobione są m.in. czaszkami słonia, krokodyla, 
skamielinami, czy szczątkami latarni z paryskiego metra.

Trzeci pod względem wysokości budynek w Europie i zarazem 
czwarty pod względem wysokości budynek mieszkalny na 
świecie znajduje się w Moskwie. Oficjalna nazwa to Triumf Pałas, 
jednak budynek jest nazywany również Ósmą Wieżą, ponieważ 
stanowi współczesną imitację stylu architektonicznego siedmiu 
wieżowców wybudowanych w Moskwie za czasów Stalina na 
przełomie lat 40. i 50. (w takim samym stylu jak warszawski 
Pałac Kultury i Nauki). Budowa Ósmej Wieży trwała 4 lata 
i zakończyła się w 2005 r. Budynek o pow. 163 300 mkw. ma 57 
pięter i dwie kondygnacje podziemne. Wieżowiec składa się z 9 
skrzydeł (każde z nich ma swoje prywatne wejście) połączonych 
integralną częścią wspólną na pierwszych 5 piętrach. Iglica 
umieszczona na szczycie wieżowca mierzy niemalże 50 m i waży 
aż 52 tony – jej ustawienie było możliwe jedynie z pomocą 
helikopterów i zajęło 6 dni.

Singing Ringing Tree to instalacja będąca połączeniem architektury, 
rzeźby i instrumentu muzycznego. Konstrukcja jest jedną 
z czterech zrealizowanych w ramach projektu ,,ThePanopticons”, 
zainicjowanego przez East Lancashire Arts Network w Anglii. 
Jej całkowity koszt szacuje się na  60 000 funtów.  Trzymetrowa 
rzeźba składa się ze stalow ych rur ułożonych w różnych 
kierunkach. Napędzane podmuchem wiatru „grające drzewo” 
wydaje rozmaite dźwięki w zależności od panujących warunków 
atmosferycznych. Wcześniej planowano użycie bambusa, 
drewna, plastiku lub aluminium, ale żaden z tych materiałów 
nie nadawał się do wykorzystania ze względu na trwałość 
i cenę. Nietypowy projekt jest dziełem brytyjskiej pracowni 
Tonkin Liu. Powstała w 2006 r. konstrukcja została nagrodzona 
prestiżową nagrodą RIBA. Śpiewająca rzeźba corocznie przyciąga 
tłumy turystów, którzy pragną wsłuchać się w pieśń najbardziej 
nieprzewidywalnego muzyka. W 2017 r. w Teksasie postawiono 
drugie na świecie grające drzewo.

fot.  lic. Wikimedia Commons



Z kraju

UE pomoże wybudować nowe drogi
     Realizacja programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020 pozwoli na budowę trzech dróg ekspresowych o łącznej dłu-
gości 123 km. Nowe szlaki komunikacyjne mają powstać w gra-
nicach województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego i mazowieckiego. Trasy pozwolą na poruszanie 
się po odcinkach: Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn (S61), Lasy Ja-
nowskie – Nisko Południe (S19) oraz Skarżysko – Kamienna (S7). 
W otoczeniu dróg ekspresowych powstanie również niezbędna in-
frastruktura – mosty, wiadukty, ekrany akustyczne, biura obsługi 
podróżujących oraz urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ru-
chu komunikacyjnego. Droga ekspresowa S7, szlaki Via Carpatia 
oraz Via Baltica, są niezwykle ważne dla rozwoju nie tylko polskiej, 
ale także europejskiej gospodarki – powiedział Andrzej Adamczyk, 
minister infrastruktury. Wartość planowanych inwestycji szacuje 
się na 4,35 mld zł. UE dofinansuje budowę dróg kwotą 2,3 mld zł.

Jakie polskie miasto trafiło do rankingu „The 
Guardian”?

W brytyjskim dzienniku oceniono europejskie miasta. Czytelnicy 
„The Guardian” wybrali Bukowinę Tatrzańską. Górska miejscowość 
położona na południu Polski przyciąga turystów dobrymi stokami 
narciarskimi oferującymi różne stopnie trudności – Wierch Olszań-
ski oraz Wierch Rusiń-Ski. Za warte odwiedzenia miejsce uznano 
Termy Bukovina z kompleksem nowoczesnych basenów termalnych. 
Bukowina jest często określana jako zimowa stolica Polski, również 
ze względu na bliskie położenie Zakopanego i szlaków turystycznych 
prowadzących np. do Morskiego Oka. Do najlepszej dziesiątki trafiły 
również włoskie San Candido położone w Dolomitach w parku przy-
rody Three Peaks, francuski Strasburg z jarmarkiem bożonarodze-
niowym i niemiecki Czarny Las ze wspaniałymi walorami krajobrazo-
wymi. Oprócz nich rekomendowano także szwedzkie Östergötland, 
czeskie Karkonosze, hiszpańskie Boí, norweskie Røros, austriackie 
Salzkammergut i słowiańskie Velika Planina.

1,5 mln polskich dzieci mieszka w złych warunkach
Grupa VELUX opublikowała V edycję raportu „Barometr zdrowych 

domów.” Wynika z niego, że co trzecie europejskie dziecko jest narażone 
na choroby spowodowane złym stanem technicznym domu. Według Ba-
rometru na dolegliwości zdrowotne najbardziej narażeni są mieszkańcy 
nieruchomości jednorodzinnych zlokalizowanych na terenach podmiej-
skich – te budynki częściej mają słabszy system ogrzewania lub niewy-
starczające oświetlenie. Za inne czynniki ryzyka uznano również wilgoć 
oraz nadmierny hałas. Szacuje się, że zwłaszcza w okresie jesienno-zi-
mowym najmłodsi przebywają w zamkniętych pomieszczeniach nawet 
20 godzin w ciągu doby, a ze względu na słabszą odporność zdecydo-
wanie gorzej od dorosłych reagują na warunki, których konsekwencją 
może być alergia, atopowe zapalenie skóry lub astma. Ostatnia z wymie-
nionych chorób dotyka aktualnie aż 26 proc. polskich dzieci. W „Baro-
metrze zdrowych domów” znalazła się również informacja o skutkach 
wdychania zanieczyszczonego powietrza przez najmłodszych. Oka-
zuje się, że spośród 50 miast europejskich wpisanych na „czarną listę” 
WHO aż 36 pozycji zajmują polskie miejscowości. Badania wykazały, że 
25 proc. przypadków śmierci wśród dzieci, które nie ukończyły 5 roku 
życia, była w jakimś stopniu spowodowana złym stanem środowiska. 
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Z Krakowa

Przetargi krakowskich nieruchomości – CBA 
zatrzymuje kolejne osoby

  CBA po raz kolejny zatrzymało osoby z krakowskiego urzędu. Tym 
razem funkcjonariusze aresztowali m.in. osobę z kierownictwa Zarządu 
Budynków Komunalnych. Wśród postawionych jej zarzutów znalazły 
się powoływanie się na wpływy, przekroczenie uprawnień, nielegalne 
przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej na sumę 20 tys. zł, a także 
zaniedbania w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z ofertami 
z przetargu na wynajem lokali mieszkalnych o metrażu większym 
niż 80 mkw. Pozostałym zatrzymanym zostaną postawione zarzuty 
udzielania pośrednikom korzyści majątkowych. Pieniądze miały być 
przekazane w zamian za załatwienie wygranej w aukcjach na wynajem 
lokalu użytkowego przy ul. św. Krzyża. Ustawianie przetargów miało się 
odbywać w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie. Bezprawne 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, w związku z którym CBA 
prowadzi postępowanie, miało miejsce w latach 2015-2017. Zarzuty 
dotychczas usłyszało 20 osób.

Tramwaj Krowodrza Górka-Górka Narodowa coraz 
bliżej 
   Linia tramwajowa do Górki Narodowej po raz kolejny została pod-
dana ocenie oddziaływania na środowisko. Jak się okazuje, nim ZRID 
wyda decyzję, konieczne jest uzyskanie od Ministerstwo Infrastruk-
tury odstępstwa od przepisów, jakie weszły w życie 13 września br. 
w związku z warunkami technicznymi odnoszącymi się do dróg pu-
blicznych i ich usytuowania. Dokumentacja projektowa linii Krakow-
skiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej powstała z uwzględ-
nieniem wcześniejszych wytycznych, a dla nowego rozporządzenia nie 
opracowano przepisów końcowych. Dlatego też, by móc zrealizować 
przedsięwzięcie w oparciu o przygotowany już plan, potrzeba zgody 
ministerstwa. W ramach inwestycji  przewidziano utworzenie 23 pe-
ronów tramwajowych oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Fieldorfa Nila 
i Krowoderskich Zuchów. Intensywna przebudowa obejmie ul. Opol-
ską – powstanie tam 2-komorowy tunel drogowy liczący ok. 100 m. 
Dodatkowo na pętli Krowodrza Górka zostanie wygospodarowany je-
den z parkingów P&R. Dla całego przedsięwzięcia przewidziano udo-
stępnienie 447 miejsc postojowych, a na parkingach pojawią się stacje 
do ładowania pojazdów elektrycznych.

  
Funkcjonariusze sprawdzili przestrzeganie 
uchwały antysmogowej

Po trzech miesiącach od wejścia w życie uchwały antysmogo-
wej w stolicy Małopolski krakowscy funkcjonariusze wykryli 138 
wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem zakazu stosowania 
węgla i drewna. Ponadto nałożono 34 mandaty karne, a wynika-
jąca z nich kwota ukształtowała się wokół sumy 8800 zł. Przy-
gotowano również 100 notatek w związku z wnioskami o ukara-
nie, które mają trafić do sądu oraz pouczono 4 osoby. Są to efek-
ty 2,5 tys. przeprowadzonych kontroli przestrzegania przepisów 
zawartych w uchwale antysmogowej. Dla osób nieprzestrzegają-
cych obowiązujących od 1 września br. zasad przewidziano man-
daty w wysokości od 20 do 500 zł, grzywnę sięgającą nawet 5 
tys. zł, a także pouczenia. Każdy z przypadków stosowania zabro-
nionych paliw jest rozpatrywany indywidualnie, a sankcje są do-
stosowywane w oparciu o aspekty socjalne, techniczne czy for-
malno-prawne. Zgodnie z uchwałą antysmogową w instalacjach 
grzewczych mieszkańcy mogą używać jedynie paliw gazowych.

23Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 24/2019 n	



147,00

 ŚREDNIE KURSY WALUT

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

 ŚREDNIA CENA MKW. NA RYNKU  
 PIERWOTNYM W KRAKOWIE

 WYBRANE STAWKI PODATKU  
 OD NIERUCHOMOŚCI

 MIESZKANIA ODDANE 
 DO UŻYTKOWANIA W POLSCE

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (3 MIES.)

 WYSOKOŚĆ STAWKI ZUS  
 DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
 GOSPODARCZĄ CENA ZŁOTA

 ODSETKI (W SKALI ROKU)

 INFLACJA MIESIĘCZNA

EUR 4,2721

CHF 3,8963

PLN 3,68%

III kw. 2019 7939 zł

III kw. 2019 15 551

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN  2,60% (listopad 2019)

EUR 1% (listopad 2019)

WIBOR * 1,7000

EURIBOR ** –0,3950

LIBOR CHF –0,7228

LIBOR EUR *** –0,4340

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)                         180,68

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

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

(dane na dzień 05.12.2019 [Euribor],  
29.11.2019 [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 20.11.2019)

(źrodło: NBP)

(źrodło: GUS)

(źrodło: ZUS)

(źrodło: KRN.pl)

(źrodło: NBP)
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TAKSA NOTARIALNA 

KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA O WARTOŚCI RYNKOWEJ 200 000 ZŁ

DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA NA KREDYT

Wypis aktu notarialnego – 6 zł +VAT za jedną stronę
Otwarcie księgi wieczystej – 60 zł
Wpis prawa własności w księgę wieczystą – 200 zł

è Od wartości do 3000 zł – 100 zł
è Od wartości powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 

100 zł +3% nadwyżki powyżej kwoty 3000 zł
è Od wartości powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 

310 zł +2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
è Od wartości powyżej 30 000 zł do 60 000 zł –  

710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

Wszystkie powyższe wydatki dotyczyły zakupu mieszkania ze środków własnych. Podczas zakupu ze wsparciem kredytu 
hipotecznego trzeba się liczyć z kosztami dodatkowymi. Oczywistym jest to, że podstawowym wydatkiem dodatkowym 
będzie opłacanie prowizji kredytowych. Standardowa stawka prowizji to ok. 2 % kwoty kredytowej. Czasem trzeba 
się też liczyć z opłatami za założenie konta bankowego, wyrobieniem karty itp. Jednak na tym nie koniec wydatków. 
W przypadku zakupu mieszkania na kredyt konieczne będzie też uiszczenie opłat za:
è Wpis prawa własności w księgę wieczystą – 200 zł
è Wpis hipoteki zwykłej w księgę wieczystą – 200 zł
è Podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki zwykłej – standardowa stawka 

podatku to 250 zł
è Ubezpieczenie nieruchomości z cesją – wysokość ubezpieczenia ustalana indywidualnie
è Ubezpieczenie pomostowe – obowiązuje w czasie wpisywania hipoteki (może to zająć kilka tygodni).  

Wartość ubezpieczenia pomostowego zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank.

è Od wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł –  
1 010 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

è Od wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł –  
4 770 zł +0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

è Od wartości powyżej 2 000 000 zł –  
6 770 zł +0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł,  
nie więcej jednak niż 10 000 zł

Opłaty notarialne (z podatkiem VAT) 965,55 zł
Wpis prawa własności w księgę wieczystą 246,00 zł
Założenie księgi wieczystej 60,00 zł
Opłaty kredytowe:
– wpis prawa własności w księgę wieczystą 200,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł
– prowizja od udzielenia kredytu (2%) 4000,00 zł
– ubezpieczenie 250,00 zł
Łącznie 5740,55 zł
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

1 Grzegórzki Park  A7 i A8 
 (ul. Francesco Nullo 28 i 40)

bud. 7  -  I/ II kw. 2022
bud. 8  -  IV kw. 2021/I kw. 2022 28 - 132 10 300 - 15 000 Inter-Bud Developer 38

2 Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/Podgórska) bud. D - IV kw. 2020 30 - 230 11 000 - 20 000 Inter-Bud Developer 35

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 53

4 Apartamenty Turystyczna 30 czerwca 2020 32 - 67 7450 - 9350 Grupa Deweloperska Start 51

5 Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

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

40 - 80 8400 - 8900 Imperial Capital

6 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) luty 2020 32 - 72 7000 - 8000 Tętnowski Development 57

7 Osada Rzymska (ul. Stawowa) II kw. 2021 30 - 85 7600 - 8600 Fronton 55

8
Wzgórze Witkowickie  
(ul. Witkowicka)

I etap - zrealizowana 
II etap - II kw. 2020

53 - 93 od 7100 AWIM 46

Grzegórzki   Średnia cena: 9367 zł/mkw. 

Prądnik Biały   Średnia cena: 7979 zł/mkw. 

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

Linie autobusowe: 32

Prądnik Czerwony   Średnia cena: 8739 zł/mkw. 

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

9 Park Zaczarowanej Dorożki (ul. Dominikanów) IV kw. 2021 30 - 103 9000 - 10 000 HSD Inwestycje 26

10 Reduta (ul. Reduta) bud. J.II - marzec 2020
bud. H i I - maj 2021 35 - 85 7500 - 8900 Dom-Bud M. Szaflarski 53

11 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 66 - 72 7900 WAKO 54

12 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 42 - 83 8600 - 9800 Dom-Bud M. Szaflarski 53

13 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 7 - zrealizowany,  
bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 46 - 79 7300 - 8700 Dom-Bud M. Szaflarski 53

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Lekarze rodzinni: 7 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29
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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.

20 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28 - 84 6500 - 8300 Grupa Deweloperska Start 42

21 ul. Wielicka/Rydygiera etap I - zrealizowany, 
etap II - IV kw. 2019 28 - 74 5800 - 6500 HSD Arrow 26

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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.

18 Apartamenty Jesionova (ul. Jesionowa) IV kw. 2020  37 - 143 11 500 - 13 700 Fracthon 4, 40

19 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27 - 180 od 9396 Core Development 42

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

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

40 - 105 8100 - 10 600 Dom-Bud M. Szaflarski 45, 53

16 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) IV kw.  2019 51 - 98 6899 - 6999 Imperial Capital 43

17 Oaza Bronowice (ul. Stańczyka) bud. 5, 7 ,9 - zrealizowany 29 - 91 8250 - 9590 Oaza Bronowice 50

Bronowice   Średnia cena: 8803 zł/mkw. 

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Krowodrza   Średnia cena: 8761 zł/mkw. 

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

14 Browar Kleparz (ul. Zbożowa 2) III kw. 2021 39 - 102 11 200 - 14 000 Fracthon 5,41

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16
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Łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 7753 zł/mkw. 

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

30 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty 48

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

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

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.
32 Bonarka (ul. Strumienna) II etap - IV kw. 2021 29 - 126 7600 - 9200 HSD Arrow 26

33 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 51

34 ul. Turniejowa ’’B2’’
ul. Turniejowa  „B3’’

B2 - listopad 2021 
B3 - grudzień 2019

48 - 71 
71

7200 - 7400  
6300

Krakoin 49

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.

22 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 33 - 66 od 7425 EXCON 47

23 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 52

24 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) zrealizowana od 220 5213 - 5749 Inter-Bud Developer 36

25 Osiedle Europejskie
(ul. Czerwone Maki 45 A, 45 B, 49 A)

etap Kopenhaga - zrealizowany,  
etap Reykjavik - III kw. 2019
etap Helsinki- b.d.

40 - 85
(etap Helsinki) b.d. Novo Maar 58

26 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33 - 85 6700 - 7500 Inter-Bud Developer 37

27 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39 - 56 7200 - 8200 Grupa Deweloperska Start 51

28 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska 18) III etap -  III kw. 2020 53 - 81 7905 - 8530 WAKO 54

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

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

29 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 186 - 259 10  332 HSD Inwestycje 26

Podgórze     Średnia cena: 8966 zł/mkw. 

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 6 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12
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Liczba ludności: 
	 •	Bibice	2981	•	Masłomiąca	715	•	Modlniczka	182	•	Niepołomice	10 904  

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

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

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

Bieńczyce   Średnia cena: 6721 zł/mkw. 

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

38 Okulickiego – Fatimska (ul. Fatimska) IV kw. 2020 44 - 121 5300 - 7000 HSD Inwestycje 26

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

Okolice Krakowa  

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

39 Cumulus Park (Brzezie)  I kw. 2021 262 4900 Cumulus Park 39

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

Mistrzejowice   Średnia cena: 6940 zł/mkw. 

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

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

27 - 103 
25 - 66

7100 - 9300
6800 - 7500 Inter-Bud Developer 34

37 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 52 - 59 6900 - 7250 Grupa Deweloperska Start 51

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

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

35 Aleja Pokoju IV (Aleja Pokoju) zrealizowana 33 - 67 7600 - 8500 ATAL 56

Czyżyny    Średnia cena: 6425 zł/mkw. 

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18
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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.

 n34
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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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Panorama Kliny

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji Panorama Kliny

adres ul. Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 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	 37
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Grzegórzki Park A7 i A8

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży Kraków: ul. Francesco Nullo 42/U8, 31-543 Kraków 
tel. +48 12 411 12 00 | e-mail: info@grzegorzkipark.pl  | www.grzegorzkipark.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

            2      I  38,36                     471 828 zł

 2  VIII  53,15                     611 225 zł

            3      I  57,54                     621 432 zł

            3   VII  74,37                     840 381 zł

            4      I  91,46                     978 622 zł

            4   VIII  132,07                  1 981 050 zł

nazwa inwestycji Grzegórzki Park A7 i  A8

adres ul. płk. Francesco Nullo 28 i 40

miasto Kraków

cena za mkw. od 9500 do 15 000 zł

termin oddania bud. 7 – I/II kw. 2022 r. 
 bud. 8  – IV kw. 2021/I kw. 2022 r.

liczba kondygnacji 11 

balkon tak

taras tak

miejsce parkingowe 50 tys. pojedyncze lub 80 tys. zł podwójne

komórka lokatorska    4000 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

W najnowszej ofercie Grzegórzki Park znajdują się funkcjonalne 
mieszkania w dwóch dziesięciopiętrowych budynkach o powierzch-
ni od 36 do 132 m2, od 1-4 pokoi. Na poziomie -1 i -2 będzie znaj-
dował się garaż wielostanowiskowy z wydzielonymi miejscami 
postojowymi oraz komórkami lokatorskimi. Na parterze zaprojekto-
wane są lokale usługowe. W ofercie znajdują się również mieszkania 
z tarasami oraz mieszkania dwupoziomowe. Elewacja budynku, jak w 
poprzednich etapach, wykończona zostanie szkłem, kamieniem i alu-
minium, co stanowić będzie spójną całość. Grzegórzki Park to jedna 
z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji mieszkaniowych INTER
-BUD Developer. Położona w centrum, przy spokojnej ulicy Fran-
cesco Nullo, w niedalekim sąsiedztwie Ronda Mogilskiego zwraca 
uwagę nietypową bryłą budynków i sposobem wykończenia. Po-
łączenie ciekawych kształtów, dużych przeszkleń z zaokrąglonymi 
tarasami i biało-brązową kolorystyką tworzy efekt nowoczesnej, ele-
ganckiej architektury doskonale wpisującej się w to miejsce. Całość 
dopełnia zielony kaskadowy dziedziniec wypełniający przestrzeń od 
wewnętrznej strony budynków.
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Cumulus Park Brzezie

 
Biuro sprzedaży domów: ul. Władysława Łokieta 6/10, 31-010 Kraków
tel: 604 523 230 | e-mail: j.branski@cumulus-park.pl | www.cumulus-park.pl

nazwa inwestycji Cumulus Park Brzezie

adres ul. Zarzecze

miasto Brzezie, gm. Zabierzów

cena za mkw. 4900 zł

termin oddania grudzień 2020

liczba kondygnacji 3

balkon nie (możliwość wykonania loggi)

taras tak

ogródek tak

garaż  dwustanowiskowy w cenie       

miejsce postojowe dwa miejsca przed garażem w cenie

piwnica w cenie

Informacje o inwestycji

Przykładowy dom 1  
- salon otwarty do dachu

Opis inwestycji
Cumulus Park Brzezie to unikatowy zespół 3 domów jednoro-
dzinnych położonych na ustronnym i zadrzewionym pagórku.  
Z niezależnymi wjazdami z asfaltowej drogi wewnętrznej i tara-
sowym układem działek.

To coś więcej niż same tylko domy:

•    Pełna prywatność dzięki gęstej zieleni.
•    Wyjątkowa atmosfera w ogrodach.
•    Wysokie drzewa na wyciągnięcie ręki.
•    Otwarta strefa dzienna.
•    Przeszklony salon wysoki aż po sam dach.
•    Wielki stół w jadalni i rodzinna kuchnia.
•    Garaż na dwa samochody.
•    Kino domowe i czytelnia.

•    Światło dzienne wpadający wszędzie i z każdej strony.

Domy są odsunięte od siebie i każdy patrzy w swoją stronę. Wy-
konane z bardzo wysokiej jakości materiałów i z troską o detale.

Do centrum Krakowa prowadzą 3 alternatywne drogi. W licz-
bach: powierzchnia terenu to 21 arów, kubatura szaf i schowków 
- 33 m³, zapotrzebowanie na energię wynosi 43,5 kWh/(m²*rok).

Przykładowy dom 2  
- powiększony salon,   

  dodatkowa sypialnia

liczba pokoi  6   

(3 sypialnie+salon+pokój gościnny + pokój zabaw) 

piętro   

przyziemie+parter+poddasze

metraż (mkw.)  260,0

cena  1.274.000 zł

Przykładowy dom 2  
- powiększony salon,   

  
dodatkowa sypialnia

liczba pokoi  7   

(4 sypialnie+salon+gabinet + pokój bilardowy) 

piętro   

przyziemie+parter+poddasze

metraż (mkw.)  291,0

cena  1.425.900 zł
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

Apartamenty Jesionova

FRACTHON JESIONOWA SP. Z O.O. SP. K.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków  
tel. 510 160 003, 12 352 37 07 | biuro@jesionova.pl| www.jesionova.pl

nazwa inwestycji Apartamenty Jesionova

adres ul. Jesionowa 

miasto Kraków

cena za mkw. 11 500-13 700 zł

termin oddania IV kw. 2020 r.        

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 43 200 zł

komórka lokatorska (cena) 10 800 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 I 60,82     699 430 zł

 3 II 75,46     1 003 618 zł

 3 parter 80,59     1 007 375 zł

 4 I 96,07     1 220 089 zł

 4 parter 131,06     1 598 932 zł
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

Apartamenty Jesionova

FRACTHON JESIONOWA SP. Z O.O. SP. K.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków  
tel. 510 160 003, 12 352 37 07 | biuro@jesionova.pl| www.jesionova.pl

nazwa inwestycji Apartamenty Jesionova

adres ul. Jesionowa 

miasto Kraków

cena za mkw. 11 500-13 700 zł

termin oddania IV kw. 2020 r.        

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 43 200 zł

komórka lokatorska (cena) 10 800 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 I 60,82     699 430 zł

 3 II 75,46     1 003 618 zł

 3 parter 80,59     1 007 375 zł

 4 I 96,07     1 220 089 zł

 4 parter 131,06     1 598 932 zł
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Browar Kleparz

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

nazwa inwestycji Browar Kleparz

adres ul. Zbożowa 2

miasto Kraków

cena za mkw. 11 200  zł - 14 000 zł

termin oddania III kw. 2021

liczba kondygnacji od 4 do 7

balkon tak 

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 60 000 zł

komórka lokatorska 5000 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

Kompleks mieszkalny składa się z trzech budynków o różnym cha-
rakterze - nowoczesnym, historycznym i inwestycyjnym.  
Do sprzedaży trafi 97 komfortowych mieszkań o powierzchni  
od 39,88 m2 do 102,82 m2. Zróżnicowany metraż sprawi, że swoje 
potrzeby mieszkaniowe mogą spełnić zarówno rodziny z dziećmi, 
jak i inwestorzy poszukujący mieszkania pod wynajem. Ponadto 
na terenie inwestycji powstanie 19 lokali usługowych  
o powierzchni od 35,98 m2 do 214,69 m2. Zróżnicowane wielkości 
lokali sprawdzą się zarówno pod działalność handlową, usługową, 
jak i biurową. Dodatkowo na terenie Inwestycji powstaną liczne 
udogodnienia dla mieszkańców, w tym na przykład recepcja, stre-
fa relaksu z siłownią i kinem oraz salą zabaw dla dzieci, umiejsco-
wiona w odrestaurowanym budynku starego browaru, a także 
ogólnodostępne  miejsce postojowe z gniazdem do ładowania sa-
mochodów elektrycznych.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 II  43,71 568 230 zł

 2 I  46,54 558 480 zł

 3 III  62,64 795 528 zł

 3 II  70,51 867 273 zł

 4 III  100,84 1 159 660 zł
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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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Green Park Villa

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

nazwa inwestycji Green Park Villa

adres ul. Truszkowskiego

miasto Kraków

cena za mkw. 6899 - 6999 zł

termin oddania IV kw. 2019                                                                                                                                    

liczba kondygnacji 3 + kondygnacja -1 (garaże)

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

pomieszczenie gospodarcze (cena) 3500 zł/ m2 

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3/4 parter/piętro 67,79 474 462 zł

 3/4 piętro/II piętro 69,39 485 661 zł

 4/5 parter/piętro 85,71 591 244 zł 
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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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Osiedle Klonowe

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

nazwa inwestycji Osiedle Klonowe 

adres, miasto Wieliczka, ul. Topolowa

adres, miasto Kraków, ul. Bogucicka

cena za mkw. od 4900 do 5157  zł

termin oddania III kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak, w cenie mieszkania

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Osiedle Klonowe zlokalizowane jest na południowo-wschod-
nich obrzeżach Krakowa (150 m od granicy miasta) przy ulicy 
Zbożowej w Wieliczce. Szybki dojazd zapewnia droga krajowa 
E4 oraz autostrada A4 z dwoma pobliskimi węzłami – dotarcie 
do obwodnicy zajmuje poniżej 5 minut. Najbliższa okolica obfi-
tuje w przedszkola, szkoły, sklepy, obiekty rekreacyjne i sporto-
we oraz gabinety medyczne — wszystko w promieniu zaledwie 
kilku kilometrów.

Każde mieszkanie składa się z  3 pokoi, kuchni, łazienki oraz 
przynależnego miejsca postojowego, a także ogródka dla miesz-
kań na parterze lub strychu dla mieszkań na piętrze. Mieszkania 
posiadają odrębne wejścia, wyposażone są w systemy grzewcze 
oraz opcjonalnie w systemy alarmowe i inteligentnego domu.

Integralną częścią osiedla jest urokliwy, kameralny park kie-
szonkowy, którego dominantą są pięćdziesięcioletnie dęby.  Na 
terenie ogrodzonego osiedla znajdują się również okwiecone 
alejki, ławeczki, wiata grillowa i plac zabaw dla dzieci.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 I  54,99 269 500 zł

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

https://www.krn.pl/inwestycja/osiedle-klonowe-15,2819
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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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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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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

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

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

nazwa inwestycji Apartamenty Klimaty

adres ul. ks.  W.  Karabuły

miasto Kraków

cena za mkw. 10 500 – 14 000 zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż podziemny w cenie

komórka lokatorska -

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

Inwestycję wyróżnia:

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

.  Ogród na dachu budynku

.  Sąsiedztwo lasu

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

.  Brak możliwości wjazdu i parkowania prywatnych samochodów

. Wyraźne oddzielenie od ciągów komunikacyjnych zielenią 
wysoką.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  81,80 -

 3 I  105,60 -

 4 I  120,90 -

 4 parter  124,30 -

https://www.krn.pl/prezenter-inwestycji/apartamenty-klimaty,3140
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Apartamenty Klimaty

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

nazwa inwestycji Apartamenty Klimaty

adres ul. ks.  W.  Karabuły

miasto Kraków

cena za mkw. 10 500 – 14 000 zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż podziemny w cenie

komórka lokatorska -

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

Inwestycję wyróżnia:

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

.  Ogród na dachu budynku

.  Sąsiedztwo lasu

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

.  Brak możliwości wjazdu i parkowania prywatnych samochodów

. Wyraźne oddzielenie od ciągów komunikacyjnych zielenią 
wysoką.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  81,80 -

 3 I  105,60 -

 4 I  120,90 -

 4 parter  124,30 -

33
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Turniejowa

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

nazwa inwestycji Turniejowa

adres ul. Turniejowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6300 zł do 7300 zł

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

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe 42 000 zł

komórka lokatorska 3 500 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 VIII  31,72 231 556 zł

 2 VI  41,25 301 125 zł

 2 parter  48,7 321 551 zł

 3 VIII  58,7 405 099 zł

 3 parter  71,0 447 425 zł

https://www.krn.pl/prezenter-inwestycji/apartamenty-klimaty,3140
https://www.krn.pl/inwestycja/turniejowa-b2,2877
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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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Biorąc pod uwagę potrzeby najemców, można mówić 

o konieczności różnicowania rozwiązań ze względu na 

charakter rynku katowickiego i krakowskiego?

Zauważyliśmy, że w Katowicach kładzie się większy nacisk 

na dobrą komunikację samochodową, ponieważ sporo osób 

przemieszcza się w obrębie aglomeracji śląskiej samochodem, 

podczas gdy w Krakowie uwaga koncentruje się głównie na 

komunikacji miejskiej, transporcie publicznym. Oznacza to, że 

w Katowicach istotny jest wskaźnik miejsc parkingowych i to 

stanowi zasadniczą różnicę. Jeśli chodzi o rozwiązania tech-

niczne, to na każdym z tych rynków, muszą one spełniać zapo-

trzebowania najbardziej wymagających najemców. W zakresie 

czynszów sytuacja jest podobna, są one na porównywalnym 

poziomie, choć wiadomo, że centralne lokalizacje w Krakowie 

mogą mieć nieco wyższe stawki.

TriGranit uroczyście rozpoczął realizację kolejnej części projektu typu brownfield, 
prowadzonego na zdegradowanym terenie poprzemysłowym w Katowicach. 
27 listopada br. odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod biurowiec 
klasy A – Silesia for Business, który dołączy do Centrum Handlowego Silesia 
City Center oraz kompleksu mieszkaniowego Dębowe Tarasy. Przy okazji tego 
przedsięwzięcia TriGranit rekultywował 30 ha pogórniczego obszaru, który 
przez ponad 50 lat nie był wykorzystywany. O znaczeniu inwestycji Silesia for 
Business i realiach współczesnego rynku biurowego z Tomaszem Lisieckim, 
dyrektorem generalnym TriGranit, rozmawiała Magdalena Hojniak.

Co wyróżnia katowicki rynek biurowy: o jakich potrzebach 

możemy tutaj mówić? Czy różnią się one od tego, czego 

oczekuje się od rynku krakowskiego, na którym TriGranit 

również prowadzi swoją działalność?

Katowicki rynek charakteryzuje się dużym udzia-

łem firm lokalnych, które potrzebują nowocze-

snych powierzchni biurowych. Rynek krakowski jest 

w dużej mierze zdominowany przez firmy zagranicz-

ne. W Katowicach są one także obecne, ale w pierw-

szej kolejności widzimy zapotrzebowanie generowane 

przez firmy lokalne, jak i ogólnopolskie i to jest zachę-

cające. Ponadto, kiedy mówimy o Krakowie, Gdańsku 

czy Wrocławiu, coraz częściej zauważamy problem  

z rekrutacją pracowników, a tutaj mamy do dyspozycji 

całą aglomerację śląską, która jest w stanie ich zapewnić.

biurowce

TriGranit przywraca miastu 
zdegradowane obszary
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Jakie znaczenie dla Katowic będzie miała Silesia for Business?

Przede wszystkim dla nas jest to istotna inwestycja, ponie-

waż stanowi ostatnią fazą całego projektu Silesia City Center, 

który rozpoczęliśmy w 2004 roku. Przyświeca mu koncepcja 

stworzenia przez TriGranit, wielofunkcyjnego centrum przy 

ul. Chorzowskiej. Dla miasta jest to dowód na to, że warto in-

westować w tereny postindustrialne, skażone – takim, jakim 

była kopalnia Kleofas – i tym samym odnieść sukces. Zwykle 

wiąże się to z wyższym kosztem realizacji projektu, ale zarów-

no w dużych polskich miastach, jak i czy w naszym rejonie nie 

ma lokalizacji, które nie byłyby czymś obarczone.

Gdyby Pan z własnych obserwacji i doświadczenia miał 

powiedzieć, jakich rozwiązań potrzebuje teraz polski rynek 

biurowy, o czym trzeba byłoby wspomnieć?

Kiedy zaczynaliśmy naszą działalność w Polsce, rozmawiali-

śmy głównie z dyrektorami finansowymi zagranicznych kon-

cernów, którzy skupiali się przede wszystkim na optymalizacji 

kosztów z tytułu powierzchni biurowej oraz płac. Dzisiaj na-

szym głównym partnerem do rozmów w tych firmach są oso-

by z działu rekrutacji, a dyskusje toczą się wokół tego, w jaki 

sposób możemy stworzyć funkcjonalną, a zarazem przyja-

zną przestrzeń do pracy. Jest to dowód na to, że obecnie cała 

uwaga skupia się na oczekiwaniach użytkowników biur. Tak 

więc środek ciężkości z finansów przeniósł się na pracowni-

ka i wszyscy właściciele muszą się do tego dostosować. Poza 

czynnikami stricte aranżacyjnymi, istotna jest także dogodna 

lokalizacja. Kiedy skupimy się na aspektach dostępności, loka-

lizacja przy Silesii City Center spełnia szereg współczesnych 

oczekiwań wymagającego klienta.

Czy w Państwa projektach znajdziemy rozwiązania 

proekologiczne, na które w dzisiejszych czasach kładzie się tak 

duży nacisk?
W Silesia for Business będziemy mieli certyfikat BREEAM 

na poziomie Very good, co wiąże się z  zastosowaniem 

proekologicznych rozwiązań zarówno na etapie projek-

tu, jak i w trakcie realizacji inwestycji. Ponadto, dogod-

na lokalizacja ułatwia także podążanie za ekologicznymi 

trendami – np. łatwość dotarcia do pracy transportem 

publicznym lub na rowerze zachęca do pozostawienia sa-

mochodu w domu.

W Krakowie nacisk kładzie się na to, żeby powierzchnie 

były elastyczne, aby jedna przestrzeń odpowiadała na 

potrzeby sektora coworkingowego. Czy w Katowicach jest 

podobnie?

Nie chciałbym mówić, że w Katowicach rynek na tego 

typu usługi dopiero się zaczyna, bo on wcześniej istniał, 

ale nie w takiej formie, ani na taką skalę, jak dzisiaj. Wi-

dzimy również sporo trudności z tym związanych, jak 

to ma miejsce chociażby w przypadku największej fir-

my z tego sektora -  WeWork, która przysparza dewelo-

perom sporo problemów. Dzisiaj niezwykle trudno jest 

oszacować, czy tego rodzaju usługi będą wkrótce stano-

wiły 5-, 10- czy 20-procentową część rynku, ale faktem 

jest, że sektor ten stale się rozwija, a zainteresowanie 

nim wynika głównie z dużej elastyczności m.in. w zakre-

sie okresu najmu. Taki mamy współcześnie trend i dla-

tego uważam, że należy go uwzględniać w projektach, 

które realizujemy.
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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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www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

z możliwością połączenia 
— cała kondygnacja 850 m2

II — pow. 455 m2

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65

 BIUROWIEC ul. Christo Botewa 14

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

wynajem

metraż III piętro  do 851 m2

cena od 11 Euro za 1 m2

koszty eksploatacyjne 12 zł za 1 m2

min. okres najmu preferowany 5 lat

miejsca park. (cena) 80 - 250 zł

największy atut Duża ilość miejsc parkingowych,    
 bliskość do obwodnicy Krakowa

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

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

                  www.chb14.com 
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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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doprowadzi do zawarcia transakcji. Teoretycznie, im więcej 

pośredników pracuje nad ofertą, tym więcej potencjalnych 

klientów. Należy jednak pamiętać, że większość pośredni-

ków korzysta z tych samych portali ogłoszeniowych – ist-

nieje więc ryzyko, że ogłoszenie pojawi się kilkakrotnie na 

tym samym portalu ogłoszeniowym. Nie wygląda to do-

brze, a potencjalny klient może pomyśleć, że jest jakiś pro-

blem z nieruchomością. Poza tym każdy z pośredników 

będzie zamieszczał inne zdjęcia i opisy nieruchomości, 

a różniące się informacje mogą doprowadzić do dezorien-

tacji klientów.

Wadą takiej umowy jest to, że pośrednicy nie angażują się 

w pełni w realizację promowania oferty, ponieważ nie mają 

pewności, czy nieruchomość zostanie sprzedana przez nich, 

czy uprzedzi ich inny pośrednik, czy nawet sam właściciel. 

Kiedy decydujemy się na sprzedaż lub kupno nieruchomości, musimy 
podjąć decyzję, czy będziemy to robić sami, czy zdecydujemy się na usługi 
profesjonalisty. Wybierając fachową pomoc, będziemy musieli podpisać umowę 
pośrednictwa.

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 

określa czynności, co do których zobowiązuje się 

pośrednik. Przeważnie odnoszą się one do promocji, 

prezentacji i reklamy oferowanej nieruchomości. Mogą też 

dotyczyć podjęcia czynności w imieniu klienta w urzędach 

w celu zgromadzenia dokumentacji niezbędnej do przepro-

wadzenia transakcji. Umowa powinna być zawarta w formie 

pisemnej na czas określony albo bezterminowo. 

Dwa rodzaje umów pośrednictwa

W Polsce zdecydowana większość klientów biur nierucho-

mości decyduje się na zawarcie tzw. umowy otwartej. Daje 

ona możliwość współpracy z wieloma pośrednikami jedno-

cześnie. Pośrednik jest zobowiązany do wykonania czyn-

ności pośrednictwa, a klient zapłaci prowizję temu, kto 

rynek wtórny

Rodzaje umów 
pośrednictwa 
w obrocie 
nieruchomościami
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Tym samym istnieje ryzyko, że nie zostaną wynagrodzeni, 

choć poświęcili swój czas. Pośrednicy w obawie przed kon-

kurencją ukrywają dokładną lokalizację nieruchomości do 

momentu przekazania jej w umowie pisemnej. Często utrud-

nia to i spowalnia prezentację.

W ostatnim czasie coraz bardziej popularne są umowy na 

wyłączność. W wielu krajach jest to jedyna, przyjęta przez 

prawo forma współpracy z pośrednikiem. Ten rodzaj umowy 

pozwala pośrednikowi na wyłączne prawo do oferowania 

danej nieruchomości. Doprowadzenie do transakcji należy 

tylko do jednego pośrednika. 

Umowa na wyłączność wydaje się być korzystniejsza. Po-

średnik jest bardziej zaangażowany w prezentację nieru-

chomości i jest pewien, że jego praca będzie wynagrodzona. 

W ten sposób z powodzeniem może inwestować w promocję 

i bez obaw zamieścić ogłoszenie lub baner bezpośrednio na 

domu czy budynku, w którym znajduje się mieszkanie. Pod-

pisanie umowy na wyłączność pozwala na spokojne i konse-

kwentne realizowanie swojego planu promocji i prezentacji, 

bez ryzyka, że zostanie ominięty przez klienta.

Umowy na wyłączność nazywane są również ekskluzywny-

mi. Liczba klientów danego pośrednika jest w tym przypadku 

ograniczona, a pośrednik ma możliwość poświęcenia więk-

szej ilości czasu oraz szczegółowego zapamiętania ofert, nad 

którymi pracuje.

Pośrednicy pracujący na wyłączność nie ukrywają ofert 

przed konkurencją – wręcz przeciwnie, często ze sobą 

współpracują. Dla takiej współracy powstają specjalne 

systemy wymiany ofert, co zwiększa i przyspiesza liczbę 

transakcji.

Jak współpraca, to 
tylko z profesjonalistą

Decydując się na współpracę z pośrednikiem, klient zyskuje 

wiele korzyści. Zaoszczędza tak cenny dzisiaj czas, nie tra-

cąc go na długie poszukiwania mieszkania w gąszczu ofert. 

W oparciu o swoje doświadczenie I wiedzę o obecnej sytu-

acji na rynku poośrednik dopasuje najatrakcyjniejszą nie-

ruchomość. Korzystając z bazy klientów i wielu kontaktów 

oraz współpracy z innymi pośrednikami, szybciej też znaj-

dzie nabywcę na powierzony mu do sprzedaży czy wynajęcia 

obiekt. Pośrednik wykorzystuje swoją wiedzę marketingo-

wą, posiada umiejętność właściwego wypromowania oferty, 

zamieści w ogłoszeniu profesjonalnie wykonane zdjęcia, cie-

kawy, wzbudzający zainteresowanie opis i w profesjonal-

ny sposób zaprezentuje nieruchomość, z którą nie jest tak 

związany emocjonalnie, jak jej właściciel, co czyni go bar-

dziej wiarygodnym i obiektywnym w oczach nabywcy.   

Dla klienta biura pośrednictwa najważniejszym aspektem 

transakcji jest z pewnością jej bezpieczeństwo. Pośrednik 

sprawdzi stan prawny nieruchomości, a w razie potrzeby po-

może rozwiązać problemy z nim związane. Ponadto nabyw-

ca otrzyma porady dotyczące korzystnego kredytu na zakup 

nieruchomości czy atrakcyjnego jej ubezpieczenia. Oprócz 

tego zajmie się również sporządzeniem umowy przedwstęp-

nej, gdy zaistnieje taka konieczność.

Ważny jest wybór profesjonalnego i doświadczonego agen-

ta, gdyż to znacznie usprawni obrót nieruchomości. Warto 

sprawdzić opinię o danym agencie i skontrolować, czy wid-

nieje w Centralnym Rejestrze Pośredników w Obrocie  Nie-

ruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, co 

da nam pewność współpracy z profesjonalistą i przyczyni się 

do udanej transakcji.

 
tekst / Renata Piechutko

       
Wiceprezes Zarządu MSPON

        
      Członek Zarządu PFRN
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4-pokojowe - 99 m2 
Stare Dębniki
Mieszkanie dwu poziomowe o 
pow. 99 m2, , składające się z 
przedpokoju, 4 pokoi, otwartej kuchni 
z jadalnią, łazienki, osobnego WC, 3 
balkonów oraz piwnicy. Stan bardzo 
dobry. Ogrzewanie MPEC. Widok z 
balkonu na Wawel. Miejsca postojowe 
wyłącznie dla mieszkańców.

Dom w zabudowie 
bliźniaczej - 190 m2 
Borek Fałęcki,  
ul. Jeleniogórska

Nieruchomość składa się z 8 
pokoi, oddzielnej jasnej kuchni, 3 
łazienek z WC oraz balkonu. Do 
domu przynależy taras - 34 m2 
oraz ogródek 4 ar.

2-pokojowe – 38 m2 
Krowodrza,  
ul. Krowoderskich Zuchów
Nieruchomość o pow. 38 m2 składa 
się z: przedpokoju, 2 nieprzechod-
nich pokoi, osobnej, jasnej kuchni, 
łazienki z WC, balkonu, piwnicy. 
Mieszkanie idealne pod inwestycję. 
Doskonale rozwinięta infrastruktura 
i komunikacja miejska. 
Cena 349.000 zł
Tel. 793 717 771

3-pokojowe – 64 m2 
Bronowice ul. Głowackiego 
Nieruchomość składa się z: 3 osobnych 
pokoi, osobnej jasnej kuchni, łazienki z 
WC, schowka oraz balkonu. W niedużej 
odległości od mieszkania znajduje się 
przystanek autobusowy i tramwajowy, 
liczne sklepy, punkty usługowe oraz 
krakowskie uczelnie AGH, UP, PK. 

Cena 585.000 zł
Tel. 791 965 990

2 - pokojowe - 45 m2 
Stare Miasto,  
ul. Św. Łazarza

Salon z aneksem kuchennym 
oraz wyjściem na balkon, osobna 
sypialnia, przedpokój  
oraz łazienka z WC.
Zapraszamy do umówienia się  
na wizytę! 

Cena 539.000 zł
Tel. 512 110 804

2 - pokojowe - 37 m2 
Kazimierz , ul. Przemyska

Dwa pokoje, jeden z nich 
przejściowy, aneks kuchenny, 
przedpokój oraz łazienka z WC. 
Idealne pod wynajem krótkoter-
minowy.
Zapraszamy do umówienia się  
na wizytę! 

Cena 339.000 zł
Tel. 512 110 804

1-pokojowe - 30,75 m2 
Ludwinów, ul. Orawska 

Mieszkanie położone na trzecim 
piętrze w trzypiętrowej kamienicy. 
W skład lokalu wchodzi pokój 
z aneksem kuchennym oraz 
łazienka z WC. Możliwość 
wydzielenia sypialni oraz osobnej 
jasnej kuchni.  

Cena 349.000 zł
Tel. 513 084 377

2-pokoje - 39,55 m2 
Stare Podgórze, ul. Potebni

Mieszkanie składa się z dwóch 
osobnych pokoi, kuchni, przed-
pokoju oraz łazienki z WC. Lokal 
położony w zadbanej kamienicy. 
Świetna oferta pod inwestycję. 
Nieruchomość w pobliżu Parku 
Bednarskiego i Kościoła Św. Józefa. 

Cena 299.000 zł
Tel. 513 084 377

Cena 899.000 zł
Tel. 604 163 263

Cena 1.049.000 zł 
Tel. 883 999 762

Cena 610.000 zł
Tel. 512 110 802

3-pokojowe - 76,26 m2 
Łobzów,  
ul. Kazimierza Wielkiego 
Mieszkanie na pierwszym piętrze w 
4-piętrowym budynku z cegły. Składa się 
z trzech pokoi, osobnej kuchni, łazienki, 
balkonu oraz piwnicy. Bardzo bliska 
odległość od przystanku tramwajowego 
(100 m). Zapraszamy na wizytę!

3- pokojowe -  71 m2 
Łobzów, ul. Mazowiecka

Salon z aneksem kuchennym, 
dwa oddzielne pokoje, łazienka, 
WC, przedpokój, balkon, piwnica. 
Mieszkanie na pierwszym piętrze 
w 5- piętrowym budynku z windą. 
Ogrzewanie z sieci miejskiej 
MPEC.

Cena 699.000 zł  
Tel. 512 110 802 
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2-pokojowe - 34 m2 
Kozłówek, ul. Wlotowa

Mieszkanie w czteropiętrowym 
bloku na czwartym piętrze, skła-
dające się z przedpokoju, dwóch 
pokoi, oddzielnej kuchni, łazienki 
z WC oraz piwnicy. Woda i ogrze-
wanie z sieci miejskiej. Atrakcyjna 
lokalizacja, blisko MPK.

Cena 255.000 zł
Tel. 534 533 332

1-pokojowe - 25 m2 
Czarna Wieś, ul. Lea
Przedpokój, pokój, aneks 
kuchenny, łazienka z WC, piwnica. 
Mieszkanie po generalnym remon-
cie. Blok z 2 windami i miejskim 
ogrzewaniem. Mieszkanie idealne 
pod wynajem, blisko wyższych 
uczelni.

2-pokojowe – 42,02 m2 
Wieliczka
Wiatrołap, przedpokój, otwarta, 
jasna kuchnia z salonem, 
sypialnia, łazienka z WC, taras z 
altaną, ogród (50 m2). Mieszkanie 
w stanie idealnym. Szeregowa 
zabudowa z 2014 r.

Cena 315.000 zł 
Tel. 600 176 207

2-pokojowe - 64 m2 
Zwierzyniec, ul. Piastowska
Mieszkanie na zamkniętym 
osiedlu, składające się z 2 pokoi, 
jasnej kuchni oraz łazienki. Do 
mieszkania przynależy taras z 
wyjściem na ogródek. Możliwość 
dokupienia garażu w kwocie 
50.000 zł

3-pokojowe - 45 m2 
Stare Miasto, ul. Batorego

Lokal w oficynie odnowionej 
kamienicy z lat międzywojennych 
w centrum Krakowa. Składa się  
z trzech pokoi, dużej łazienki i 
holu. Ogrzewanie gazowe. Nieru-
chomość idealna pod działalność 
biurową lub jako lokal mieszkalny. 

Cena 379.000 zł 
Tel. 600 638 099

2-pokojowe – 45 m² 
Nowa Huta, os. Centrum B
Mieszkanie zlokalizowane na 
drugim piętrze w siedmiopię-
trowym bloku z windą. Nieru-
chomość posiada 3 balkony 
francuskie. Mieszkanie przeszło 
gruntowny remont parę lat temu. 
Ogrzewanie centralne, miejskie.

Dom - 200 m2, działka 2,3 ar  
os. Oficerskie, ul. Kryniczna 

Dom z garażem w centrum miasta, 
składa się z  parteru, 1 piętra,  
2 piętra oraz 3 piętra, 6 jasnych  
i przestronnych pokoi, piękny 
taras oraz ogród z altaną. 

2-pokojowe – 38 m2  
Dąbie, Aleja Pokoju
Przedpokój, dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, oraz przynależna 
piwnica. Nieruchomość znajduje się 
w czteropiętrowym budynku, który 
jest idealnie skomunikowany  

Cena  329.000 zł
Tel. 533 707 446

Cena 319.000 zł 
Tel. 531 992 777

2-pokojowe – 53 m2 
Azory, ul. Radzikowskiego

Nowoczesne dwupokojowe 
mieszkanie z aneksem oraz wyspą 
kuchenną. Znajduje się na 3/5 
piętrze w bloku z 2011 roku. Cena 
zawiera miejsce postojowe przed 
blokiem.  
 

Cena 470.000 zł
Tel. 791 759 999

Cena 690.000 zł  
Tel.  534 534 605

Cena 1.300.000 zł  
Tel. 604 683 680

Cena 315.000 zł
Tel. 666 600 732

1-pokojowe – 34,10 m2  
Wola Duchacka Zachód  
Salon z aneksem kuchennym 
(22,05 m2), łazienka z WC (5,42  
m2) oraz przedpokój (6,63 m2). 
Istnieje możliwość wydzielenia 
osobnego pokoju z oddzielną 
jasną kuchnią. Mieszkanie 
widokowe.  

Cena 285.000 zł  
Tel. 537 496 677
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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 pow. 293 m2. 
Pierwsze piętro o powierzchni  
262 m2. Stan bardzo dobry.

 
Cena 3.500.000 zł  
Tel. 693 569 250

Działka budowlana – 6,7 ar 
Batowice, 3 min. od granicy Krakowa

Działka płaska w kształcie kwadratu o 
wymiarach ok. 25 x 25 m z dostępem 
do drogi. Działka objęta MPZP  
z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Wszyst-
kie media w okolicy działki i drodze 
dojazdowej. W pobliżu przystanek 
kolejowy oraz autobusowy. 
Cena 225.000 zł 
Tel. 504 143 011

2-pokojowe – 47,50 m2 
Płaszów, ul. Przewóz 
Słoneczne, widokowe mieszkanie 
składające się z przedpokoju, 
półotwartej kuchni, 2 pokoi, łazienki z 
WC oraz dużego tarasu. Ogrzewanie  
z sieci miejskiej. Nowoczesny 
blok z windą. Zakup z miejscem 
postojowym w garażu podziemnym.

 

Cena 470.000 zł 
Tel.  570 578 980

3-pokojowe – 59 m2 
Czyżyny, os. Dywizjonu 303  

Przedpokój, 2 sypialnie, salon, kuchnia, 
łazienka z toaletą, balkon, komórka 
lokatorska. Mieszkanie w nowszym, 
niskim budownictwie, w stanie do 
wejścia.  W okolicy dużo zieleni. W 
niedalekiej okolicy węzeł przesiadkowy 
MPK. 
Cena 580.000 zł 
Tel. 535 221 232

3-pokojowe – 70 m2 
Ruczaj
Lokal dwupoziomowy składający 
się z sypialni, pokoju dziennego, 
przestronnej kuchni, łazienki, 
osobnego WC oraz sypialni na 
antresoli. Mieszkanie świeżo po 
remoncie.  

Cena 520.000 zł
Tel. 692 505 666 

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

3-pokojowe - p.c. 84,00 m2

Złocień, ul. Topazowa

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

Cena 455.000 zł 
Tel. 537 680 003

2-pokojowe – 34,83 m2 
Prądnik Biały, okolice  
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej  
Atrakcyjne dwupokojowe miesz-
kanie w stanie bardzo dobrym. 
Składające się z salonu, otwartej 
kuchni, niezależnej sypialni oraz 
łazienki z WC. Ogrzewanie i woda 
z sieci miejskiej. Ogrodzony blok  
z windą z 2003 r. 
Cena 315.000 zł 
Tel.  537 978 098

4-pokojowe - 108,75 m2 
Prądnik Czerwony,  
ul. Reduta
Mieszkanie 3-poziomowe. Duży salon 
z częścią jadalniano–kuchenną, trzy 
sypialnie, łazienka, WC, garderoba, 
przedpokój oraz dwie loggie. Miesz-
kanie jest w bardzo dobrym stanie 
technicznym. Dwa miejsca postojowe 
oraz pomieszczenie gospodarcze.  
Cena 849.000 zł 
Tel. 536 367 990

4-pokojowe - 79,7 m² 
Żabiniec,  
ul. Frycza-Modrzewskiego 
Przedpokój, 4 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, WC. Do miesz-
kania przynależy duży balkon oraz 
piwnica. Pierwsze piętro. Korzystny 
układ pomieszczeń. Możliwość 
dokupienia dwóch miejsc postojo-
wych w garażu podziemnym. 
 Cena 640.000 zł 
Tel. 696 496 500
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RUCZAJ,
BUŁGARSKA
Komfortowe i nowoczesne 
mieszkanie 2 pokojowe, z dużym 
balkonem, 2016 r.
Cena: 849.000 zł
KONTAKT:   Aleksandra Pudełko 

 507-668-087 

GRZEGÓRZKI,
PODMIEJSKA
Funkcjonalne i wygodne mieszkanie 
2 -pokojowe, 38 m2, balkon
Cena: 641.000 zł 

KONTAKT:  Michał Dzięcioł
  518-810-080 

RUCZAJ,
PILTZA
Atrakcyjne 2 -pokojowe, 68 m2,  
z pełnym wyposażeniem
Cena: 690.000 zł 

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545 

KROWODRZA,
AZORY
Dwupoziomowe, 3-pok, 83 m2,  
taras 37 m2, 2000 r.
Cena: 899.000 zł 

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628 

RUCZAJ,
BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 2 -pokojowe, 46 m2, 
gustownie urządzone, 2007 r.
Cena: 490.000 zł 

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
  796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

SWOSZOWICE, OPATKOWICE
Mieszkania 2,4,5-pokojowe 
z garażami, pow. 52-115 m2, 
kameralne budownictwo
Ceny: od 319.000 zł 

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

MODLNICA
Osiedle domów wolnostojących, 
pow. 155 m2, świetna lokalizacja
Cena: 659.000  zł

KONTAKT:   Jarosław Utnik 
 688-880-152

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

KONTAKT:   Romuald Niemiec 
 576-853-289

KROWODRZA,
KADECKA
Mieszkanie 2 -pokojowe, 52 m2,  
po remoncie, 2 balkony
Cena: 540.000 zł

KONTAKT:   Katarzyna Kurleto 
 572-985-869
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BRONOWICE,
UL. WIZJONERÓW
Mieszkanie 2-pokojowe, 
nowoczesne, 40,82 m2 
Cena:  490.000 zł

KONTAKT:   Dima Hrycyszyn 
 796-483-018

BRONOWICE,
UL. STAŃCZYKA
Przestronne 3-pokojowe 
mieszkanie, 79 m2, 2009 r.
Cena: 779.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

ZWIERZYNIEC,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Mieszkanie 1-pokojowe, 
komfortowe, 43,5 m2

Cena: 375.000 zł

KONTAKT:  Dima Hrycyszyn 
 796-483-018

BIEŻANÓW- PROKOCIM,
UL. MAŁA GÓRA
Mieszkanie 2-pokojowe, gotowe  
do zamieszkania, 48,12 m2

Cena: 519.000 zł

ZWIERZYNIEC,
KS. JÓZEFA
3-pokojowe mieszkanie z 
widokiem na Wisłę, 80 m2

Cena: 760.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

LIBERTÓW
Dom wolnostojący, pow. 132 m2, 
stan deweloperski, działka 500 m2

Cena: 660.000 zł 

KONTAKT:  Marek Popiela
                                     688-880-195

BRACIA-SADURSCY.PL

DĄBROWA SZLACHECKA
Nowoczesne osiedle bliźniaków, 
p.u. 101 m2, dużo zielony terenów
Ceny:  od 469.000 zł

PROKOCIM,
UL. TELIGI
Mieszkanie 2-pokojowe, 39,6 m2, 
taras + ogródek 125 m2

Cena: 395.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski
                             510-087-993

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. MARIANA SŁONECKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 
przestronne, 103 m2 
Cena: 697.000 zł

KONTAKT:  Paweł Bystrowski
  533-375-797

STARE MIASTO,
UL. MICHAŁOWSKIEGO
Stylowy i przestronny lokal 
biurowo-usługowy, 82 m2

Cena: 660.000 zł

KONTAKT:   Bożena Romuzga 
 518-706-538

KONTAKT:  Iwona Nagacz
  688-880-184

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski
                      511-272-188
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STARE MIASTO,
UL. BOSACKA
Mieszkanie 2-pokojowe, przytulne 
48,8 m2

Cena:  439.000 zł

KONTAKT:   Sebastian Steranka 
 501-227-010

GM. ZABIERZÓW,
UL. SŁONECZNA
Luksusowy dom wolnostojący, 
385 m2

Cena: 980 000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk
  509-907-533

STARE MIASTO,
UL. FILIPA
Mieszkanie 1-pokojowe, 33 m2,  
po remoncie
Cena: 398.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

SWOSZOWICE,
UL. TOPOGRAFÓW
Mieszkanie 4-pokojowe, 107 m2,  
wysoki standard, 2017 r.
Cena: 649.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

POGÓRZE,
UL. LWOWSKA
Nowoczesne mieszkanie 
2-pokojowe, 72,6 m2

Cena: 649.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
  503-031-022

BRONOWICE,
UL. SMĘTNA
Mieszkanie 3-pokojowe, 55 m2, 
wysoki standard, 2011 r., do wejścia
Cena:  598.000 zł

KONTAKT:   Dariusz Zieliński                    
  688-880-209 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

ŁAGIEWNIKI- BOREK FAŁĘCKI,
UL. NOWOGRÓDZKA 
Mieszkanie 3-pokojowe, słoneczne, 
91,3 m2

Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby
  500-715-217

GRZEGÓRZKI,
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 
przestronne, 73,2 m2

Cena: 620.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

GM. ZABIERZÓW,
UL. SARNI STOK
Komfortowy dom wolnostojący, 
350 m2

Cena: 1.750.000 zł

KONTAKT:   Beata Gracz- Sambor 
 500-557-819

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska – Guśtak 
 518-706-518
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CZYŻYNY,
UL. SIKORKI
Mieszkanie 3-pokojowe, 75 m2, 
wysoki standard
Cena: 750.000 zł

KONTAKT:   Elżbieta Rudek 
 505-110-150

DĘBNIKI,
UL. PILTZA
Mieszkanie 4-pokojowe, 67 m2, 
2006 r.
Cena: 529.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

DĘBNIKI,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 59 m2,  
do wejścia
Cena: 530.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

DĘBNIKI,
UL. RACIBORSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 61,2 m2, 
jasne
Cena: 495.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. GLOGERA
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2, 
2017 r., parter
Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
                   503-780-786

DĘBNIKI, SIDZINA
Domy w zabudowie szeregowej, 
pow. 125 m2, wysoki standard 
wykończenia
Ceny: od 509.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

ŚLEDZIEJOWICE
Przestronne domy w zabudowie 
bliźniaczej, pow. 146 m2,  
działki 370-430 m2

Cena:  565.000 zł

SZCZYRK,
UL. RÓŻANA
Dom wolnostojący, dz. 53 ar.,  
200 m2, gustowny
Cena: 2.250.000 zł 

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska
                    782-390-455

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 57,62 m2, 
gustowne
Cena: 749.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

KONTAKT:  Joanna Makówka 
    688-880-149

KONTAKT:   Piotr Kudła                        
                     688-880-133

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

KONTAKT:   Katarzyna Osiecka 
 503-780-786
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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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Sprzedam mieszkanie 40 m2 z ogródkiem, położone na wysokim parterze w spokojnej okolicy.

W skład mieszkania wchodzi: 
- przestronna kuchnia (meble w zabudowie: elektryczna płyta grzewcza, piekarnik) połączona z salonem  
(rozkładana, wygodna sofa, ława oraz stół z krzesłami). Wszystko nowe. Powierzchnia 17,91 m2 
- sypialnia z dużym łóżkiem, podwójną szafą oraz stolikiem nocnym. Powierzchnia 12,29 m2 
- łazienka z wanną (również funkcja prysznica), umywalki z szafką oraz toalety. Powierzchnia 3,40 m2 
- duży przedpokój umożliwiający osobne wejścia do każdego z pomieszczeń. Powierzchnia 6,68 m2 

Do mieszkania przynależy również piwnica. 

SPRZEDAM MIESZKANIE - Kraków, ul. I. Odrowąża

       Cena 345.000 zł                       Tel. 693 847 747

2,53 ha z prawem zabudowy pod 2 budynki mieszkalno-pensjonatowe. 

Przepiękna panorama gór, blisko wyciągu orczykowego, 

dojazd bezpośredn. Działka pod lasem, pod usługi agroturystyczne. 

Media w sąsiedztwie. Oferta prywatna.

N A S P R Z E D A Ż  D Z I A Ł K A
Beskidy - Brenna - na granicy Wisły

t e l .  781 031 755

C E N A  2 6  Z Ł / M 2

Atrakcyjne 4-pokojowe mieszkanie na parterze w 2 piętrowym budynku z 2006 r. Składa 
się z salonu połączonego z aneksem kuchennym (istnieje możliwość wydzielenia kuch-
ni jako oddzielne pomieszczenie), sypialni, łazienki razem z WC z oknem, przedpokoju. 
Na podłodze panele drewniane, drzwi drewniane, rolety zewnętrzne. Nowe okna PCV. 
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska 10 m2, podziemne miejsce parkingowe 

(dodatkowo płatne) oraz zagospodarowane 2 tarasy zewnętrzne. 

N A S P R Z E D A Ż  M I E S Z K A N I E  o pow. 63,20 m2
Kraków, ul. Chełmońskiego

t e l .  7 3 0  7 2 2  0 2 2

C E N A  4 2 8  0 0 0  Z Ł

Sprzedam 3 sąsiadujące działki budowlane

o powierzchni: 13, 14 i 19 a 

południowy stok , widok na góry i zalew 

N A S P R Z E D A Ż  D Z I A Ł K I
Raciborsko k/Wieliczki

t e l .  692 701 964

C E N A  1 2  0 0 0  Z Ł / A R  do negocjacji

e-mail: bjaggi59@gmail.com
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75 a, budowlana, kształt zbliżony do prostokąta, szer. ok. 22 m, o lekkim nachyleniu 
w kierunku południowym, objęta planem zagospodarowania przestrzennego. 

Uzbrojona: prąd, woda, gaz, kanalizacja. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
przystanek mpk. Na działce znajduje się budynek mieszkalny częściowo podpiwniczony, 3 pokojowy 

z aneksem kuchennym o pow. 70 m2 oraz budynek gospodarczy ze stodołą.
     

KraKów, ul. Plastusia

                 Cena 390.000 zł                 Tel. 691-746-200

Sprzedam bezpośrednio mieszkanie o pow. 55,5 m2. 
Dwa pokoje z kuchnią i dużym balkonem. Duży pokój posiada 
2 okna, 2 drzwi (możliwość uzyskania dodatkowego pokoju). 

Przynalezna piwnica. Blok czteropiętrowy ocieplony . 

 MISTRZEJOWICE, OS. OŚWIECENIA

                 Cena 330.000 zł   Tel. 501 293 025

Apartament o pow. 96 m2 w inwestycji Apartamenty Novum. 
Składa się z przestronnego salonu oraz otwartej na salon kuchni, 

2 sypialni, gabinetu, 2 łazienek (prysznic i wanna) i balkonu. Mieszkanie 
jest urządzone w klasycznym stylu, jasne i przestronne, w pełni ume-

blowane. Istnieje możliwość zakupienia miejsca postojowego w garażu 
podziemnym i komórki lokatorskiej 

STARE MIASTO, UL. RAKOWICKA

                 Cena 1 198 000 zł   Tel. 516 028 307

Sprzedam mieszkanie 86 m2 z balkonem, tarasem, ogrodem i miejscem parkingowym.

W skład mieszkania wchodzi: duża kuchnia łączona z przedpokojem - 29,27 m2 ; duży salon  

z kominkiem - 27,43 m2 ; pokój z balkonem - 10 m2 ; pokój z balkonem - 8,59 m2 ; łazienka - 5,28 m2 ,  

WC z umywalką - 3,07 m2 ; komunikacja wewnętrzna 2,35 m2 ; wspólnie użytkowana klatka schodowa 13,65 m2

Mieszkanie znajduje się w domu dwurodzinnym przy ulicy domów jednorodzinnych. Z klatki schodowej wejście 
do dwóch mieszkań. Klatka schodowa w połowie należy do każdego z mieszkań - powierzchnia wspólnego użyt-
kowania. Rok budowy 2001. Ogrzewanie gazowe - własny piec dwubiegowy, w salonie klimatyzacja.

SPRZEDAM MIESZKANIE - Kraków, ul. Pleszowska

       Cena 700.000 zł                       Tel. 786 986 580
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przydatne adresy

n

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URZĘDY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTYTUCJE

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

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

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

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

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

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