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Drogi Czytelniku,

Z okazji Nowego Roku życzymy Ci powodów 
do uśmiech na każdy dzień. Niech ten czas 
okaże się dla Ciebie pomyślny i obfity w wiele 
okazji do odniesienia sukcesów – zarówno na 
polu zawodowym, jak i prywatnym. Nowy 
Rok to nowe możliwości i nowe wyzwania. 
Niech w spełnianiu marzeń towarzyszą Ci 
spokój ducha i wytrwałość – szczególnie, 
jeśli planujesz zakup mieszkania. Nasz 
dwutygodnik, który właśnie trzymasz w ręce, 
na pewno ułatwi Ci znalezienie interesujących 
ofert, a także pozwoli zorientować się, czym 
aktualnie żyje Kraków. 

Zespół dwutygodnika „Krakowski Rynek 
Nieruchomości”
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powstały trzy parkingi Park and Ride, spółka jest do zamknięcia. 

Jakie były koszty przez 5 lat jej funkcjonowania? Kto za to ponie-

sie odpowiedzialność? W tej uchwale, którą Państwo proponuje-

cie, nie ma żadnych zachęt dla kierowców ani alternatyw. Chce 

się ich karać za wjazd do centrum miasta.

Mieszkańcy zapłacą za szczytne cele

Uchwała przyjęta w lipcu jest pierwszą od 16 lat tego typu 

regulacją, ponieważ dotychczas wprowadzenie jakichkol-

wiek zmian w tym zakresie nie było możliwe ze względu na 

obowiązujące przepisy krajowe. Podzielenie Krakowa na 

poszczególne podstrefy parkowania pociągnęło za sobą 

zróżnicowanie stawek, jakie będą obowiązywać kierowców 

chcących pozostawić swoje pojazdy w ich obrębie. Do naj-

nowszych przepisów musieli się oni dostosować od 16 grud-

nia br. 

Jak mówią krakowscy radni, przyjęcie zmian w opłatach 

w strefie płatnego parkowania jest podyktowane chęcią 

W        
czasie sesji Rady Miasta 10 lipca br. poprzedzają-

cej przyjęcie uchwały, padło wiele kontrowersji 

w związku ze zgłoszonymi propozycjami. Zapro-

ponowane wówczas stawki spotkały się ze sprzeciwem nie-

których radnych, w tym Włodzimierza Pietrusa.

Pan Prezydent proponuje nam drożyznę, bardzo, bardzo wy-

sokie stawki, drastycznie wysokie, które powinny być wprowa-

dzane i na pewno podwyższone, ale nie w taki sposób. Albo Pan 

Prezydent w ten sposób robi skok na kasę, żeby mieć jak najwię-

cej pieniędzy dla jakichś tam działań, albo Pan Prezydent chce 

wprowadzić rotację (…), żeby tak kształtować ruch parkingowy, 

by było obłożenie, ale żeby nie było niedoboru miejsc. Widzę, że 

ten kierunek bardziej idzie w kierunku łupienia mieszkańców Kra-

kowa i przy okazji turystów, którzy przyjeżdżają – mówił radny.

Swoje stanowisko wyraził również Piotr Kubiczek: Zauważ-

cie Państwo jedną rzecz, jaka dzieje się u nas w mieście. Próbuje 

się wprowadzić zmiany i na plecach kierowców zrobić to, czego 

nie udało się zrobić spółce Miejska Infrastruktura. W ciągu 5 lat 

komentarz w sprawie

Miesięczny abonament postojowy bliski 
połowie pensji

Parkowanie w Krakowie, a przede wszystkim strefa płatnego parkowania wciąż są tematem 
żywiołowych dyskusji. 17 lipca br. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę regulującą sposób 
i wysokość opłacania postoju na terenie miasta. Pierwsze jej skutki mieszkańcy mogli dostrzec 
już 22 września. Zgodnie z zawartymi w niej rozporządzeniami, od 15 grudnia (a w praktyce 
od 16 grudnia) w życie weszły kolejne zmiany. Kierowcy zainteresowani miesięcznym 
abonamentem postojowym ważnym w całej strefie będą musieli zapłacić niemal równowartość 
połowy najniższego krajowego wynagrodzenia netto.

 n
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odciążenia komunikacyjnego centrum oraz 

zminimalizowanie korków. W zamyśle uchwa-

łodawców ma się to przyczynić do rozwią-

zania problemów z brakiem wolnych miejsc 

parkingowych. Kolejnymi argumentami są 

ograniczenie hałasu oraz walka ze źródłami 

zanieczyszczeń powietrza. Podniesienie sta-

wek za parkowanie ma stanowić zachętę do 

zmiany nawyków komunikacyjnych miesz-

kańców i częstsze wybieranie komunika-

cji zbiorowej jako sposobu przemieszczania 

się. Tylko jak skutecznie zachęcić krakowian 

do pozostawienia samochodów i poruszania 

się miejskimi środkami lokomocji, skoro rów-

nocześnie zwiększa się również ceny za bi-

lety MPK, z czym mieliśmy do czynienia 1 

maja br.? Dla części pasażerów nowe opłaty 

być może okazały się korzystniejsze, ale spo-

re grono wyrażało swoje niezadowolenie. 

W ostatniej grupie z pewnością znaleźli się 

np. studenci, którzy i tak korzystają z jednych 

z najwyższych zniżek. Cena biletu semestral-

nego dla nich zwiększyła się z 184 do 220 zł. 

Na tym przykładzie widać, że zmiany nie były 

groszowe. 

Co nowego w strefie 
płatnego parkowania?

Jedną z najbardziej widocznych zmian w opła-

tach w strefie płatnego parkowania jest zniesienie zróżnico-

wania stawek w zależności od czasu pozostawienia pojazdu. 

Ceny są uzależnione jedynie od podstrefy, w której się za-

parkowało. W ten sposób korzystanie  z płatnych parkingów 

na obszarze skupionym wokół historycznego centrum, czy-

li w podstrefie A wiąże się z opłaceniem kwoty 6 zł. Strefa 

B to koszt 5 zł, natomiast w podstrefie C kierowcy zapłacą 

4 zł. Zlikwidowane zostały ceny z końcówkami wyrażonymi 

w groszach, a parkomaty przyjmują jedynie monety o nomi-

nałach 1, 2 i 5 zł. 

Prawdziwa rewolucja cenowa zaszła w odniesieniu do abo-

namentów miesięcznych, a wydatki z tym związane wzro-

sły nawet dwukrotnie i również są zróżnicowane ze względu 

na podstrefę. Abonament ogólnodostępny w podstrefie 

A to koszt 500 zł, w podstrefie B – 400 zł, a w C – 300 zł. 

Chcąc posiadać abonament ważny we wszystkich podstre-

fach, trzeba zapłacić 750 zł. Spore podwyżki dotknęły także 

mikroprzedsiębiorców i administratorów budynków. Z do-

tychczas obowiązującej opłaty 50 zł/mc cenę zwiększono 

do odpowiednio 150, 100 i 70 zł. Instytucje muszą liczyć się 

z opłatami w wysokości 250, 200 oraz 150 zł. Do tej pory 

płaciły one 100 zł, a z każdym kolejnym pojazdem opłata 

wzrastała o 20 proc. Zmian nie wprowadzono względem 

osób niepełnosprawnych, a także ich opiekunów. 

Jak to było dotychczas, opłata za parkowanie obowiązuje 

od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 20.00. 

Z obowiązku wyłączone są niedziele oraz święta. Ponad-

to zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alterna-

tywnych z opłacania postoju w strefie płatnego parkowania 

zwolnione są samochody elektryczne.  

Kierowcy muszą pamiętać również o tym, że opłata uisz-

czona za parkowanie w danej podstrefie, jest ważna jedynie 

we wchodzących w jej obręb sektorach. W praktyce oznacza 

mat. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

 n	
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usprawnienia kontroli mają być one umiesz-

czane za szybą samochodu. 

Efekty zmian dopiero 
za kilka miesięcy 

Jak wiadomo, z tytułu opłat za parkowa-

nie do budżetu miasta wpływają środki, 

które następnie są przeznaczone na sfinan-

sowanie przedsięwzięć z zakresu zieleni miej-

skiej, transportu oraz infrastruktury pieszej 

i rowerowej. Według szacunków wprowadzo-

ne zmiany mają zwiększyć przychody o 17 mln 

zł (z 55 do 72 mln zł). Czy wyliczenia okażą się 

trafione, uzależnione będzie od liczby kierow-

ców wjeżdżających do centrum. Jak podkreśla 

Łukasz Franek dyrektor Zarządu Transportu 

Publicznego w Krakowie, analizę skuteczno-

ści przyjętych rozwiązań będzie można prze-

prowadzić dopiero po kilku miesiącach, kiedy 

praktyki komunikacyjne kierowców w peł-

ni się ukształtują. Ocenę umożliwi obserwa-

cja obszarowej zajętości miejsc parkingowych, 

która nie powinna być wyższa jak 85 proc. 

Istotna będzie też średnia liczba samocho-

dów pozostawianych na jednym miejscu w cią-

gu  dnia. Informację pośrednią ma stanowić 

także liczba pasażerów komunikacji miejskiej 

oraz rowerzystów.    

Konkluzją odnośnie do wprowadzanych zmian w związku ze 

strefą płatnego parkowania może być wypowiedź radnego 

Mariusza Kękusia, przedstawiona podczas wspomnianej se-

sji z 10 lipca br.:

 

Zadam pytanie jedno, co miasto zrobiło, żeby mieszkańcy prze-

siedli się na komunikację zbiorową? I zadam drugie pytanie: 

dlaczego tendencja jest odwrotna: dlaczego ludzie nie chcą ko-

rzystać z komunikacji zbiorowej? To jest pytanie podstawowe. 

Co w polityce miejskiej zraża mieszkańców do tego, żeby wybie-

rali komunikację zbiorową? Dlaczego inwestycje i wydatkowane 

środki miejskie nie skłaniają mieszkańców do tego, by chętniej ko-

rzystali z komunikacji zbiorowej? Co ciekawe, w stosunku do da-

nych z lat ubiegłych, zmniejsza się też liczba osób podróżujących 

rowerem. Szanowni Państwo, tutaj też polityka miasta leży kom-

pletnie. Nie radzimy sobie z inwestycjami dotyczącymi budowy 

dróg dla rowerów. 

tekst / Magdalena Hojniak

to, że mając bilet z parkometru z podstrefy B nie możemy na 

jego podstawie pozostawić pojazdu w podstrefie C czy A. 

Nie ma tutaj znaczenia, czy ponowne zaparkowanie nastą-

pi w tańszej, czy też droższej strefie niż był wykupiony bilet. 

W przypadku kontroli kontroler uzna taką sytuację za brak 

wniesienia opłaty, co będzie wiązało się z naliczeniem opła-

ty dodatkowej wynoszącej 150 zł. Jeszcze nim nowe zasady 

weszły w życie w przestrzeni miejskiej pojawiły się dodatko-

we oznaczenia informujące o granicach danych stref i zwią-

zanej z nimi wysokości opłat. 

Nowością, która zacznie obowiązywać od nowego roku, ale 

nie dotknie w znaczący sposób użytkowników stref płat-

nego parkowania, jest zmiana instytucji odpowiedzialnej za 

zarządzanie obszarem płatnego parkowania. Od 1 stycz-

nia 2020 r. funkcja ta będzie powierzona Zarządowi Dróg 

Miasta, a nie spółce Miejska Infrastruktura. Uchwałodaw-

cy postanowili też przywrócić papierowe identyfikato-

ry dla płacących podatki w Krakowie mieszkańców. W celu 

mat. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

 n
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relacje

24 godziny dla czystego powietrza, 
czyli Smogathon 2019 Hackathon

Dodatkowo Krakowski Park Technologiczny przyznał na-

grodę specjalną w wysokości 60 tys. zł. Otrzymał ją zespół 

Qubit. Opracowana przez nich platforma monitorująca za-

nieczyszczenia emitowane przez zakłady przemysłowe (w 

tym będące skutkiem awarii) ma na celu nie tylko informowa-

nie o poziomach emisji, ale także dostarczenie mieszkańcom 

wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia, będących skutkiem 

przekroczenia norm jakości powietrza. Narzędzie ma zawie-

rać wskazówki, jakie działania należy podjąć, by uchronić się 

przed szkodliwymi czynnikami. Dzięki mobilnej aplikacji, któ-

ra stanowi część projektu, w szybki sposób będzie można 

zgłosić podejrzenie zaistnienia niebezpiecznej awarii.  

Smogathon 2019 Hackathon był kolejną okazją ku temu, by 

podjąć starania o poprawę jakości powietrza, a jak wiele jest 

w tym zakresie do zrobienia, dostrzegają również władze 

województwa małopolskiego.  NIK ocenia Małopolskę jako 

jedno z najbardziej dynamicznie walczących ze smogiem woje-

wództw, ale mówi, że jakość powietrza poprawimy za ok. 80 lat. 

To znaczy, że jeżeli mamy zrobić to szybko,  możemy to zrobić 

tylko dzięki wam, dzięki waszym świetnym pomysłom i przede 

wszystkim wierząc, że to w was jest ta siła i ten zapał, by z taki-

mi problemami walczyć. Mam nadzieję, że jeden z tych pomy-

słów, który nagrodzimy, rzeczywiście uda się szybko wdrożyć w 

podkrakowskiej gminie, a ten sukces będzie waszym sukcesem, 

czego sobie, Małopolsce i nam wszystkim życzę – powiedział   

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Tomasz Ury-

nowicz.Z kolei Jerzy Muzyk w rozmowie z Krakowskim Ryn-

kiem Nieruchomości podkreślił, że powietrze nie zna granic 

administracyjnych, dlatego miasto Kraków chce aktywnie 

działać we współpracy z gminami ościennymi w walce ze 

smogiem.

tekst / Magdalena Hojniak

Podczas Smogathonu 2019 Hackathonu uczestnicy 

mieli 24 godziny, by zaproponować rozwiązania wy-

korzystujące technologie, które pomogą w walce ze 

smogiem. Projekty, jakie zrodziły się w tym czasie, stwarza-

ją szansę na wdrożenie konkretnych narzędzi pozwalają-

cych na poprawę jakości powietrza. Dlatego też wyzwania 

dla zespołów biorących udział w Smogathonie przygotowa-

li Miasto Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Ma-

łopolskiego, IMGW czy GIOŚ. Współpracę podjął również 

Krakowski Alarm Smogowy.

Nagrody, na które przeznaczono pulę 125 tys. zł, wręczyli 

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego 

Rozwoju Jerzy Muzyk oraz Wicemarszałek Województwa 

Małopolskiego Tomasz Urynowicz. Zwycięzcami wyłonio-

nymi w 5 kategoriach okazali się:

    • Zespół Qubit – projekt Platformy do zgłaszania informa-

cji o awariach przemysłowych, kategoria Nadzór Nad Zanie-

czyszczeniami Przemysłowymi;

    • Zespół Al Embassy – projekt Innowacyjna metoda ana-

lizy danych o zanieczyszczeniu korzystająca z danych sate-

litarnych oraz sztucznej inteligencji, kategoria Identyfikacja 

Źródeł Zanieczyszczenia Powietrza;

    • Zespół Gremlins – projekt Usprawnienie przekazywania 

informacji o planowanym czyszczeniu ulic oraz emisji wtór-

nej, kategoria Zarządzanie Emisją w Transporcie;

    • Zespół Fine Tuned – projekt Dostęp do informacji o wa-

runkach pogodowych i skutkach zdrowotnych z nimi związa-

nych połączony z motywacją do zmiany stylu życia, kategoria 

Zdrowotne Skutki Zanieczyszczenia Powietrza;

    • Zespół Brain Power – projekt Metoda weryfikacji źró-

deł zanieczyszczenia powietrza, kategoria Monitorowanie i 

Prognozowanie Zanieczyszczenia.

W Krakowskim Parku Technologicznym odbyła się kolejna edycja Smogathonu. 
Wydarzenie miało swój finał 8 grudnia br. i zgromadziło 170 osób – zarówno 
z Polski, jak i Europy.

 n	
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Żeby pozbyć się tego problemu, należałoby wprowadzić 

strefy czystego transportu na większym terenie Krako-

wa i wyeliminować z nich ruch tego typu samochodów. Na 

ten moment jest to prawnie niemożliwe, dlatego jako Pol-

ski i Krakowski Alarm Smogowy zabiegamy o zmianę legi-

slacji krajowej na taką, która umożliwiłaby wprowadzanie 

tego typu stref. Jest to rozwiązanie popularne w państwach 

Europy Zachodniej i doświadczenia krajów takich jak np. 

Niemcy, Szwecja czy Anglia pokazują, że one rzeczywiście 

przynoszą rezultat w obniżaniu stężeń. Trzecia rzecz to 

wymiana wciąż czynnych palenisk w samym Krakowie, po-

nieważ zostało ich kilka tysięcy. Problem stanowi również 

brak narzędzi do kontrolowania emisji z domów nocą, bo nie 

Co jest największym problemem w Krakowie, jeśli cho-
dzi o jakość powietrza?
W Krakowie mamy do czynienia z trzema głównymi czynni-

kami zanieczyszczenia powietrza. Pierwszy, obecny szcze-

gólnie w sezonie zimowym, to napływ zanieczyszczeń 

z gmin ościennych, co jest szczególnie widoczne w dni z wy-

sokimi stężeniami. Dane z czujników niskokosztowych za-

instalowanych na terenie Krakowa i poza nim pokazują, że 

zanieczyszczenia pyłowe przemieszczają się w dół niecki, 

w której leży Kraków. Druga rzecz to transport samocho-

dowy w Krakowie i tutaj głównym problemem jest fakt, że 

spora część pojazdów to wiekowe diesle, charakteryzują-

ce się wysoką emisją zarówno pyłów, jak i tlenków azotu. 

rozmowy

W walce o czyste 
powietrze jest jeszcze 
wiele do zrobienia

Smogathon 2019 to okazja nie tylko do walki ze smogiem za pomocą technologii, 
ale także czas, by dowiedzieć się, jakie problemy w zakresie czystego powietrza, 
są jeszcze do rozwiązania. O kwestie związane z krakowskim powietrzem Annę 
Dworakowską, współzałożycielkę Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy, 
zapytała Magdalena Hojniak.

fot. materiały prasowe Smogathon 2019
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widać, kto dymi, kto dostosowuje się do zakazu palenia wę-

glem i drewnem, a kto nie, więc w tym aspekcie powinny zo-

stać znalezione jakieś rozwiązania.

Które ze źródeł odpowiedzialnych za zły stan powietrza, Pani 

zdaniem, należałoby wyeliminować w pierwszej kolejności?
Wszystkie trzy równolegle. Jeśli chodzi o transport, jest 

to zadanie miasta i rządu. W pierwszym kroku rząd musi 

umożliwić miastom prawne ograniczanie ruchu starych sa-

mochodów. W drugim, Kraków powinien z takich możliwo-

ści skorzystać. W kontekście wymiany palenisk w Krakowie 

zadania leżą po stronie urzędu miasta, a więc kontynuowa-

nie bieżących działań i prowadzenie kontroli, która powinna 

przymusić mieszkańców do wymiany urządzeń grzewczych. 

Szereg zadań stoi również przed gminami ościennymi i mia-

sto Kraków powinno na nie naciskać, aby usprawnić i przy-

spieszyć wymianę. Niestety proces ten idzie bardzo powoli. 

Przez ostatnie 3 lata wymieniono zaledwie 10 proc. pale-

nisk w gminach ościennych. Przypomnijmy, że w gminach 

ościennych dymi ponad 40 tys. palenisk na węgiel i drewno.

Jak władze podchodzą do problemu zanieczyszczenia 

powietrza? Czy można znaleźć jakieś uchybienia, 

zaniedbania?
Gminy ościenne na pewno mają sporo do zrobienia. Po 

pierwsze, jak wspomniałam, wymiana kotłów idzie bardzo 

powoli. Większość z tych gmin nawet nie uruchomiła po-

mocy dla mieszkańców w składaniu wniosków do programu 

Czyste Powietrze, w ramach którego mogliby dostać dofi-

nansowanie do wymiany kotłów i ocieplenia domu. Wiele 

do życzenia pozostawiają też akcje informowania miesz-

kańców o uchwale antysmogowej i obowiązku pozbycia się 

wysokoemisyjnych kotłów, tzw. „kopciuchów”, do końca 

2022 r. Ponadto, gminy ościenne muszą również uruchomić 

straż gminną czy międzygminną. W tym momencie, jeżeli 

mieszkamy np. w Zielonkach i nasz sąsiad kopci, to jedyne co 

możemy zrobić, to zgłosić to do urzędu gminy. Pytanie w jak 

długim czasie odbędzie się kontrola. By faktycznie złapać 

kogoś na gorącym uczynku, skuteczne działania interwen-

cyjne powinny się odbyć maksymalnie w przeciągu godzi-

ny. Gdy wejdzie w życie uchwała antysmogowa i nie będzie 

można już używać przestarzałych kotłów, takie systemy 

kontroli muszą być już wdrożone w gminach, aby rzeczy-

wiście efektywnie egzekwować jej przestrzeganie. Wła-

dze gmin muszą pokazać, że to będzie się działo, bo inaczej 

mieszkańcy mogą mówić „ja nie będę wymieniać, bo u nas 

i tak nie ma kontroli, nikt mnie nie sprawdzi”.

Jakie rozwiązania bezpośrednio będą dotyczyć mieszkańców 

i o jakiej skali możemy mówić?

Wiele osób w Małopolsce słyszało o uchwale antysmogo-

wej, ale nie wie, co w niej jest. Ludzie myślą, że dotyczy ona 

palenia węglem złej jakości, a ona odnosi się głównie do 

tego, że w całej Małopolsce muszą zniknąć wszystkie „kop-

ciuchy”, wszystkie pozaklasowe kotły na paliwa stałe. Przy-

pomnijmy, że można je  wymieniać na gaz, na miejską sieć 

ciepłowniczą, na pompę ciepła, ale też na kotły na drewno, 

pellet czy węgiel, które spełniają wymagania ekoprojektu 

i czas na zrobienie tego mieszkańcy mają już tylko do koń-

ca 2022 r., a mówimy tutaj o 400 tys. źródeł do wymiany, 

więc to jest naprawdę ogromna skala. Jeżeli obecne tempo 

wymiany znacznie nie przyspieszy, będziemy mieli problem. 

W ostatnim roku w podkrakowskich gminach wymieniono 

jedynie trzy tysiące kotłów z ponad 40 tys.

Czy społeczeństwo faktycznie dostrzega problemy związane 

ze smogiem i ma świadomość, że jest on generowany przez 
każdego z nas?
To zależy. W Krakowie ludzie mają dużą świadomość. Kra-

kowski Alarm Smogowy robi cykliczne badania co 2 lata 

i widzimy, że ta świadomość się zwiększa. W Krakowie pra-

wie każdy wie, że powietrze jest zanieczyszczone i 90 proc. 

mieszkańców określa je jako bardzo zanieczyszczone lub 

zanieczyszczone. Niestety im mniejsze miasto, tym z tą 

świadomością jest gorzej. W miastach średniej wielkości  

współczynnik świadomości społecznej spada do 50 proc., 

natomiast na terenach wiejskich do ok. 20 proc. Pamiętać 

należy, że bardzo często w sezonie grzewczym na terenie 

wiejskim powietrze jest dużo bardziej zanieczyszczone niż 

w dużych miastach, co wynika z większej liczby palenisk, 

które działają w domach.

fot. materiały prasowe Smogathon 2019

Anna Dworakowska, 
Krakowski Alarm Smogowy
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a wykonawca solidny. Że Wasz dom będzie domem jakiego 

chcecie i potrzebujecie. Tą PEWNOŚĆ my Wam zapewnimy 

– jako dodatek do „metrów kwadratowych” które dla Was 

zaprojektujemy i wybudujemy. 

Twój dom. Twoje miejsce

Cumulus Park Brzezie to nie jest typowe miejsce. To pagórek 

osłonięty wysokimi drzewami. To działki położone w zacisz-

nym miejscu przy ul. Zarzecze, z dojazdem prywatną, asfaltową 

Szukacie domu którego cena jest racjonalna i adekwatna do jego wartości.  
Zależy Wam na tym aby był dokładnie taki jakiego potrzebujecie. Doceniacie 
estetyczną architekturę. Myślicie o wydatkach na energię i o ekologii. 
O przyszłości.

Poznajcie Cumulus Park

Jesteśmy architektami i inżynierami. Projektantami wnętrz. 

Robimy to na czym się znamy i co sprawia nam przyjemność. 

Czego nauczyliśmy się przeze wiele lat ciężkiej pracy, mając 

dobre i złe doświadczenia. Wyciągając wnioski i doskonaląc 

każdy aspekt.

Kupując dom chcecie być PEWNI.Że nie dajecie się ponieść 

nadmiernemu entuzjazmowi i decydujecie na coś do cze-

go nie jesteście do końca przekonani. Że projekt jest dobry 

zaproszono nas

CUMULUS PARK BRZEZIE – o wiele więcej niż dom

 n
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drogą wewnętrzną. Skarpa na której powstaną domy prowo-

kuje do tarasowego ukształtowania terenu. Dzięki temu każdy 

z domów, wraz z ogrodem, murami oporowymi i tarasem w zie-

leni będzie stanowił wyjątkowo prywatny zakątek.

Cumulus Park Brzezie to nie są typowe domy. Każdy z nich 

projektujemy i budujemy z myślą o przyszłych mieszkańcach. 

Pracujemy razem z Wami nad układem funkcjonalnym i wy-

posażeniem. Konfigurujemy go w taki sposób aby dokładnie 

odpowiadał Waszym potrzebom. Decydując się na zakup za-

płacicie dokładnie za to co jest Wam potrzebne. Możecie być 

pewni że dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i rzetelności 

Wasz dom będzie solidnie zbudowany i dopracowany w każ-

dym szczególe, a jego wartość będzie tylko rosła. 

Funkcja bardzo ważna

Garaż to nie tylko miejsce do parkowania samochodów. To 

główne – bo codzienne – wejście do Waszego domu. Pozwa-

la na swobodne wyjście z auta z Dziećmi, tornistrami i zaku-

pami. Prowadzi do holu gdzie wygodnie zdejmiecie kurtki, 

a zimą mokre – wysuszycie. Skąd blisko do spiżarni i pokoju 

zabaw. Gdzie znajdzie się wygodna szafa na odzież,  szuflady 

na buty i duże lustro. 

W domu każdy metr kwadratowy ma swoje przeznaczenie. 

Nie ma w nim straconej powierzchni. Każdy jej fragment jest 

opracowany wspólnie z Wami po to aby Wasz dom był dla 

Was jak najbardziej wygodny. 

Od strony technicznej

Jesteśmy architektami i inżynierami, projektantami wnętrz. 

I jako-tacy podchodzimy do budowy domu od innej niż typo-

wa strony. Zaczynamy od szczegółowego projektu. Uwzględ-

niamy lokalizację i  istniejące warunki wpisując dom w teren 

i otoczenie. Opracowujemy technologię budowy w oparciu 

o wiedzę z zakresu materiałoznawstwa. Uwzględniamy Wa-

sze dzisiejsze potrzeby. Ale patrzymy też w przyszłość my-

śląc o warunkach ekonomicznych, kosztach eksploatacji, 

normach dotyczących ochrony środowiska. O segregowa-

niu odpadów i ekologii. O alternatywnych źródłach zasilania 

domu i samochodach elektrycznych które zaparkują w gara-

żach. O robotach które pomogą w sprzątaniu i pompie ciepła 

która wspomoże instalację centralnego ogrzewania. O „zie-

lonych płucach” które już są potrzebne. Projektując i budu-

jąc myślimy przede wszystkim o Was, i nie tylko dzisiaj. 

tekst / arch. Jakub Brański
www.cumulus-park.pl
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na otoczenie. Taka postawa zainspirowała nas do stworze-

nia apartamentowca CITI YES. Mieści się w nim prawie 300 

mieszkań: 1-, 2-, 3- i 4-pokojowych o metrażu od 25 do 128 

mkw.

Na wyjątkowość budynku wpływa m.in. jego lokalizacja (ła-

twa komunikacja z roztętnionym centrum Krakowa, a przy 

tym bliskość zielonego nabrzeża Wisły), ale również sąsiedz-

two centrum kulturalnego, jakim jest Tauron Arena – ważny 

imprezowy punkt na mapie Krakowa.

CITI YES to idealne siedlisko dla osób, dla których ważna jest 

bliskość strategicznych punktów. Szybkie tempo życia wyma-

ga sprawnej komunikacji pomiędzy nimi.  Z ulicy Nowohuckiej, 

na której ulokowane jest CITI YES, błyskawicznie dotrze-

my w różne części Krakowa – zarówno samochodem, jak 

i komunikacją miejską (bliskość Ronda Dywizjonu 308, gdzie 

Naszym zdaniem, ludzie powinni mieszkać w budyn-

kach, powstających z pasji tworzenia. Taki właśnie 

budynek mieszkalny zostanie oddany do użytku 

przez IMPERIAL CAPITAL. Niebanalne rozwiązania architek-

toniczne; przemyślny układ mieszkań, a także części wspólne 

będą prezentować wysokiej klasy nowoczesną architekturę 

mieszkaniową.

Rejon, w którym powstaje CITI YES, położony jest w stra-

tegicznej części miasta; stąd blisko zarówno do centrum, jak 

i do dynamicznie rozwijających się dzielnic: Grzegórzki, Pod-

górza, Bieńczyc czy Nowej Huty.

Cztery kąty dla energicznych ludzi

CITI YES powstaje dla osób, które nie godzą się na kom-

promisy – wiedzą, czego chcą i potrafią wywierać wpływ 

zaproszono nas

Wszyscy chcemy być blisko najważniejszych wydarzeń i stać się częścią 
miejskiej tkanki – pod tą dewizą podpisują się młodzi, dynamiczni ludzie, 
którzy wkraczają w nowy etap życia. Te założenia przyświecają również 
powstawaniu nowego apartamentowca w krakowskich Czyżynach.

IMPERIAL – CITI YES: 
Tu tętni życie miasta

 n
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znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe w kierunku 

centrum i Nowej Huty, a dalej do obwodnicy prowadzącej do 

autostrady A4). Rejon pozwala na dobrą komunikację z uczel-

niami, centrami biurowymi, placówkami edukacyjnymi i me-

dycznymi, co wpływa na zaoszczędzenie czasu.

Czas to najcenniejsza waluta

Z czasem nie możemy się targować, lecz możemy organizo-

wać go tak, by służył realizacji naszych potrzeb. CITI YES zo-

stało zaprojektowane tak, aby jego mieszkańcy od ręki mogli 

zrealizować wszystkie swoje potrzeby. Na parterze budynku 

mieścić się będą sklepy usługowe, a także sklep spożywczy. 

W pobliżu apartamentowca  znajdują się również: Centrum 

Handlowe M1, Selgros i Galeria Plaza. Dodatkowo nieopodal 

CITI YES powstaje CRACOVIA OUTLET, gdzie mieścić się 

będzie aż 120 sklepów. 

Relaks to luksus – nie rezygnuj z niego

Centra największych miast toną w zgiełku, który jest znośny 

przez kilka godzin, jednak długa ekspozycja na miejski szum 

niekorzystnie wpływa na koncentrację i regenerację po pra-

cy. Nowoczesny budynek mieszkalny CITI YES ulokowano od 

centrum w odległości ok. 15 min. drogi  samochodem. Taka 

lokalizacja pozwala na szybkie znalezienie się w samym ser-

cu miejskich wydarzeń, ale jednocześnie umożliwia efektyw-

ny relaks w domowym zaciszu.

Taras na dachu, patio i lobby – idealnie 
dopasowane do potrzeb mieszkańców

Dla regeneracji ważna jest także bliskość terenów zielonych. 

Wyobraźmy sobie widok na zakole Wisły z tarasu, mieszczą-

cego się na dachu budynku. Wieczór z przyjaciółmi w takim 

miejscu będzie gwarantować chillout na najwyższym pozio-

mie. Kreatywnie zaaranżowany taras to również doskonała 

okazja do nawiązywania relacji sąsiedzkich.

Dla mieszkańców CITI YES powstanie także rozległe, od-

grodzone zielone patio z rowerownią. To rozwiązanie bę-

dzie ułatwieniem dla mieszkańców posiadających jednoślady. 

Ponadto, w projekcie uwzględniono doskonale wyposażone 

lobby, będące swoistą strefą relaksu. Lobby stanie się wyjąt-

kowym punktem spotkań i miejscem, w którym można na-

brać sił przed rowerową wycieczką wzdłuż Wisły. IMPERIAL 

CITI YES zostanie także wyposażone w reprezentatywną 

recepcję. 

W niedalekiej odległości od powstającego apartamentowca 

znajduje się Park Trampolin, Park Lotników Polskich i Ogród 

Doświadczeń Stanisława Lema, gdzie regeneracja po dniu 

pracy będzie niewątpliwie przyjemna i wielopłaszczyznowa.

Przeglądając listę krakowskich wydarzeń, z łatwością do-

strzeżemy, że najciekawsze z nich odbywają się w Tauron 

Arenie, którą od CITI YES oddziela tylko jeden przystanek. 

Kinomani wolny czas mogą spędzać również w pobliskim Ci-

nema City, które dostarcza najlepszą filmową rozrywkę.

Idzie nowe! 
Między człowiekiem a jego siedliskiem

Stwarzamy budynki, ale to one później nadają rytm naszemu 

funkcjonowaniu. Wszyscy pragniemy otaczać się pięknem 

i żyć komfortowo. CITI YES będzie wzbogacać okolicę, wy-

różniając się kontrastującą, biało-czarną fasadą z przeszkle-

niami i klinkierowymi elementami. W projekcie przeważa 

minimalizm i prosta elegancja.

 

Żyjemy w nawarstwiających się przestrzeniach, a to wyma-

ga doskonałej organizacji życia. W Czyżynach mieszczą się 

centra biurowe, takie jak: Biurowiec Czyżyny, Orange Office 

Park, a także międzynarodowe centrum targowo- kongreso-

we KRAKÓW EXPO. Ponadto funkcjonuje wiele firm i insty-

tucji, które mogą okazać się atrakcyjnym miejscem pracy dla 

mieszkańców. Nabycie mieszkania w CITI YES to doskonała 

inwestycja również dla osób, decydujących się na wynajem 

nieruchomości studentom, rodzinom z dziećmi lub pracow-

nikom korporacji.

Budowa nowoczesnego budynku mieszkalnego CITI YES 

to wyzwanie architektoniczne na miarę XXI wieku.  Za in-

westycję odpowiada spółka Imperial Capital kompleksowo 

realizująca inwestycje mieszkaniowe oraz projekty dewelo-

perskie na krakowskim rynku mieszkaniowym i biurowym. 

Powierzchnia pięciu realizowanych projektów to ponad 36 

tys. mkw. o wartości 265 mln zł. Spółka dynamicznie się roz-

wija, planując realizacje kolejnych inwestycji. 

Przesięwzięcia spółki są wysoko oceniane zarówno przez 

rynek, jak i klientów. Jeden z naszych najbardziej spektaku-

larnych projektów –  Imperial Business Center otrzymał I na-

grodę w plebiscycie Nagroda SARP 2019. 

Imperial Capital, www.imperialcitiyes.pl 
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Kredyt lekarstwem na wszystko?

Gdy pojawia się potrzeba, której zaspokojenie nie jest 

możliwe od razu, część młodych szuka pomocy w banku. 

Choć jednak w czasach niskich stóp procentowych łatwo 

zaciągnąć kredyt, o wiele trudniej go spłacić. Świadczy 

o tym fakt, że ok. 4 proc. osób w wieku 18-24 lat ma za-

ległości w spłacie zobowiązań. Mimo wszystko jednak 

młodzi lepiej radzą sobie z obsługą własnych długów niż 

przedstawiciele innych grup wiekowych – w ciągu ostat-

nich lat ogólna liczba niesolidnych dłużników wzrosła 

o 22 proc., a w najmłodszej grupie tylko o 7 proc. Za umie-

jętność unikania finansowych kłopotów można postawić 

wkraczającym w dorosłość mocną czwórkę. Wyższa ocena 

nie wchodzi w grę, bo problemy ma już jednak co dwudzie-

sty 18-24-latek, podczas gdy przed trzema laty był to co 25. 

Dużo mówi się o tym, że sytuacja ekonomiczna Polaków z roku na rok się 
poprawia. Zarabiamy lepiej niż kiedyś, coraz więcej osób stać na zakup 
przedmiotów lub usług, które dla starszego pokolenia były nieosiągalne. Wcale 
nie oznacza to jednak, że mądrzej gospodarujemy pieniędzmi.

Z 
danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz 

Biura Informacji Kredytowej można wyczytać, jak 

z zarządzeniem finansami radzą sobie osoby w wie-

ku 18-24 lat. Okazuje się, że ok. 16 proc. z nich spłaca 

kredyt. To oznacza, że prawie 600 tys. młodych Polaków 

wydaje więcej niż zarabia. Niepokojące jest to, że większość 

zaciągniętych długów nie ma charakteru inwestycyjnego, 

ale służy zaspokojeniu bieżących potrzeb. Świadczy o tym 

fakt, że prawie 70 proc. wszystkich kredytów zaciąganych 

przez osoby w wieku 18-24 lat stanowią kredyty konsump-

cyjne (z tego 40,7 proc. to kredyty gotówkowe, a 24,8 proc. 

– spłacane raty). Ponadto co piąty z młodych dłużników ko-

rzysta z limitu na koncie (20,9 proc.), a 12,2 proc. posługuje 

się kartą kredytową. Tylko 1 na sto osób z grupy młodych 

kredytobiorców (1 proc.) udała się do banku, aby uzyskać 

pomoc w zakupie mieszkania.

warto wiedzieć

Piękni, młodzi, 
zadłużeni
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Do tego trzeba niestety dodać fakt, że młodzi, którzy wpad-

ną w kłopoty albo już je mają, powiększają swoje zaległości 

w znacznie szybszym tempie niż starsze pokolenia. I za to nie-

stety musimy wystawić 1 – mówi Sławomir Grzelczak, pre-

zes BIG InfoMonitor.

Potrzebna edukacja finansowa

Za przyczyny wpadania w kłopoty finansowe przez mło-

dych ludzi prezes BIG InfoMonitor uważa to, że nie mają 

oni jeszcze wystarczających oszczędności, gdyż dopie-

ro zaczynają ścieżkę zawodową, a jednocześnie brakuje 

im odpowiedniej wiedzy finansowej, która pozwoliłaby 

uniknąć problemów. Do tego można dodać panującą kul-

turę konsumpcyjną, promującą korzystanie z życia tu 

i teraz oraz uczącą oceniać ludzi przez pryzmat posiada-

nych przez nich przedmiotów. Młodzi dostają też pewne 

wzorce od starszego pokolenia – kredyt, który kiedyś był 

uważany za przykrą konieczność, dzisiaj staje się normą. 

Niestety nie każdy umie też odróżnić kredytu hipotecz-

nego, który stanowi pewnego rodzaju inwestycję i wiąże 

się ze stosunkowo niskim oprocentowaniem, od finanso-

wania z pomocą banku przedmiotów szybko tracących 

na wartości, a ze względu na wysokie oprocentowanie, 

kupowane na kredyt są o wiele droższe niż w przypad-

ku płacenia gotówką. Ponadto niskie stopy procentowe 

sprzyjają zadłużeniu.

Młodzi żyją ponad stan

Łącznie Polacy w wieku 18-24 lat mają do spłacenia po-

nad 1 mld zł zaległości. Rekordzistą jest mężczyzna z wo-

jewództwa lubelskiego, który w wieku 23 lat dorobił się 

zaległości  wynoszących łącznie 3 425 712 zł. W Mało-

polsce największy dług wśród osób w wieku 18-24 lat ma 

24-letnia kobieta, która musi oddać 993 692 zł. Badanie 

Quality Watch, które zostało wykonane na zlecenie BIG 

InfoMonitor pokazuje, że większość młodych osób przy-

znaje się od rozrzutności. Na pytanie Jaką część miesięcz-

nych dochodów tracisz, kupując zbyt drogie rzeczy? tylko 12 

proc. zapytanych odpowiedziało Nic. Z odpowiedzi bada-

nych wynika, że większość (32 proc.) wydaje zbyt dużo pie-

niędzy na sprzęt AGD i RTV. Na drugim miejscu znalazły 

się elektronika/sprzęt komputerowy (24 proc.), a nieco da-

lej wyjazd wakacyjny/urlop (21 proc.). Co piąta młoda oso-

ba (20 proc.) nie żałuje pieniędzy, kupując samochód. Co 

czwarty respondent z badanej grupy (25 proc.) przyznaje 

się wprost, że żyje ponad stan. Taki styl życia może mieć 

jednak negatywne konsekwencje w późniejszych latach. 

Jak zauważa Sławomir Grzelczak, kredyty konsumpcyjne 

zaciągane w młodym wieku i nie spłacone na czas mogą 

spowodować problemy z zaciągnięciem kredytu w przy-

szłości, gdy cel będzie o wiele ważniejszy, np. sfinansowa-

nie mieszkania albo założenie czy rozwinięcie biznesu.

tekst / Anna Bruzda
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Nielegalne początki street artu

W Słowniku Teorii i Metodologii Badań Kultury znajdziemy 

wytłumaczenie pojęcia sztuki ulicznej jako naturalnej ewo-

lucji graffiti. Twórcy tego nurtu posługują się jednak innym 

kodem niż przedstawiciele street artu, którzy większą wagę 

przykładają do sfery estetycznej. Wynikać to może z sa-

mego faktu pochodzenia – graffiti narodziło w środowisku 

ulicznym, hip-hopowym i miało być wyrazem swobodne-

go działania, buntu, pokazania siebie w przestrzeni publicz-

nej. W Polsce jest uznawane za nielegalne i na podstawie 

Już w czasach prehistorycznych istniało malarstwo naścienne, z którego wywodzi 
się współczesna sztuka uliczna. Grafiki zamieszczane na ścianach budynków 
stanowią ciekawy sposób na przekazanie przesłania, zareklamowanie produktu 
lub dodanie oryginalnego elementu estetycznego do przestrzeni miejskiej. Jak 
rozwijał się street art, kto najchętniej go wykorzystuje, dlaczego nie wszyscy 
tolerują taką formę ukazania treści i czy Kraków ma szansę stać się stolicą 
sztuki ulicznej?

Sztuka współczesnej architektury ma dziś wiele kierun-

ków. Jednym z nich jest właśnie street art – pojęcie to 

funkcjonuje od  połowy lat 80. XX wieku i oznacza na-

ścienne portrety, kolaże i obrazkowe historie, których cechą 

rozpoznawalną jest tymczasowość. Rysunki i napisy utrzy-

mują się bowiem tak długo jak pozwolą im na to warunki at-

mosferyczne, materiał, na jakim zostały wykonane, przepisy 

prawne określające zakres twórczej samowoli i stosunek 

właściciela pomalowanego budynku do powstałego rysun-

ku. Czy do sztuki ulicznej zaliczają się zarówno murale, jak 

i graffiti?

warto wiedzieć

Sztuka emocji 
i kontrowersji – 
street art

Ściana Galerii Krakowskiej - www.facebook.com/streetartkrakowpl
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art.63a k. w. autor graffiti, który umieścił je na ścianie posesji 

bez zezwolenia właściciela, może być ścigany z orzeczeniem 

obowiązku zadośćuczynienia za szkody. W poważniejszych 

przypadkach (rysunki o charakterze obraźliwym, wulgar-

nym) możliwe jest uznanie graffiti za wykroczenie, a nawet 

przestępstwo. Natomiast mural – legalne wielkoformato-

we dzieło należące do nurtu street artu, jest artystycznym 

przekazem dla społeczeństwa, powszechną sztuką i z graf-

fiti łączy go jedynie fakt, że do powstania obu naściennych 

rysunków potrzebne są identyczne narzędzia i ten sam 

materiał. Dlatego pojęć tych – graffiti i muralu – nie nale-

ży używać zamiennie. Czołowy przedstawiciel sztuki ulicz-

nej – brytyjski artysta działający pod pseudonimem Banksy 

sprawił, że tworzenie naściennej grafiki za pomocą różnych 

technik malarskich, (zaczynając od graffiti szablonowego – 

połączenia tekstu i obrazu w jednym) w przeciągu ostatnich 

kilkudziesięciu lat stało się ruchem przekazu popularnym na 

całym świecie.

Meksykańskie korzenie murali

Meksykanie odzyskali niepodległość w 1821 r. Dopiero od 

tego momentu w kraju zaczęła się rozwijać sztuka narodo-

wa – wcześniej, poniekąd z przymusu, mieszkańcy Meksyku 

tworzyli zgodnie z założeniami sztuki kolonialnej. W efekcie 

wojny domowej trwającej w pierwszej połowie XX wieku, 

która miała na celu obalenie państwowego reżimu, rozpo-

czął się etap poszukiwania tożsamości narodowej, sztuki, 

stanowiącej indywidualny i wyjątkowy wyraz kultury Ame-

ryki Łacińskiej. Sztuki niosącej oryginalny przekaz w prze-

ciwieństwie do naśladowania twórczości rdzennych Indian. 

I tak pojawiła się trójka malarzy uznawanych za prekursorów 

muralizmu meksykańskiego  – Diego Rivera , José Clemen-

te Orozco i David Alfaro Siqueiros. To oni stworzyli wielkie 

naścienne dzieła związane z ważną tematyką społeczno-po-

lityczną. Co ciekawe, murale bardzo podkreślały znaczenie 

Latynosów jako rasy idealnej, co wydaje się podłożem do 

stwierdzenia, że pojawienie się idei komunistycznych spo-

wodowało ekspansję muralizmu w pozostałych zakątkach 

świata.

Sztuka uliczna w Polsce

Wielkoformatowe i kolorowe, czarno-białe i mniejsze – mu-

rale stanowią ważny element miejskiego krajobrazu. Na-

ścienne malowidła rozpowszechniły się w naszym kraju 

szczególnie w okresie komunizmu. Władza wykorzystywa-

ła je jako sposób szerzenia propagandy – promowała reżi-

mowe idee oraz reklamowała ówczesne przedsiębiorstwa, 

tj. Społem, PKO BP czy Pewex. Społeczeństwo dawało im 

na to powszechną akceptację, bo murale przynajmniej w ja-

kimś stopniu upiększały szare kamienice. Jednak młode oso-

by chętnie same dopisywały na nich hasła określające co 

najmniej żartobliwie panującą indoktrynację. A czym sztu-

ka uliczna jest dzisiaj? Szeregiem praktycznych działań doko-

nywanych w przestrzeni miejskiej – muralami, instalacjami, 

a nawet łączeniem proekologicznych farb z gwoździami – 

jest manifestem, ale też wyrazem komercjalizmu. Zdarza się, 

że deweloperzy likwidują stare rysunki, by w ich miejscu po-

jawiły się nowe, reklamowe. Naściennych obrazów w Polsce 

jest bardzo dużo i ciężko je zliczyć, ale w Internecie można 

znaleźć wiele rankingów prezentujących te najciekawsze. Za 

stolicę polskiego muralizmu uznaje się Łódź, w której stwo-

rzono nawet specjalną aplikację prezentującą mapę naścien-

nych grafik oraz instalacji umieszczonych na terenie miasta 

– ten pomysł szczególnie podoba się turystom i stanowi cie-

kawą alternatywę dla standardowego podążania szlakiem 

lokalnych zabytków.

Ściana Galerii Krakowskiej - www.facebook.com/streetartkrakowpl
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101 murali dla Krakowa

W stolicy Małopolski murali jest sporo, ale czasem trzeba od-

powiednio wytężyć wzrok, aby je dostrzec. Czasem umiesz-

czone na ścianach wysokich bloków, innym razem ukryte na 

zapomnianych ścianach dzielnicowych kamienic. Fundacja 

„Świadoma Przestrzeń” stworzyła projekt, dzięki któremu 

swoje miejsce na krakowskich ścianach znalazło już 11 malo-

wideł. Proces tworzenia murali zajmuje nieraz sporo czasu – 

od znalezienia odpowiedniej elewacji, przez uzyskanie zgody 

na stworzenie rysunku, aż po działania związane z umiesz-

czeniem grafiki, która według prezesa fundacji „Świadoma 

Przestrzeń”  Marcina Nawrockiego jest już przysłowiową wi-

sienką na torcie. Ludzie w większości cieszą się z powstałych 

murali, z zagospodarowywania odrapanych, zapomnianych 

ścian – przykładem może być wykorzystanie elementu indu-

strialnego – skrzynki rozdzielni prądu dla tramwajów, która 

posłużyła za brzuch robota znajdującego się przy ul. Zwie-

rzynieckiej. To był projekt, na który nie trzeba było przezna-

czać ogromnych pieniędzy – nie zawsze wielkoformatowy mural 

musi być najpiękniejszy. Często najlepszy przekaz dają mniej-

sze dzieła, bo można być w nich bardziej kreatywnym – prze-

konuje Marcin Nawrocki. Inicjatywa nie skupia się tylko na 

działalności artystycznej, ale zwraca również uwagę na po-

trzebę edukowania zarówno dorosłych, jak i najmłodszych 

o możliwościach wykorzystywania przestrzeni miejskiej dla 

dobra Krakowa – w tym celu fundacja organizuje specjal-

ne warsztaty, gdzie w przystępny sposób tłumaczy się po-

jęcie legalnego street artu wpisywanego w tkankę miejską. 

Według Marcina Nawrockiego Kraków nie ma jednak szans 

na zostanie stolicą muralizmu – centrum miasta jest ściśle 

zabudowane, w konsekwencji czego brakuje odpowiedniej 

przestrzeni, podobnej do tej w Łodzi.

Gdzie wandalizm, a gdzie sztuka?

W ciągu ostatnich tygodni głośno zrobiło się o akcie 

wandalizmu, który został dokonany na muralu Olafa Ci-

ruta umieszczonym na Rondzie Mogilskim. Choć dopro-

wadzenie grafiki do jej pierwotnego stanu może nie było 

łatwe, to Olaf Cirut ma już plan na jej naprawę, nawet 

z wykorzystaniem napisu „Streets of hate”zamieszczo-

nego przez wandala. Marcin Nawrocki podkreśla, że pro-

blemem miasta są właśnie „nielegalni malarze”, którzy 

zamieszczają bezmyślne napisy i rysunki nie tylko na już 

powstałych muralach, ale również na pustych ścianach – 

to nakręca spiralę społecznego braku sympatii dla udo-

stępnienia elewacji budynku na legalny artyzm. Każdy 

z tych artystów chciałby być Banksym, chciałby zrobić coś 

nielegalnie, bo skoro on potrafi, to czemu nie ja? A w praktyce 

nie jest to ani ładne, ani akceptowalne – dodaje prezes. Na-

leży pamiętać, że uznanie czegoś za sztukę jest indywidu-

alną kwestią każdego człowieka, co stanowczo podkreśla 

Cedar Lewisohn w swojej książce „Street art. The graffi-

ti revolution”, zwracając się bezpośrednio do czytelnika: 

Na koniec to do ciebie jako widza należy decyzja, co jest sztu-

ką, a co nie, co jest interesujące, a co nie. Jednak zanim po-

dejmiesz decyzję, najpierw naucz się patrzeć. I my uczmy się 

patrzeć na krakowskie murale. Może zobaczymy to, cze-

go inni nie widzą?

tekst / Maria Gil
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Perły z sieci

Arena Poznań

Przystań Bydgoszcz

fot. lic. Wikimedia Commons

fot. lic. Wikimedia Commons

Służewski Dom Kultury

Położona w sercu Poznania Hala Widowiskowo-Sportowa 
Arena jest jego charakterystycznym punktem. Obiekt został 
zaprojektowany przez Jerzego Turzenieckiego, który wzorował 
się na rzymskim Palazzetto dello Sport (Małym Pałacu Sportu). 
Arena nie bez powodu uważana jest za jedną z ikon Poznania 
– charakterystyczna kopuła o średnicy 80 metrów wsparta 
24 przyporami z daleka przyciąga wzrok, a przestrzeń wokół 
zachęca do spacerów i podziwiania niestandardowej formy 
obiektu. Falujący brzeg kopuły, ukształtowany przez ułożone 
naokoło świetliki, jest najciekawszym elementem bryły. Oddana 
do użytku w 1974 r. , w nadchodzącym roku doczeka się remontu. 
W związku z tym w latach 2020-2021 Hala Widowiskowo-
Sportowa będzie wyłączona z użytku. Na 13,5 tys. mkw. pomieści 
5200 widzów. Zaoferuje im również 250 miejsc parkingowych. 
Arena regularnie gości artystów, sportowców. Organizowane są 
w niej także festyny, targi oraz spotkania integracyjne. Rocznie 
w Arenie odbywa się ponad 60 różnych wydarzeń, w których 
udział bierze ponad 100 tys. osób.

W Bydgoszczy nad Brdą mieści się powstała w 2012 r. Przystań 
Bydgoszcz. Laureatka licznych nagród, m.in. tytułu Bryły Roku 
2012, zachwyca odważną architekturą, funkcjonalnością, 
a jednocześnie wkomponowuje się w otoczenie. Obiekt 
zlokalizowany na Wyspie Młyńskiej stał się już architektoniczną 
ikoną miasta.  Składa się z dwóch budynków ułożonych 
w kształt litery V, otwartych na rzekę. Różnią się one zarówno 
wielkością, jak i stylem, w jakim zostały wykonane. Wyższy, 
o surowej drewnianej elewacji, która z wiekiem ciemnieje, jest 
nawiązaniem do natury i otaczającej wody. Przejawy związku 
z przyrodą i ekosystemem widać w zmiennej elewacji – drewno 
celowo nie zostało zaimpregnowane, by uzyskać efekt wizualny 
charakterystyczny dla obiektu położonego nad akwenem. 
Przystań Bydgoszcz zachwyca autentycznością, prostotą 
i idealną harmonią z otoczeniem.

Nowoczesny, funkcjonalny, a jednocześnie nawiązujący do 
tradycji: Służewski Dom Kultury. Dużo drewna, szkło i metal. Bryła 
zachwyca przemyślanym kształtem, który idealnie odnalazł się w 
tym miejscu. Zamysł architektoniczny jest swoistym nawiązaniem 
do lokalnej przeszłości i tradycji. Do niedawna Służew był 
podwarszawską wsią – Dom Kultury został wystylizowany 
na wzór jej tradycyjnej zabudowy. Projekt od początku miał 
odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności, której dotąd 
brakowało takiego miejsca. W budynku znajduje się również 
galeria oraz liczne pracownie, jak np. fotograficzna, plastyczna 
czy taneczna. Wyposażono go również w salę kinową mogącą 
pomieścić 173 osoby, a na terenie obiektu zbudowano zagrodę dla 
kóz. Projekt powstał z myślą o rozwijaniu społecznej świadomości 
ekologicznej i estetycznej – na terenie obiektu znalazły się np. 
ogródek warzywny, baterie solarne czy elektrownia wiatrowa.

fot.  lic. Wikimedia Commons



Z kraju

BIK Indeks PKM wyniósł w listopadzie +21,9 proc.
    Wartość BIK Indeksu PKM w listopadzie br. była wyższa o 21 
proc. niż w listopadzie 2018 r. Liczba osób wnioskujących o kre-
dyt mieszkaniowy wzrosła o 7,5 proc. i wyniosła łącznie 33,6 tys.  
w porównaniu do 31,3 tys. w tym samym miesiącu w roku poprzed-
nim. Dla porównania w październiku br. klientów było 31,9 tys. 
(16,4 proc. pod koniec listopada br.). Średnia kwota wnioskowane-
go kredytu wynosiła 281,7 tys. zł. Listopadowa wartość indeksu 
jest o 3,8 p.p. wyższa do wartości z października br. (+18,1 proc.). 
W listopadzie zeszłego roku wartość indeksu była o 0,8 p.p. wyż-
sza i wynosiła (+22,7 proc.). Na obecną wartość indeksu na pozio-
mie (+21,9 proc.) wpływa zarówno 7,5 proc. wzrost liczby osób 
wnioskujących o kredyt, jak i wzrost o 7,7 proc. w okresie listo-
pad 2019 r. —  listopad 2018 średniej wartości wnioskowanego 
kredytu — mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biu-
ra Informacji Kredytowej. Od stycznia do końca listopada 2019 r. 
o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 419 tys. osób. Jest 
to 6,2-procentowy wzrost w porównaniu do tego samego okresu 
w roku ubiegłym.

Warszawa z prestiżową nagrodą od Komisji 
Europejskiej

Stolica zajęła pierwsze miejsce w konkursie Access City 2020 or-
ganizowanym przez Komisję Europejską. Nagroda Access City jest 
przyznawana europejskim miastom, najbardziej przystosowanym 
do potrzeb mieszkańców, niezależnie od ich sprawności ruchowej, 
wieku lub mobilności. Nagradzane są te miasta, które najwięcej zro-
biły, aby zapewnić wszystkim równy dostęp do zasobów oraz atrak-
cji miejskich. Podczas ceremonii wręczenia nagród w Brukseli, Ma-
rianne Thyssen, (była komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, 
umiejętności i mobilności pracowników w Komisji Europejskiej), uza-
sadniła wybór stolicy Polski słowami: Warszawa jest wzorem dla in-
nych miast, pokazuje, jak wiele można zrobić w bardzo krótkim czasie, by 
uczynić przestrzeń bardziej dostępną dla osób z niepełnosprawnościami. 
Nagrodę odebrał wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. Kolejne 
miejsca na podium zajęły Castelló de la Plana w Hiszpanii i Skellefteå 
w Szwecji.

Wolimy dojeżdżać dłużej, ale z własnego domu
Polacy należą do najbardziej zdeterminowanych pod względem po-

siadania nieruchomości na własność. Aby mieszkać we własnym lokum, 
jesteśmy w stanie wydłużyć czas dojazdu do pracy nawet o 23 minuty. 
Wyniki Finansowego Barometru ING „Sytuacja mieszkaniowa Polaków 
2019” pokazały, że dłuższe niż my akceptowane czasy dojazdów dekla-
rują  mieszkańcy Rumunii (30 min) i Czech (24 min). Badanie było wyko-
nane wśród osób aktualnie wynajmujących mieszkanie. W krajach wy-
kazujących gotowość do pokonywania dłuższych tras, jednocześnie naj-
częściej deklarowano chęć zakupu mieszkania i rezygnacji z najmu. Wy-
sokie ceny nieruchomości zmuszają do szukania tańszych lokali, położo-
nych w mniej dogodnych lokalizacjach, skąd dojazd do centrum wymaga 
dłuższego czasu. Niestety, pokonywanie codzienne długich tras, niesie 
ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Jak wskazują badania, na któ-
re powołuje się Barometr ING, osoby dłużej dojeżdżające do pracy czę-
ściej wskazują na złe samopoczucie i wyższy poziom stresu. Ponadto 
suburbanizacja stanowi  większe obciążenie dla środowiska przez zabu-
dowywanie terenów zielonych oraz zwiększenie emisji zanieczyszczeń. 
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Z Krakowa

Kraków wyłonił najładniejszą szopkę 2019 r.

  Zakończył się 77. Konkurs Szopek Krakowskich. Tradycja, która 
zrodziła się wśród murarzy i robotników budowlanych jeszcze przed 
I wojną światową, odżyła w 1937 r. Wtedy też zorganizowano pierwszy 
tego typu konkurs. Czas okupacji przeszkodził w kontynuowaniu 
zwyczaju, ale pomimo zawirowań dziejowych przetrwał do dziś. 
W tym roku do tytułu najpiękniejszej szopki zgłoszono 131 prac. Dwie 
z nich niestety nie spełniały regulaminowych wymogów, co zmusiło 
jury do ich dyskwalifikacji. W Celestacie przy Lubicz 16 do połowy 
lutego będzie można oglądać wystawę pokonkursową. Szopkarze 
swoje dzieła prezentowali jak co roku w pierwszy czwartek grudnia, 
ustawiając je wokół pomnika Adama Mickiewicza. Liczba zgłoszeń 
zawsze sięga od 120 do 160 szopek, a w konkursie mogą brać udział 
wszyscy, bez względu na wiek czy adres zamieszkania, zgłaszając 
maksymalnie 3 prace.

Kraków z 14 mln turystów w 2019 r.
      O 550 tys. osób więcej niż rok temu odwiedziło Kraków w 2019 r. 
W czasie pobytu wydali oni ponad miliard zł więcej niż w 2018 r. Z ba-
dań Małopolskiej Organizacji Turystycznej wynika, że do stolicy Ma-
łopolski przybyło 14 050 000 gości. Jak się okazuje, 23,5 proc. z nich 
to turyści zagraniczni. Z tej grupy najchętniej odwiedzają nas Niemcy 
(14,2 proc.) oraz Brytyjczycy (13,9 proc.). Do Krakowa licznie przyby-
wają również Włosi (11,5 proc.), Francuzi (11,2 proc.), Hiszpanie (10,4 
proc.), a także Ukraińcy (5,4 proc.). Spośród krajanów, którzy stanowią 
najliczniejszą grupę krakowskich gości, są Małopolanie, Mazowsza-
nie i Ślązacy. Co ważne, wśród turystów zauważono zmianę tendencji 
noclegowych. Zainteresowanie hostelami spada na rzecz apartamen-
tów i hoteli, a pobyty stają się coraz dłuższe – 2-3 noce spędzają tutaj 
rodacy, natomiast turyści zagraniczni 4-7 nocy. W największej mierze 
Kraków jest odwiedzany ze względu na zabytki, wypoczynek oraz roz-
rywkę. Do wizyty motywują również chęć odwiedzenia rodziny, tran-
zyt czy interesy. 69,6 proc. gości uważa, że ponownie odwiedzi Kra-
ków, natomiast 75,7 proc. poleci miasto swoim znajomym. Badani czu-
ją się w stolicy Małopolski bezpiecznie i swobodnie – takie odczucia 
wyraziło 96 proc. respondentów.

  
Krakowskiego metra nie będzie tam, gdzie 
sugerowano

Wojewódzki Konserwator Zabytków negatywnie zaopiniował 
przebieg poszczególnych stacji szybkiego, bezkolizyjnego trans-
portu szynowego w Krakowie. Lokalizacje podziemnych przy-
stanków, jakie zaproponował wykonawca studium, czyli ILF Con-
sulting Engineers Polska, spotkały się z negatywną oceną Kon-
serwatora. Wyklucza on stacje na skrzyżowaniu ulic Dunajew-
skiego i Karmelickiej, przy ul. Szewskiej, Szczepańskiej, a także 
wentylatornię szlakową na Plantach Krakowskich czy wyjście 
ewakuacyjne przy klasztorze kapucynów oraz stację Stare Mia-
sto. Ponadto Konserwator nie przychylił się pozytywnie do przy-
stanku przy rondzie Mogilskim w okolicy artefaktów bastionu V 
Lubicz z uwagi na realizację metodą odkrywkową, co zdaniem 
Konserwatora doprowadzi do zniszczenia obiektu będącego czę-
ścią Twierdzy Kraków. Podobną opinię przedstawiono w odnie-
sieniu do przebiegu trasy w pobliżu Barbakanu. Plan miejscowy 
„Rejon ulicy Rajskiej” zdaniem Konserwatora wyklucza przebieg 
metra również przy ul. Rajskiej.
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147,00

 ŚREDNIE KURSY WALUT

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

 ŚREDNIA CENA MKW. NA RYNKU  
 PIERWOTNYM W KRAKOWIE

 WYBRANE STAWKI PODATKU  
 OD NIERUCHOMOŚCI

 MIESZKANIA ODDANE 
 DO UŻYTKOWANIA W POLSCE

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (3 MIES.)

 WYSOKOŚĆ STAWKI ZUS  
 DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
 GOSPODARCZĄ CENA ZŁOTA

 ODSETKI (W SKALI ROKU)

 INFLACJA MIESIĘCZNA

EUR 4,2644

CHF 3,9069

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 ** –0,4000

LIBOR CHF –0,7206

LIBOR EUR *** –0,4364

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)                         181,31

tabela nr 244/A/NBP/2019 z dnia 18.12.2019

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

(dane na dzień 17.12.2019 [Euribor],  
11.12.2019 [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)

24 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 25/2019

niezbędnik



TAKSA NOTARIALNA 

KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA O WARTOŚCI RYNKOWEJ 200 000 ZŁ

DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA NA KREDYT

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

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

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

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

710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

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

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

Wartość ubezpieczenia pomostowego zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank.

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

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

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

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

1 Grzegórzki Park  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 41 - 50 7200 - 7700 Dom-Bud M. Szaflarski 44

4 Apartamenty Turystyczna 30 czerwca 2020 32 - 67 7450 - 9350 Grupa Deweloperska Start 50

5 Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

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

40 - 80 8400 - 8900 Imperial Capital I okładka

6
Wzgórze Witkowickie  
(ul. Witkowicka)

I etap - zrealizowana 
II etap - II kw. 2020

53 - 93 od 7100 AWIM 45

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.

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

8 Reduta (ul. Reduta) bud. H i I - maj 2021 35 - 85 7700 - 8900 Dom-Bud M. Szaflarski 52

9 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) zrealizowana 66 - 72 7900 WAKO 53

10 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 42 - 83 8600 - 9800 Dom-Bud M. Szaflarski 52

11 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 51 - 79 7400 - 8500 Dom-Bud M. Szaflarski 52

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.

18 START CITY (ul. Republiki Korczakowskiej 3) II kw. 2021 28 - 84 6500 - 8300 Grupa Deweloperska Start 50

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

20 Willa Nokturn (ul. Mała Góra)  I kw. 2021 27 - 75 6700 - 7900 Nokturn Deweloper 49

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.

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

17 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27 - 180 od 9396 Core Development 39

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

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

40 - 105 8100 - 10 600 Dom-Bud M. Szaflarski 44, 52

14 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) IV kw.  2019 51 - 98 6899 - 6999 Imperial Capital 42

15 Oaza Bronowice (ul. Stańczyka) bud. 5, 7 ,9 - zrealizowany 29 - 91 8250 - 9590 Oaza Bronowice 54

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.

12 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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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.

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

29 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) zrealizowana 134 6650 Grupa Deweloperska Start 50

30 ul. Turniejowa ’’B2’’
ul. Turniejowa  „B3’’

B2 - listopad 2021 
B3 - zrealizowany

48 - 71 
71

7200 - 7400  
6800

Krakoin 48

Dębniki     Średnia cena: 8153 zł/mkw. 

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Linie tramwajowe: 5+1 nocne

Linie autobusowe: 24

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

21 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 33 - 66 od 7425 EXCON 46

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

65 - 73 
31 - 70
37 - 67

5000 - 6500,  
6500 - 6900
6500 - 6900

Proins 51

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

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

25 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39 - 56 7200 - 8200 Grupa Deweloperska Start 50

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

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

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

27 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

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

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

31 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty 47

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24
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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.

35 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.

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

43

37 Osiedle Pod Pomnikiem 
(Wieliczka) II kw. 2019 129 - 139 od 4087 Quercus 55

Mistrzejowice   Średnia cena: 6940 zł/mkw. 

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

33 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

34 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 52 - 59 6900 - 7250 Grupa Deweloperska Start 50

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.

32 Imperial- Citi Yes (ul. Nowohucka) I kw. 2022 25 - 128 b.d. Imperial Capital I okładka

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

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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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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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 

https://www.krn.pl/inwestycja/green-park-villa,2746
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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/green-park-villa,2746


44 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 25/2019 n44

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

14

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Głowackiego

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 5 parter 105,00 8100 zł/m2

 3 I 66,33 8400 zł/m2

 3 III 64,66 8800 zł/m2

 4 I 94,87 9200 zł/m2

 5 V 103,08 9950 zł/m2

nazwa inwestycji Głowackiego

adres ul. Bartosza Głowackiego

miasto Kraków

cena za mkw. 8100–10 600 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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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
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Lubostroń Park

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena brutto

 1 II 33,09 288 618 zł

 1 parter 37,92 317 902 zł

 2 III 44,03 369 852 zł

 2 parter 48,70 379 534 zł

 4 III 60,03 518 000 zł

 4 II 66,00 528 000 zł

nazwa inwestycji Lubostroń Park

adres ul. Lubostroń 15 A

miasto Kraków

cena za mkw. od 7425 zł

termin oddania grudzień 2019 r.

liczba kondygnacji 4 nadziemne, 1 podziemna

balkon mieszkania na kond. 1, 2 i 3 

taras nie

ogródek mieszkania na kond. 0

miejsce parkingowe w garażu 35 000 zł

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

PRZEKAZANIE MIESZKAŃ NABYWCOM W 2019 ROKU!

MARKA 
DEWELOPERSKA

do 15.000 zł rabatu  
na urządzenie ogródKa LoKatorsKiego
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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


32

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 10/2019

Turniejowa

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

nazwa inwestycji Turniejowa

adres ul. Turniejowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6800 zł do 7400 zł

termin oddania bud. B3 - zrealizowany                       
 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

 2 parter  48,7 350 784 zł

 3 VIII  58,7 434 453 zł

 3 VI  71,0 526 065 zł
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Willa Nokturn

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

nazwa inwestycji Willa Nokturn

adres ul. Mała Góra 8D

miasto Kraków

cena za mkw. 6700 –7900 zł

termin oddania I kw. 2021 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe 30 000 zł

komórka lokatorska 2 500 zł/ m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

 1 I  28,5 213 750 zł

 2 parter  43,9 298 588 zł

 3 III  52,5 388 796 zł

 4 II  65,8 460 740 zł

 4 I  64,4 470 120 zł



| Sprawdź aktualną ofertę na www.start.com.pl
lub w naszych biurach sprzedaży mieszkań
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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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Zachodzące zmiany społeczne w pierwszej kolejności przy-

czynią się do udomowienia przestrzeni pracy. Biura będące 

wizytówką firm, mają przypominać spersonalizowane wnę-

trza domów. Uzyskanie efektu ułatwi wystrój tworzący nie-

malże domowy klimat. W aranżacji projektanci wykorzystają 

fotele i kanapy podobne do tych, wybieranych do mieszkań, 

a zatarciu granic pomiędzy domem a pracą posłużą odpo-

wiednie dodatki. W ten sposób powstanie „Office As a Third 

Space”, czyli „trzecia przestrzeń”. 

Projektanci wpisujący swoje prace we wspomniany trend 

poszli o krok dalej. Oprócz elementów wyposażenia wnętrz, 

które mają przywodzić na myśl domowe aranżacje, chcą 

stworzyć przestrzeń dla czworonogów. Idea zakładająca 

obecność zwierząt również w czasie pracy stała się inspi-

racją projektu Justyny Jaguszewskiej i Natali Kędzierskiej 

z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zwierzę ma żyć 

w symbiozie z człowiekiem, dlatego też będzie ono kom-

panem pracownika przyszłości – także w miejscu pracy. 

Przestrzeń będzie obejmować 2 strefy – część przeznaczo-

ną do kontaktu zwierzęcia z właścicielem oraz część typo-

wo dla zwierząt, gdzie będą przebywać z profesjonalnym 

opiekunem. 

Trendy, jakie wkrótce wkroczą w przestrzeń biurową, mają odpowiadać na 
potrzeby jej użytkowników. Motywami przewodnimi w kreowaniu miejsc 
pracy przyszłości będą samopoczucie pracowników oraz przyroda.

Skanska we współpracy z infuture.institute podję-

ła próbę odpowiedzenia na pytanie o wygląd miejsc 

pracy przyszłości. W przestrzeniach biurowych ma 

dominować 6 trendów podyktowanych czynnikami społecz-

no-ekonomicznymi, politycznymi, technologicznymi oraz 

środowiskowymi. Raport „Future of Office Spaces” pokazał, 

że miejsce pracy zostanie udomowione, a jego kreowaniu 

będzie przyświecało projektowanie biofilne. Biurowe wnę-

trza zdefiniują elastyczne i hybrydowe przestrzenie, których 

cechą charakterystyczną staną się innowacje. W centrum 

znajdzie się jednak człowiek oraz idea lokalności.

W pracy jak w domu

Współczesne pokolenie określane jako Indoor Generation 

potrzebuje biur jak najbardziej przyjaznych z uwagi na czas 

spędzany w zamkniętych pomieszczeniach. Z badań wyni-

ka, że w budynkach znajdujemy się przez 90 proc. nasze-

go czasu. Dlatego też tak istotna jest aranżacja przestrzeni, 

w których przebywamy.  W odniesieniu do pracowników 

będzie ona wpływała nie tylko na ich efektywność czy po-

ziom energii, ale również na ogólne samopoczucie oraz 

zdrowie. 

biurowce

Trzecia przestrzeń przyszłością 
pracowników biurowych
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Biura skoncentrowane na człowieku

Elementy takie jak kolorystyka, oświetlenie, temperatura 

oraz poziom hałasu uzależniony m.in. od akustyki pomiesz-

czeń, to nieodzowne komponenty przyjaznej przestrzeni. 

Miejsce pracy nie ma być jedynie obszarem realizowania ko-

lejnych zadań zawodowych. W biurze również trzeba trosz-

czyć się o zdrowie i samopoczucie, stąd zapotrzebowanie 

na wyodrębnione strefy relaksu. Dobrze zagospodarowane 

i ergonomiczne biurowce wymuszają coraz bardziej rozwi-

jające się czynniki społeczno-środowiskowe. W ten sposób 

będzie kształtował się trend „Human-Centric Office”. 

Wiąże się on bezpośrednio z kolejną tendencją – środowi-

skową, czyli „Deep Green Office”, którą determinują czynni-

ki środowiskowe. Badania potwierdzają, że obecność roślin 

wpływa na obniżenie niepokoju psychicznego, a tym samym 

poprawia samopoczucie. W otoczeniu zieleni wzrasta odpor-

ność na stres, a poziom kortyzolu, tętno oraz ciśnienie osią-

gają optymalne wartości. Dodatkowo wzrasta odpowiedź 

autoimmunologiczna, natomiast kreatywność i koncentracja 

są lepsze. Stąd idea wkomponowywania do projektów archi-

tektonicznych przyrody – zarówno we wnętrzach jak i w ob-

rębie budynków. 

Elastyczna przestrzeń i technologie 
ułatwią współpracę

Nowoczesne przestrzenie biurowe nie mogą funkcjonować 

bez technologii. Jednak w trendzie „Seamlessly Connected 

Office” służą one przede wszystkim rozwiązywaniu pro-

blemów pracowników, często już na etapie prewencji. Ich 

podstawowym zadaniem jest zatem ułatwienie pracy i funk-

cjonowania w biurze. Mowa o różnego rodzaju platformach, 

aplikacjach itp. narzędziach optymalizujących efektywność 

pracowników i poprawiających ich komfort. 

Rozwój ekonomiczny generuje potrzebę tworzenia prze-

strzeni odpowiadającej na zróżnicowane oczekiwania wyni-

kające z rodzajów i typów pracy oraz obszarów aktywności 

zawodowej pracowników. Najbliższa przyszłość będzie kon-

tynuacją obserwowanego już współistnienia w jednej 

przestrzeni freelancerów, korporacji, start–upów czy nie-

zależnych przedsiębiorców. Pomieszczenia biurowe muszą 

zatem być elastyczne, otwarte i wielofunkcyjne, by możliwe 

stały się kooperacja oraz współpraca. Odzwierciedleniem 

idei będą „Hybrid Workstyle Spaces”. 

W dobie technologicznego pędu, wszechobecnego interne-

tu i ciągłego „przemieszczania się” pomiędzy rzeczywisto-

ścią a światem wirtualnym zatraca się poczucie tożsamości 

i przynależności do miejsca. W najbliżej przyszłości na zna-

czeniu zyska przestrzeń odzwierciedlająca lokalność, która 

jest znana i rozpoznawalna. Wpisanie obiektów w ich naj-

bliższą okolicę poprzez wyrażającą lokalny klimat archi-

tekturę oraz design ma stworzyć „Neighbourhood-Bound 

Spaces”.

tekst / Magdalena Hojniak
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oferty komercyjne

M House ul. Meiera 16 c

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

WYNAJEM

metraż 119 m2

cena 56 zł netto + opłaty eksploatacyjne

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety , kancelarie

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
                                                             rozwijająca się dzielnica

inne dostępne lokale 33 m2

Piasta Towers Os. Bohaterów Września 84B

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

WYNAJEM

metraż 70 m2

cena 58 zł netto + opłaty eksploatacyjne

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże biura, kancelarie prawnicze,                                                                                                                                       
                                                              usługi medyczne 

największy atut na terenie wieloetapowej                                                                                                                                    
                                                             inwestycji z dużym potencjałem

inne dostępne lokale 50 m2
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Powierzchnie biurowe ul. Bociana 22 i 22A

INTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków
tel. +48 608 555 012 | +48 728 429 638
lokaleuslugowe@inter-bud.pl
www.lokaleuslugowe.inter-bud.pl

wynajem

metraż 40 m2

cena 40 zł netto 

koszty eksploatacyjne 19,70 zł/m2 (w tym media)

min. okres najmu do uzgodnienia

miejsca park. (cena) 100 zł netto/ miejsce 

preferowane branże brak preferencji

największy atut dogodna lokalizacja,  
                                                             całodobowa ochrona budynku,                                                                                                                                         
                                                             nieoganiczona ilość m. parking.                                                                                                                     

inne dostępne lokale 16 m2, 30 m2, 40 m2,                                                                                                                                              
                                                             73 m2, 169 m2

Grzegórzki Park bud. 5 ul. Płk. Francesco Nullo

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

WYNAJEM

metraż 136 m2

cena 60 zł netto + opłaty eksploatacyjne

koszty eksploatacyjne 6,90 zł/m2 + monitoring, śmieci,                                                                                                                                          
                                                              media wg.  wskazania liczników

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, kancelarie, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety medyczne

największy atut bliskość uczelni wyższych, sądu,      
                                                             prokuratury

inne dostępne lokale 95 m2 , 81 m2

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

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

SPRZEDAŻ   

metraż 72,84 m2

cena 575 436 zł brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

miejsca parkingowe ogólnodostępne 

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

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

inne dostępne lokale —

Budynki 29 listopada 191 i 193 ul. 29 listopada

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

SPRZEDAŻ / WYNAJEM

metraż 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


63Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 25/2019

oferty komercyjne



64 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 25/2019

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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Jeśli zyskamy także podstawowe meble, możemy wprowa-

dzić się do mieszkania, a później stopniowo odświeżać po-

szczególne pomieszczenia albo wymieniać umeblowanie 

na takie, które bardziej nam odpowiada. Nie ogranicza nas 

jednak czas. W przypadku mieszkań z rynku pierwotne-

go większość kupujących decyduje się na stan deweloper-

ski, a później samodzielnie wykonuje prace wykończeniowe. 

Z jednej strony pozwala to na urządzenie wszystkiego zgod-

nie z własnym gustem, z drugiej często oznacza, że do miesz-

kania można się wprowadzić dopiero kilka tygodni, a nawet 

miesięcy po odebraniu kluczy. Nie jest to jednak reguła – na 

rynku wtórnym pojawiają się przecież także lokale do gene-

ralnego remontu, za to część deweloperów oferuje mieszka-

nia w standardzie „pod klucz”.

Co roku deweloperzy oddają do użytkowania tysiące nowych mieszkań, 
a mimo to nadal obserwujemy duży popyt na lokale z rynku wtórnego. Co 
skłania kupujących do wyboru mieszkań „z drugiej ręki”?

Mieszkanie z rynku wtórnego to atrakcyjna opcja 

zwłaszcza dla osób, które nie mają czasu. Kupując 

od dewelopera, zazwyczaj trzeba podpisać umo-

wę jeszcze zanim powstanie mieszkanie, a później czekać rok 

lub dwa, aż będzie gotowe. Na rynku wtórnym nie ma tego 

problemu – wystarczy ustalić datę, z jaką dotychczasowy 

właściciel się wyprowadzi, a później zająć jego miejsce. Czę-

sto można otrzymać klucze wkrótce po podpisaniu umowy.

Urządzanie to nie problem

Na korzyść zabieganych osób przemawia również to, że wielu 

sprzedających pozostawia w mieszkaniu część wyposażenia. 

Już sam biały montaż w łazience jest dużym ułatwieniem. 

       ekspert radzi

Mocne i słabe strony 
mieszkań z rynku 
wtórnego
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Dla tych, co nie 
lubią niespodzianek

Rynek wtórny to także miejsce związane z mniejszą licz-

bą niewiadomych. Przed zakupem możemy sprawdzić, kto 

mieszka w sąsiedztwie, a także przyjrzeć się okolicy. Ponie-

waż w pobliżu starszych osiedli przestrzeń z reguły jest już 

zagospodarowana, jej wygląd raczej nie zmieni się diametral-

nie. Na gęsto zabudowanym terenie nie trzeba się obawiać, 

że obok osiedla powstanie wielka fabryka, która będzie prze-

szkadzać mieszkańcom. Dodatkowo od razu po wprowadze-

niu się będziemy mogli korzystać z przystanków komunikacji 

miejskiej, szkół, przedszkoli, punktów handlowo-usługowych 

czy placówek medycznych. Takiego luksusu nie mają miesz-

kańcy nowych obiektów, zwłaszcza oddalonych od centrum 

miasta – tam dopiero powstaje odpowiednia infrastruktura, 

więc przynajmniej na początku mogą pojawić się problemy 

z dostępnością niektórych produktów lub usług. 

Ile to kosztuje?

Według danym opublikowanych przez Narodowy Bank Pol-

ski, w III kwartale bieżącego roku na rynku wtórnym ceny 

ofertowe w Krakowie były wyższe niż na rynku pierwot-

nym. Za 1 mkw. mieszkania „z drugiej ręki” należało zapłacić 

średnio 8913 zł, podczas gdy 1 mkw. lokalu od dewelopera 

kosztował 8021 zł. Decydując się na nowe mieszkanie, teo-

retycznie można było zatem oszczędzić ok. 900 zł na każdym 

metrze kwadratowym. Z drugiej jednak strony osoby sprze-

dające używane mieszkanie były bardziej skłonne do nego-

cjacji niż deweloperzy. Świadczą o tym ceny transakcyjne, 

które dla rynku wtórnego wyniosły średnio 7135 zł, a dla 

pierwotnego – 7787 zł. W ostatecznym rozrachunku okazu-

je się, że używane mieszkania były tańsze od nowo wybudo-

wanych. Należy jednak pamiętać, że średnią mogą obniżać 

oferty lokali wymagających generalnego remontu. Są one 

relatywnie tanie, ale zanim będą nadawały się do zamieszka-

nia, nowy właściciel musi jeszcze sporo zainwestować. Poza 

tym w przypadku nabycia mieszkania z rynku wtórnego do 

ceny trzeba jeszcze doliczyć podatek od czynności cywilno-

prawnych (PCC) w wysokości 2 proc. wartości nieruchomo-

ści. Przy zakupie z rynku pierwotnego podatek VAT wliczony 

jest w cenę mieszkania.

Uwaga na zawyżone ceny

Z publikacji NBP płynie jeszcze jeden interesujący wnio-

sek. Osoby sprzedające używane mieszkania były skłonne 

obniżyć cenę 1 mkw. średnio aż o 1778 zł, podczas gdy de-

weloperzy – tylko o 234 zł. Świadczy to o tym, że ci drudzy 

wyceniają swój produkt w taki sposób, by cena odpowiada-

ła jego rzeczywistej wartości, a niewielkie obniżki wynikają 

ze świadomych działań marketingowych. Na rynku wtórnym 

zaś można znaleźć wiele przeszacowanych mieszkań, któ-

rych ceny należy obniżyć, by znaleźć kupca. Decydując się 

na zakup używanego lokalu, warto zatem wcześniej zorien-

tować się, jaka jest rzeczywista wartość nieruchomości, któ-

ra nas interesuje. W ten sposób unikniemy przepłacenia za 

produkt, który nie jest wart swojej ceny. W razie wątpliwości 

warto zasięgnąć rady eksperta.

tekst / Anna Bruzda
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RUCZAJ,
KONOPCZYŃSKIEGO
Komfortowe i nowoczesne 
mieszkanie 3 pokojowe, z dużym 
balkonem, 2006 r.
Cena: 720.000 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 

STARE MIASTO,
STUDENCKA
Atrakcyjne dwupoziomowe mieszkanie, 
p.u. 51 m2, z pełnym wyposażeniem
Cena: 890.000 zł 

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545 

STARE MIASTO,
PL. SIKORSKIEGO
Przestronny 2-pokojowy  
apartament, 75 m2

Cena: 1.098.000 zł 

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628 

KURDWANÓW,
TURNIEJOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 79 m2, 
przestronne i komfortowe 
Cena: 616.000 zł 

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
  796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

ZABIERZÓW, RZĄSKA
Domy w zabudowie bliźniaczej  
z garażami, pow. 121 m2, osiedle 
zamknięte
Ceny: od 677.500 zł 

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

BIEŻANÓW
Mieszkania 2,3-pokojowe,  
pow. 40-61 m2, kameralna 
inwestycja
Ceny: od 298.516 zł

KONTAKT:   Joanna Makówka 
 688-880-156

NIEPOŁOMICE,
PODŁĘŻE
Domy w zabudowie bliźniaczej z 
garażem, pow. 164 m2, działka 400 m2

Ceny:  od  590.000  zł 

KONTAKT:   Piotr Kudła 
 688-880-133

MICHAŁOWICE,
BANASÓWKA
Nowoczesny dom w zab. 
bliźniaczej, 550 m2, dz.,180 m2

Cena: 778.000 zł

KONTAKT:   Katarzyna Kurleto 
 572-985-869
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SWOSZOWICE,
UL. DRUŻBACKA
Komfortowy dom wolnostojący, 
153 m2

Cena:  795.000 zł

KONTAKT:   Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

ŁAGIEWNIKI,
UL. OGRODNIKI
Klimatyczne mieszkanie typu 
studio, 55 m2

Cena: 369.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

DĘBNIKI,
UL. CZERWONE MAKI
Dla wymagających, mieszkanie 
2-pokojowe, 50 m2

Cena: 579.000 zł

KONTAKT:  Paweł Bystrowski 
 533-375-797

NOWA HUTA
UL. BULWAROWA
Nowoczesne, mieszkanie  
2-pokojowe, 41,78 m2

Cena: 399.000 zł

STARE MIASTO,
ŚW. TERESY
Klimatyczny apartament w okolicy 
Plant, 4-pok., 113 m2, I p.
Cena: 1.745.979 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

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

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
                                     688-880-209

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELICZKA
Mieszkania 1,2,3,4-pokojowe,  
pow. 25-63 m2, nowoczesne 
osiedle
Ceny:  od 170.850 zł

KRAKÓW,
SIDZINA
Dom urządzony w wysokim 
standardzie, 100 m2, 2018 r.
Cena: 798.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski
                             510-087-993

GM. BISKUPICE,
ŁAZANY
W malowniczej okolicy, dom 
wolnostojący, 70,1m2 
Cena: 567.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk
  509-907-533

ZIELONKI,
GM. ZIELONKI
Ładne 2-pokojowe mieszkanie,  
40 m2, 2000 r.
Cena: 315.000 zł

KONTAKT:   Bożena Romuzga 
 518-706-538

KONTAKT:  Małgorzata Brożek
  688-880-149

KONTAKT:  Beata Gracz- Sambor
                      500-557-819
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PRĄDNIK CZERWONY,
UL. FELIŃSKIEGO
Przytulne, mieszkanie  
3-pokojowe, 53 m2

Cena:  420.000 zł

KONTAKT:   Karolina Raźna 
 503-031-022

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. KAZIMIERZA CHAŁUPNIKA
Gotowe do zamieszkania, 
mieszkanie 3-pokojowe, 68.3 m2

Cena: 700.000 zł

KONTAKT:  Dima Hrycyszyn
  796-483-018

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

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

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

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska 
 782-390-455

KROWODRZA,
UL. LUBELSKA
Nowoczesne, mieszkanie 
2-pokojowe, 41 m2 
Cena: 555.000 zł

KONTAKT:  Dima Hrycyszyn 
  796-483-018

ZIELONKI,
WĘGRZCE
Domy w zabudowie szeregowej, 
pow. 149-171 m2, m-ca postojowe
Ceny:  od 549.000 zł

KONTAKT:   Romuald Niemiec                  
  576-853-289 

BRACIA-SADURSCY.PL

KROWODRZA,
UL. LEA 
Kameralny dom, pow. 60 m2, 
zadbany, gotowy do zamieszkania
Cena: 999.000 zł

GRZEGÓRZKI,
UL. FABRYCZNA 
Przytulne, mieszkanie 2-pokojowe, 
40 m2

Cena: 559.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer
  518-706-583

GRZEGÓRZKI,
UL. NA SZANIEC
Słoneczne, mieszkanie 
2-pokojowe, 44,4 m2

Cena: 435.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

GM. WIELICZKA,
UL. JASNA
Eleganckie, mieszkanie 
3-pokojowe, 68.82 m2

Cena: 490.000 zł

KONTAKT:   Zbigniew Pisarski
  511-272-188

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska – Guśtak 
 518-706-518
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MOGILANY,
UL. ŻARY
Dom wolnostojący, dz. 12 ar.,  
247 m2, gustowny
Cena: 1.580.000 zł

KONTAKT:   Elżbieta Rudek 
 505-110-150

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. DOBREGO PASTERZA
Mieszkanie 2-pokojowe, 53 m2, 
2011 r., winda
Cena: 580.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

PODGÓRZE,
UL. SARMACKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 60,8 m2, 
wyposażone
Cena: 719.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

DĘBNIKI,
UL. ZAKOPIAŃSKA
Dom w zab. bliźniaczej, dz. 7 ar., 
260 m2, do wejścia
Cena: 1.350.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

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

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
                   503-780-786

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

BRACIA-SADURSCY.PL

ZABIERZÓW, RUDAWA
Osiedle domów wolnostojących,  
pow. 103-108 m2,  
działki 320-490 m2

Ceny:  od 480.000 zł

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

KONTAKT:  Piotr Dziadzio
                    515-234-864

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

MICHAŁOWICE,
UL. GRANICZNA
Dom w zab. bliźniaczej, dz. 7 ar., 
190 m2, elegancki
Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

KONTAKT:  Marek Popiela 
    688-880-195

KONTAKT:   Jarosław Utnik                        
                     688-880-152

CZYŻYNY,
UL. SIKORKI
Mieszkanie 3-pokojowe, 75 m2, 
wysoki standard
Cena: 750.000  zł

KONTAKT:   Elżbieta Rudek 
 505-110-150
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4-pokojowe - 108,48 m2 
Łobzów, al. Słowackiego

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

Studio - 36,33 m2 
Stare Podgórze,  
ul. Nadwiślańska
Mieszkanie typu open space. 
Prestiżowa lokalizacja z widokiem 
na Wisłę. Studio znajduje się na 
piątym piętrze w sześciopiętro-
wym budynku. Wysoki standard 
wykończenia, dbałość o szczegó-
ły - robione na zamówienie.

3-pokojowe - 77 m2 
Ruczaj - ul. Obozowa

Mieszkanie położone na parterze 
składające się z trzech niezależ-
nych pokoi, oddzielnej kuchni, 
łazienki z WC oraz przedpokoju. 
Do mieszkania przynależy bardzo 
duży ogród o powierzchni  
ok. 100 m2. 

Cena 499.000 zł
Tel. 883 999 763 

3-pokojowe - 70 m2 
Krowodrza,  
ul. Krowoderskich Zuchów 
Salon z aneksem kuchennym, dwa 
nieprzechodnie pokoje, łazienka z 
WC, garderoba, przedpokój, loggia 
i pomieszczenie gospodarcze. 
Ogrzewanie oraz ciepła woda z sieci 
miejskiej. Widok na Stare Miasto i Tatry.

Cena 625.000 zł
Tel. 793 717 771

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

1-pokojowe - 22 m2 
Kazimierz, ul. Przemyska

Jeden pokój z aneksem kuchen-
nym oraz łazienka z WC. Idealne 
pod wynajem krótkoterminowy.
Zapraszamy do umówienia się  
na wizytę! 

Cena 239.000 zł
Tel. 512 110 804

1-pokojowe - 32,90 m2 
Stare Podgórze, 
Kalwaryjska 

Odremontowana kawalerka z 
dobrze rozplanowaną przestrzenią. 
Mieszkanie znajduje się na drugim 
piętrze w trzypiętrowej kamienicy. 
Świetna lokalizacja, skomuniko-
wana z każdą częścią miasta. 

Cena 325.000 zł
Tel. 513 084 377

Studio - 47,71 m2 
Stare Podgórze,  
ul. Nadwiślańska
W skład nieruchomości wchodzi 
pokój z aneksem kuchennym 
oraz łazienka z WC. Możliwość 
wydzielenia sypialni oraz osobnej 
jasnej kuchni. Do lokalu przynależy 
dodatkowo ogródek oraz miejsce 
parkingowe.
Cena 960.000 zł
Tel. 513 084 377

Cena 750.000 zł
Tel. 512 110 802

Cena 999.000 zł 
Tel. 513 084 377

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). 

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 - 36,3 m2 
Salwator,  
ul. Dunin Wąsowicza
Mieszkanie po generalnym 
remoncie w 2019 roku, składa-
jące się z salonu łączonego z 
kuchnią, sypialni, łazienki z WC 
oraz przedpokoju. Ogrzewanie i 
ciepła woda z MPEC. Dodatkowo 
przynależny duży balkon.
Cena 445.000 zł
Tel. 534 534 605 

3-pokojowe - 62,10 m2  
Wola Duchacka Zachód
3 pokoje, jasna kuchnia, łazienka, 
osobne wc oraz przedpokój. Lokal 
znajduje się na pierwszym piętrze 
w bloku dziesięciopiętrowym. Nie-
ruchomość posiada dwustronną 
ekspozycję. 

Dom - 170 m2, działka 1,5 a 
Śródmieście, ul. Lotnicza

Dom w cichej i spokojnej okolicy, 
składa się z parteru, dwóch 
poziomów oraz garażu. Dom 
składa się z 5 przestronnych 
pokoi, 2 łazienek, 2 balkonów, 
tarasu oraz basenu który znajduję 
się na dachu. 

Cena 900.000 zł 
Tel. 604 683 680

3-pokojowe – 66,5 m2 
Grzegórzki, ul. Aleja Pokoju
Przedpokój, 3 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, WC, balkon oraz przynależna 
piwnica. Istnieje możliwość wydziele-
nia dodatkowego pokoju. Mieszkanie 
po generalnym remoncie, na piątym 
piętrze w dziesięciopiętrowym budyn-
ku. Wokół pełna infrastruktura.

4-pokojowe – 107 m2 
Stare Miasto, ul. Szewska

Dwa niezależne mieszkania na 
jednej księdze wieczystej. Nieru-
chomość na pierwszym piętrze 
w kameralnej, odrestaurowanej 
kamienicy z XV wieku. Jedna 
z najpopularniejszych ulic Krako-
wa - 150 m od Rynku Głównego. 
Ogrzewanie centralne.

Cena 2.200.000 zł 
Tel. 600 638 099 

3-pokojowe - 59 m2 
Kozłówek, ul. Okólna

Przedpokój, oddzielna jasna 
kuchnia, 3 pokoje, łazienka z WC, 
loggia, piwnica. Dwustronna 
ekspozycja. Mieszkanie idealne 
dla rodziny lub pod wynajem. 
Blisko przystanków komunikacji 
miejskiej oraz terenów zielonych.

1-pokojowe - 20 m2 
Azory, ul. Różyckiego

Kawalerka składa się z osobnego 
pokoju i aneksu kuchennego 
w przedpokoju. Mieści się na 
parterze w 10 piętrowym bloku z 
1970 roku. W pobliżu znajduje się 
pętla autobusowa Azory. 

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  
z centrum Krakowa.

Cena  385.000 zł
Tel. 534 533 332

Cena 309.000 zł do negocjacij 
Tel. 531 992 777

3-pokojowe – 59 m2 
Czyżyny, os. Dywizjonu 303
Przedpokój, 2 sypialnie, salon, 
kuchnia, łazienka z toaletą, balkon, 
komórka lokatorska. Mieszkanie w 
nowszym, niskim budownictwie. 
Budynek wraz z parkingiem ogro-
dzony i objęty monitoringiem. W 
okolicy dużo zieleni. W niedalekiej 
okolicy węzeł przesiadkowy MPK.  
Cena 580.000 zł
Tel. 535 221 232 

Cena 610.000 zł do negocjacji
Tel.  531 992 777 

Cena 220.000 zł  
Tel. 791 759 999 

Cena 450.000 zł
Tel. 537 496 677 

Działka budowlana – 877 m2 
Wieliczka  

Działka objęta MPZP na sprzedaż 
tuż przy granicy miasta Krakowa. 
W okolicy nowa zabudowa 
jednorodzinna oraz przystanki ko-
munikacji miejskiej. Bardzo dobry 
dostęp do węzła Wielickiego.

Cena 259.000 zł  
Tel. 600 176 207
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Budynek 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

2-pokojowe – 53 m2 
Mistrzejowice,  
os. Bohaterów Września 
Dwa oddzielne pokoje, jasna kuchnia, 
duża łazienka z WC oraz przedpokój. 
Stan mieszkania – do wejścia. 3 min 
do przystanku tramwajowego oraz 
autobusowego. Doskonała lokalizacja. 
W okolicy rozwinięta infrastruktura  
handlowo - usługowa.

Cena 340.000 zł 
Tel. 504 143 011

2-pokojowe – 44,79 m2 
Płaszów, ul. Koszykarska 
Mieszkanie składające się z 
przedpokoju, salonu z aneksem 
kuchennym, sypialni, łazienki z WC 
oraz dużego tarasu. Ogrzewanie z 
sieci miejskiej. Nowoczesny blok 
z windą. Możliwy zakup miejsca 
postojowego w garażu podziemnym.

 

Cena 419.000 zł 
Tel.  570 578 980

2-pokojowe – 35 m2 
Bieńczyce,  
os. Kazimierzowskie  
Dwa pokoje, ciemna kuchnia 
wychodząca na większy pokój, 
łazienka. Mieszkanie na parterze 
w niskim bloku. Bardzo dobra 
lokalizacja. Blok po remoncie. 
Lokal w bardzo dobrym stanie.

Cena 262.000 zł 
Tel. 792 707 776

3-pokojowe – 60 m2 
Ruczaj
Mieszkanie znajduje się na 
czwartym piętrze w bloku z 
windą. Trzy niezależne pokoje, 
kuchnia, łazienka oraz balkon o 
powierzchni prawie 20 metrów 
kwadratowych.  

Cena 420.000 zł
Tel. 692 505 666 

3-pokojowe – 63 m2 
Bieńczyce, ul. Fatimska  

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

Cena 385.000 zł 
Tel. 792 707 776

3-pokojowe - 70 m2

Bieżanów, ul. Ks. Łaczka
 
Przestronne mieszkanie 3-pokojowe, 
składające się z przedpokoju, kuchni, 
dużego salonu z wyjściem na balkon, 
2 niezależnych sypialni, łazienki z WC 
oraz pomieszczenia gospodarczego. 
Dodatkowo możliwy zakup z miejscem 
postojowym. Mieszkanie w stanie 
idealnym.
Cena 455.000 zł 
Tel. 537 680 003

3-pokojowe - 62,57 m2 
Bronowice Wielkie,  
ul. Chełmońskiego  
Przedpokój, salon z aneksem kuchen-
nym, 2 sypialnie, łazienka z WC oraz 
balkon. Możliwość dokupienia kom. 
lokatorskiej i miejsca parkingowego. 
Wykończenie mieszkania wysokiej 
klasy materiałami. Nowoczesny, 
ogrodzony apartamentowiec z windą.
Cena 699.000 zł 
Tel.  537 978 098

4-pokojowe - 108,75 m2 
Prądnik Czerwony 
/ul. Reduta
Mieszkanie 3-poziomowe. Duży salon 
z częścią jadalnianą – kuchenną, trzy 
sypialnie, łazienka, WC, garderoba, 
przedpokój oraz dwie loggie. W 
piwnicach budynku znajdują się 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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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

Ofertę kierujemy do Inwestorów, którzy realizują niestandar-
dowe  przedsięwzięcia dla bardzo wymagających Klientów.

W pobliżu las, Lotnisko, Autostrada A-4. Bardzo dobre 
połączenie do centrum Krakowa .Piękny widok na Park Krajo-

brazowy  Bielańsko Tyniecki.  CENA DO UZGODNIENIA 

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ W RZĄSCE  O POW.  3,5785 HA

t e l .  12 637 97 67          e-mail:  sekretariat@smgrodzka.krakow.pl 

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.



78 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 25/2019

ogłoszenia drobne i prywatne

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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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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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






