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Drogi Czytelniku 

 Rynek sprzedaży mieszkań i domów nabiera rozpędu. Tematem 
numeru uczyniliśmy bezpieczeństwo zakupu mieszkania od dewelopera, 
z kilku powodów. Przede wszystkim chcemy, aby Twoja decyzja zakupowa 
była właściwa, słuszna i przemyślana. Taka, której nie będziesz żałował. 
Żeby zapobiec niebezpieczeństwu podjęcia pochopnej decyzji i dokonania 
nieprzemyślanego zakupu, dobrze, abyś był wyposażony w podstawową 
wiedzę prawną, znał pojęcia i instrumenty chroniące Cię jako nabywcę 
w procesie zakupu - sprzedaży.

  Na co zwracać uwagę przeglądając księgi wieczyste, prospekt 
informacyjny, lub czytając umowę deweloperską? Jednostronne kary umowne to 
tylko przykład niekorzystnych dla Ciebie zapisów, dlatego też warto wnikliwie 
czytać treść umowy. Warto zwrócić uwagę na właściwe zapisy już na etapie 
umowy rezerwacyjnej. Rachunek powierniczy stanowi kluczowe zabezpieczenie 
Twoich interesów, dobrze więc będzie, jeśli poznasz różnice między otwartym 
a zamkniętym rachunkiem powierniczym i dowiesz się, z jakiego korzysta 
deweloper, od którego chcesz kupić mieszkanie. 

 Jeśli jednak do tej pory nie znalazłeś odpowiedniego, przypominam, 
że już 29 lutego rozpocznie się dwudniowa 138, Giełda Domów i Mieszkań, 
podczas której krakowscy deweloperzy zaprezentują swoją ofertę. Aby 
dokonać mądrego wyboru i kupić właściwe mieszkanie, zapoznaj się też 
z przygotowanym przez nas Rankingiem Inwestycji Deweloperskich (str. 60-67).
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Bezpieczny zakup mieszkania od dewelopera
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strahując od powyższych istotnych kwestii,  
przedmiotem  analizy  ze  strony  kupujące-
go,  winny  być  jeszcze  trzy  materie   Po  
pierwsze — stan  prawny  nieruchomości   
Po  drugie  —  treść  umowy  sprzedaży 
(czy umowy deweloperskiej)  Po trzecie — 
osoba samego sprzedawcy 
O  ile  pierwsze  dwie  płaszczyzny  są  
niemal  zawsze  przedmiotem  mniejszej  
lub  większej  analizy  ze  strony  kupu-
jącego (a przynajmniej  notariusza) — 
o tyle pełny audyt transakcji pod wzglę-
dem wiarygodności sprzedawcy, wciąż 
w praktyce obrotu  przeprowadzany  jest  
niezwykle  rzadko   Z  reguły  dzieje się 
tak w odniesieniu do kontraktów o nieba-
gatelnej wartości, w których także i każdy 

przecinek umowy badany jest przez tabun 
prawników zarówno ze strony sprzedają-
cego, jak i kupującego  Skupimy  się  za-
tem  na  kwestii  weryfikacji  wiarygodno-
ści  zbywcy  lokalu  mieszkalnego  —  i  to  
na  w  wariancie  — „zrób to sam”  

Analiza wiarygodności 
dewelopera

Najprostszą  metodą  sprawdzenia  po-
wyższych danych  jest  oczywiście  udzie-
lenie stosownego  zlecenia,  specjali-
zującej się w  tematyce  nieruchomości  
kancelarii  Święty  spokój  nabywcy  może  
oczywiście być mniej lub bardziej kosztow-
ny — ale plusem tego  rozwiązania  jest  po  

Analiza, czy dana transak-
cja jest bezpieczna, ma 
wielopłaszczyznowy charakter  

Wielu z nas zaczyna od sprawdzenia 
samego lokalu — tj  czy spełnia on wy-
magania i oczekiwania kupującego, czy 
nieruchomość  nie  posiada  oczywistych  
wad  technicznych, itd  W tym aspekcie 
pozytywną rzeczą jest coraz częstsze  na-
jmowanie  przez  osoby  zainteresowane 
nabyciem lokalu usługi profesjonalnego 
badania  stanu  mieszkania   Praktyka  
sądowa  potwierdza  bowiem, że wiele 
wad nieruchomości bywa skwapliwie 
ukrywanych przez sprzedających  Doświ-
adczone oczy eksperta pozwalają zaś 
odkryć wiele takich niespodzianek   Ab-

Zakup wymarzonego mieszkania to dosyć spory wydatek. Wielu z nas, by nabyć własne „M”, poza prze-
znaczeniem na ten cel większości posiadanych oszczędności, musi dodatkowo zaciągnąć wieloletnie zo-
bowiązanie w postaci kredytu hipotecznego. Nie tylko jednak przezorność finansowa powoduje, że tego 
rodzaju umowy traktujemy inaczej. Zakup nieruchomości to rzecz jasna nie kupno butów. Wielu z nas 
słyszało o tych nieszczęśnikach, którzy przy nabywaniu mieszkania stracili oszczędności życia, trafiając 
na nieuczciwego sprzedawcę lub wręcz oszusta. Z tych oczywistych względów, przy zawieraniu tego ro-
dzaju transakcji, wskazane jest zatem zachowanie podwyższonych standardów staranności.

prawo

Jak sprawdzić
   dewelopera

przed zakupem mieszkania
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szukiwarki  ksiąg  wieczystych  dostępnej  
na  stronie  tzw   Ministerstwa  Sprawie-
dliwości   Dla  ułatwienia,  należy wybrać 
opcję przeglądania aktualnej treści księgi 
wieczystej   Kolejno  trzeba  sięgnąć  do  
tzw   działu  II  księgi  wieczystej,  w  której  
ujawnia  się  dane  właściciela  nierucho-
mości  i  posiadany  przez  niego  udział   
Na  samym  dole  działu  II  znajduje  się  
zaś  tabela  ze  spisem  dokumentów  bę-
dących  podstawą  wpisu   

Na tej podstawie można zbadać, w jaki 
sposób i kiedy  właściciel  nabył  daną  
nieruchomość  (np   w  drodze  umowy  
czy  dziedziczenia)   Zwłaszcza  ustale-
nie  daty  nabycia  jest  istotne  (o  czym  
szerzej  niżej)   Jeżeli  rzekomy  właściciel  
odmawia  nam  podania  numeru  księgi  
wieczystej  —  jest  to  absolutnie  podej-
rzane   W  ostateczności  jednak,  można  
skorzystać  z  usług  serwisów  interneto-
wych  (niestety  odpłatnych), w których 
numer księgi wieczystej uzyskamy po wpi-
saniu adresu nieruchomości 

Jeżeli osoba podająca się za zbywcę 
nie figuruje w księdze wieczystej, winna 
ona wykazać w sposób, który  nie  bu-
dzi  wątpliwości  (w  oparciu  o  stosowne  
dokumenty),  że  posiada  tytuł  prawny  
do  nieruchomości  Przykładem może być 
sytuacja, gdy poprzedni właściciel zmarł, 
co potwierdza np  postanowienie o stwier-
dzeniu nabycia spadku, z którego wynika, 

że jedynym  spadkobiercą  jest  osoba  
podająca  się  za  zbywcę  Zawsze jed-
nak, gdy stan prawny nieruchomości nie 
odpowiada rzeczywistemu, wskazana jest 
dodatkowa czujność 

Brak księgi wieczystej

Jeżeli dana nieruchomość w ogóle nie ma 
urządzonej księgi wieczystej (tj  nie posia-
da nawet księgi dla gruntu),  nie  jest  to  
całkowite  przeciwwskazanie  do  jej zaku-
pu  Transakcję obciąża jednak dodatkowe 
ryzyko  Chociaż dokumenty przedstawia-
ne do umowy notarialnej,  są  weryfikowa-
ne  przez  notariusza,  zawsze może zda-
rzyć się sytuacja, gdy z jakichś względów 
sąd wieczystoksięgowy odmówi założe-
nia księgi  i  wpisania  do  niej  nabywcy   
Przyczyną  może  być  w  szczególności  
dostrzeżenie  pewnych  braków  lub  nie-
ścisłości  w  przedstawionych  papierach   
By  uniknąć  tego  rodzaju  nieprzyjemno-
ści,  sprzedający  winien   założyć   księgę   
wieczystą   przed   zawarciem   umowy  
sprzedaży   Niekiedy  jednak  strony  ry-
zykują  i  łączą  ów  wniosek  z  samą  
transakcją  —  zwłaszcza  jeżeli w danym 
sądzie czas oczekiwania na założenie 
księgi wieczystej jest znaczny  Warto 
w tym miejscu podkreślić,  że  ustalenie  
braku  księgi  wieczystej  powinno być 
kategorycznie potwierdzone stosownym 
urzędowym  zaświadczeniem   Nie  na-
leży  bazować  jedynie na ustnym zapew-
nieniu zbywcy 

Dane w rejestrach przed-
siębiorców

Jeżeli  sprzedawcą  nie  jest  osoba  fizycz-
na,  kolejną  podstawową  kwestią,  którą  
należy  zbadać,  są  dane  ujawnione  w  
stosownych  rejestrach  przedsiębiorców  
W przypadku spółek należy sięgnąć do 
wyszukiwarki KRS, również dostępnej 
na stronie internetowej tzw  Ministerstwa 
Sprawiedliwości  Podobnie jak w przy-
padku wyszukiwarki ksiąg wieczystych, 
także i tu istnieje możliwość pobrania wy-

pierwsze  cytowany  wyżej  święty  spokój  
(a  on  w  zasadzie  jest  rzeczą  bez-
cenną), a po drugie — oszczędność cza-
su  Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by 
pewne informacje wydobyć samemu 

W   pierwszej   kolejności   warto   nadmie-
nić,   że   w przypadku zawierania umów 
w formie aktu notarialnego, większość 
podstawowych czynności weryfikujących  
zgodność  osoby  zbywcy  z  danymi  
ujawnionymi  w  rejestrach  —  czyni  no-
tariusz   Podkreślić  jednak wypada, że 
bada on jedynie kwestie formalne — nie 
zajmuje się zaś w szczególności weryfika-
cją wiarygodności  sprzedającego   Za-
wierając  zaś  umowę  w  zwykłej  formie  
pisemnej  (np   umowę  przedwstępną  lub  
rezerwacyjną),  strona  winna  we  wła-
snym zakresie zadbać o zabezpieczenie 
swych praw i interesów  

W  pierwszej  kolejności  należy  spraw-
dzić  (i to jeszcze przed  podjęciem   de-
cyzji  o  zakupie),   czy osoba  podająca  
się  za  zbywcę,  faktycznie  jest  właści-
cielem/użytkownikiem  wieczystym  danej  
nieruchomości   Problemu  nie  ma,  jeże-
li  nieruchomość  ma  założoną  księgę  
wieczystą,  a  ujawniony  w  niej  stan  
prawny,  odpowiada  rzeczywistemu   W  
takim  przypadku,  by  sprawdzić,  kto  jest  
właścicielem  nieruchomości,   wystarczy   
jedynie   znać   tzw    numer   księgi  wie-
czystej  i  skorzystać  z  bezpłatnej  wy-
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ciągu „aktualnego” i „pełnego”, tj  zawie-
rającego także wpisy wykreślone  Analiza 
treści KRS zależy przede wszystkim od 
rodzaju, tj  formy prawnej danej spółki  
W przypadku spółki  komandytowej  lub  
komandytowo-akcyjnej,  należy koniecznie 
zweryfikować także KRS komplementariu-
sza  niebędącego  osobą  fizyczną   Poza  
danymi  reprezentantów  danej  spółki,  
w  KRS  ujawnia  się  m in   informacje  
o  zaległościach,  upadłości  lub  ewen-
tualnej  odmowie  ogłoszenia  upadłości  
z  powodu braku majątku lub umorzeniu 
egzekucji z powodu  jej  bezskuteczności   
Jeżeli  w  rubrykach  tych  widnieje  jaki-
kolwiek  wpis,  transakcja  ma  charakter  
wysokiego  ryzyka,  którego  eliminacja  
wymagałaby  co  najmniej  stworzenia  
odpowiedniej  umowy  i  dokładnego  
określenia  kręgu  wierzycieli  sprzedają-
cego i zapłaty części lub całości ceny za 
nieruchomość do ich rąk  

Kondycja płatnicza 
sprzedającego

Kolejnym  aktem  staranności  przy  naby-
ciu  nieruchomości,  związanym  z  we-
ryfikacją  wiarygodności  sprzedającego,  
jest  zbadanie  jego  kondycji  płatniczej   
Czemu  jest  to  istotne?  Otóż  zgodnie  
z  art   527  par   1  kodeksu  cywilnego:  
Gdy  wskutek  czynności  prawnej  dłużni-
ka  dokonanej  z  pokrzywdzeniem   wie-
rzycieli   osoba   trzecia   uzyskała   korzyść   

majątkową,  każdy  z  wierzycieli  może  
żądać  uznania  tej  czynności  za  bez-
skuteczną  w  stosunku  do  niego,  jeżeli  
dłużnik  działał  ze  świadomością  po-
krzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia 
o tym wiedziała  lub  przy  zachowaniu  
należytej  staranności  mogła się dowie-
dzieć  Oznacza to, że nawet w przypad-
ku odpłatnego nabycia nieruchomości od 
osoby trzeciej,  jej  wierzyciele  mogą  zło-
żyć  do  sądu  pozew  o  uznanie  takiej  
umowy  za  bezskuteczną   Zważywszy,  
że  nabycie  nieruchomości  to  nie  zakup  
butów,  zawsze istnieje ryzyko uznania 
w toku takiej sprawy, że nabywca winien 
dochować przynajmniej podstawowych  
aktów  staranności,  by  dowiedzieć  się,  
czy  zbywca nie posiadał długów 

Czymś  absolutnie  podstawowym  jest  
zapoznanie  się  z  działem  III  i  IV  księ-
gi  wieczystej   Tamże  mogą  być  bo-
wiem  ujawnione  stosowne  ostrzeżenia,  
roszczenia  i  hipoteki   W  wypadku  
tym,  nabycie nieruchomości  zazwyczaj  
wymaga  przedstawienia  przez  sprze-
dającego  stosownych  dokumentów  za-
wierających  np   zgodę  wierzyciela  na  
wykreślenie  danej  hipoteki  (np   pod  
warunkiem  wpłaty  ceny  na  rachunek 
bankowy „X”)  Czymś   wysoce   zaleca-
nym,   a   w   transakcjach   z udziałem 
profesjonalistów — wręcz standardem — jest  
nadto  przedstawienie  przez  sprzedają-
cego  aktualnych zaświadczeń o braku 

zaległości z tytułu podatków i składek na 
ubezpieczenie społeczne  W ten sposób 
zweryfikować można natomiast jedynie 
długi  publicznoprawne   By  sprawdzić,  
czy  dana  osoba  nie ma innych zobowią-
zań, należy wykupić stosowny  raport  w  
jednym  lub  w  kilku  Biurach  Informacji  
Gospodarczej (przy czym niektóre z tych 
podmiotów oferują możliwość zakupu tzw  
raportu jednolitego, połączonego z kilko-
ma bazami danych)  Trzeba pamiętać, że 
zweryfikowanie w ten sposób kondycji fi-
nansowej konsumenta wymaga uzyskania 
od niego  stosownej  zgody   Odmowa  jej  
udzielenia  bywa jednak czasem wystar-
czającą wskazówką 

Legitymowanie  się  przez  nabywcę  od-
pisem  zaświadczeń,  stwierdzających  
brak  zaległości  zbywcy — nie  jest  rzecz  
jasna  konieczne do  zakupu nieruchomo-
ści   Stanowi  jednak  istotny dowód  na  
okoliczność, że mimo dochowania należy-
tej staranności kupujący  nie  wiedział,  iż  
zbywca  działał  na  szkodę  swych  wie-
rzycieli   Czynność  ta  ukierunkowana  jest  
zatem  na  ograniczenie  ryzyka  uznania  
transakcji  za  bezskuteczną   Jeżeli  zaś  z  
dokumentów  tych  wynika,  że  sprzeda-
jący  jest  dłużnikiem  osób  trzecich  —  by  
uniknąć  powyższego,  należy  zawrzeć  
w  umowie  sprzedaży   odpowiednie   
uregulowania,   które   stosownie zabez-
pieczą prawa i interesy kupującego 

Michał Podolec
radca prawny
www krmp pl
www porady prawne online
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na których przeprowadzona ma być in-
westycja  Jest to bardzo ważne ze wzglę-
du na rękojmię wiary publicznej ksiąg 
wieczystych  Zawarcie umowy zgodnie 
z brzmieniem księgi wieczystej zapewni 
nam pierwszeństwo przed roszczeniami 
osób z tytułu czynności dokonanych z oso-
bami niewidniejącymi w księgach  Księga 
wieczysta to również bardzo ważne źró-
dło informacji na temat spraw związanych 
z własnością (np  prawo pierwokupu), 
ograniczonych praw rzeczowych (np  
służebności), wpisanych hipotek, a także 

oraz wymogów dla umów deweloper-
skich, ale również środki maksymalizują-
ce zabezpieczenie interesów nabywców 
w przypadku upadłości dewelopera albo 
nieprzeniesienia w terminie na nabywców 
praw wynikających z umowy deweloper-
skiej 

Księgi wieczyste

Przed analizą umowy deweloperskiej na-
leży dobrze zaznajomić się z księgami 
wieczystymi wszystkich nieruchomości, 

Polskie przepisy

Polski ustawodawca zdecydował się na 
zabezpieczenie interesów kupującego 
oraz ograniczenie praktyk dewelope-
rów wprowadzających w błąd, poprzez 
uchwalenie ustawy z dnia 16 września 
2011 r  o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
(Dz  u  2011 nr 232 poz  1377, dalej zwa-
na: „u o p n”), która weszła w życie 29 
kwietnia 2012 r  Ustawa ta nie tylko wpro-
wadziła szereg obowiązków dewelopera 

Umowa deweloperska    
       bez tajemnic

Zakup lokalu, domu lub innej zabudowy to nierzadko jedna z najważniejszych decyzji podejmo-
wanych w życiu. Wszelkie popełnione wtedy błędy mogą spowodować ciągnące się latami szkody.

ekspert radzi
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innych praw podmiotów trzecich  W cza-
sie analizy nie można również pominąć 
„wzmianek o wpisie”  Oznaczają one, że 
do sądu wieczysto-księgowego złożono 
wniosek o zmianę treści danej księgi, ale 
nie został on jeszcze rozpatrzony  Ana-
lizując wzmianki, możemy ocenić, czy 
podmioty trzecie chcą swoim prawem ob-
ciążyć nieruchomość  O ile niedziwnymi 
okażą się wzmianki w przypadku zakupu 
lokalu mieszkalnego, gdyż w księdze wie-
czystej będą widnieć wzmianki przyszłych 
sąsiadów, o tyle już całkiem odmiennie na-
leży ocenić wszelkie wzmianki dotyczące 
nieruchomości, na której ma stanąć dom 
jednorodzinny 

Na co zwrócić uwagę, anali-
zując umowę deweloperską?

W pierwszej kolejności należy przeczytać 
umowę bardzo uważnie, wynotowując 
wszelkie nierówności pomiędzy prawa-
mi stron, przy tym zwracając szczególną 
uwagę na wszelkie ograniczenia odpo-
wiedzialności dewelopera  Jeżeli te nie-

równości będą znacząco odbiegać na 
korzyść budującego, to pierwszy sygnał, 
że deweloper stara się maksymalnie wy-
korzystać swoją pozycję  

Cena

Ważne, aby zwrócić uwagę, co obejmuje 
cena widniejąca w umowie, by nie dać 
się naciągnąć na dodatkowe opłaty  Nie-
rzadką praktyką deweloperów jest poda-
wanie stawki za sam lokal  Wtedy balkon, 
loggia, garaż lub miejsce postojowe w ga-
rażu czy inne części wspólne wymagają 
uiszczenia osobnego wynagrodzenia  
Dlatego też tak ważna jest analiza przed-
stawianej powierzchni użytkowej lokalu — 
w końcu z balkonem lub bez będzie się 
ona zazwyczaj różnić o zaledwie kilka 
metrów kwadratowych  Zgodnie z pra-
wem konsumenckim należy pamiętać rów-
nież, że konsument musi znać ostateczną 
cenę przed zawarciem zobowiązania  
Deweloperzy mimo to starają się na na-
bywców przerzucić zmiany w stawce Vat  
Choć takie postanowienie jest z mocy 

prawa nieważne, konsument takim zapi-
sem może być skutecznie wprowadzony 
w błąd  Deweloperzy nagminnie zawiera-
ją w umowach obowiązek zapłaty ostat-
niej transzy z harmonogramu płatności, 
jeszcze przed wydaniem lokalu nabywcy 
i podpisaniem ostatecznej umowy prze-
niesienia własności nieruchomości, a więc 
bez względu na ewentualne wady naby-
tego lokalu 

Kary umowne

Do najczęstszych grzechów pojawiają-
cych się w umowach deweloperskich nale-
żą jednostronne kary umowne ustanowio-
ne na niekorzyść nabywcy — w tym kary 
głęboko zawoalowane w tekście umowy  
Z kolei deweloper sam bardzo rzadko na-
kłada na siebie obciążenia za niewykona-
nie elementów zobowiązania w terminie  
Warto wynegocjować postanowienia kar 
umownych obciążających również firmę 
deweloperską — o takiej samej nominalnej 
wartości, jaką zaproponowała względem 
kupującego  Powinniśmy się również za-
stanowić nad tym, jakie warunki są dla 
nas kluczowe i zastrzec je karą umowną  
Jeżeli najważniejsze dla nas jest otrzyma-
nie mieszkania w terminie, można starać 
się wynegocjować kary za opóźnienia 
w harmonogramie prac, w szczególności 
skutkujące zmianą daty oddania budynku  
Co również istotne, warto, aby w umowie 
znalazł się zapis na rzecz nabywcy, że 
dochodzenie kar umownych przez kupu-
jącego nie wyłącza dochodzenia odszko-
dowania na zasadach ogólnych, gdyż 
często kara umowna nie pokrywa całości 
szkody, jaką poniósł on z tytułu opóźnie-
nia wydania lokalu, jak choćby czynsz czy 
koszty najmu w dotychczasowym mieszka-
niu, zajmowanym dłużej przez nabywcę 

Prawo odstąpienia od 
umowy

Niebagatelne uprawnienie nabywcy 
stanowi prawo odstąpienia od umowy  
u o p n  określa ustawowy katalog przy-
padków, w których można to zrobić: 
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gdy umowa deweloperska nie zawiera 
obowiązkowych elementów, informacje 
zawarte w umowie deweloperskiej są 
niezgodne z prospektem informacyjnym 
lub załącznikami; deweloper nie dorę-
czył prospektu informacyjnego wraz z za-
łącznikami lub informacje w nich zawarte 
nie zgadzają się ze stanem faktycznym 
i prawnym w dniu podpisania umowy de-
weloperskiej albo prospekt nie zawiera 
informacji określonych w ustawowym wzo-
rze prospektu informacyjnego  Prawo do 
odstąpienia od umowy występuje również 
w przypadku nieprzeniesienia na nabyw-
cę prawa (własności), będącego przed-
miotem umowy Warto też zwrócić uwagę 
na rozszerzenie prawa do odstąpienia od 
umowy o własne postanowienia — nale-
ży bowiem pamiętać, że odstąpienie jest 
wyłącznie uprawnieniem, a nie obowiąz-
kiem  Dużą wartość ma możliwość odstą-
pienia w przypadku nieuzyskania kredytu 
na mieszkanie 

Jeżeli deweloper nie wyrazi zgody na 
wpisanie postanowień o umownym pra-
wie do odstąpienia, jest to kolejny zasta-
nawiający sygnał  W takim przypadku 
można jeszcze próbować wprowadzić 
wprost do umowy prawo do obniżenia 
ceny  Ważnym jest jednak, aby dewelo-
per nie zastrzegł samodzielnej wyceny/
oceny wad lub innych uszczupleń 

Umowa rezerwacyjna

W praktyce umowa rezerwacyjna za-
wsze jest umową odpłatną, a jednocze-
śnie rzadko spełnia ona warunki umowy 
przedwstępnej  Dlatego właśnie w wyni-
ku niewykonania umowy rezerwacyjnej 
przez dewelopera nie można dochodzić 
zawarcia umowy w trybie art  390 kodek-
su cywilnego, czyli na drodze sądowej  
Warto więc w takiej umowie zaznaczyć, 
aby opłata rezerwacyjna została zali-
czona na poczet świadczenia mającego 
wynikać z umowy deweloperskiej oraz 
podlegała zwrotowi w przypadku nie-
wykorzystania rezerwacji lub nieuzyska-
nia kredytu  Deweloperzy bardzo często 

w umowach rezerwacyjnych próbują za-
wrzeć zapisy, że w przypadku rozwiąza-
nia umowy rezerwacyjnej przez nabywcę, 
wpłacona kwota stanowi karę umowną, 
co oczywiście jest nadużyciem prawa 

Rachunek powierniczy

Dla ustawowej ochrony interesów nabyw-
ców olbrzymie znaczenie ma również 
instytucja rachunku powierniczego  Ra-
chunek ten przybrać może dwie formy: 
otwartą lub zamkniętą  Środki przekazane 
przez nabywcę na taki rachunek dewe-
loper może wypłacić wyłącznie w ozna-
czonych sytuacjach  Jeżeli ma on formę 
zamkniętą, oznacza to, że inwestor musi 
sfinansować inwestycję w całości samo-
dzielnie lub z wykorzystaniem kredytu, 
gdyż środki nabywców trafią do niego 
dopiero w momencie przeniesienia prawa 
wynikającego z umowy deweloperskiej  
W przypadku rachunku otwartego dewe-
loper może wypłacić środki z rachunku po 
każdym etapie zrealizowanej inwestycji  
Właściwą realizację musi jednak stwier-
dzić bank — nie jest więc to samodzielne 
uznanie dewelopera  

W całej operacji bank stanowi więc do-
datkowy gwarant ochrony kapitału kupują-
cego 

Rachunek zamknięty w całości zabez-
piecza nabywcę, jednak mogą pozwolić 

sobie na niego wyłącznie najwięksi de-
weloperzy  Rachunek otwarty pozwala 
inwestorowi zachować płynność finanso-
wą, a w przypadku jego kłopotów finan-
sowych inwestycja ma większą szansę 
zostać ukończona 

Należy w tym miejscu podkreślić, że no-
tariusze rzadko samodzielnie doradzają 
w kwestii treści umowy, dlatego warto, aby 
umowa deweloperska została najpierw 
sprawdzona przez specjalizującego się 
w prawie nieruchomości prawnika, który 
wyłapie nie tylko naruszenia obowiązków 
ustawowych i pułapki ukryte w kontrakcie, 
ale również wszelkie wątpliwości interpre-
tacyjne 

Miłosława Strzelec-Gwóźdź
Partner, radca prawny
www gpkancelaria pl
www nieruchomosci gkancelaria pl
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Strony umów deweloperskich, którymi są konsumenci, często nie zdają sobie sprawy, że postanowie-
nia dotyczące kar umownych mogą być nieważne lub ich skuteczność ograniczona. Kary umowne są 
zastrzegane zarówno na rzecz dewelopera, jak i nabywcy, dlatego przed zawarciem umowy deweloper-
skiej warto sprawdzić, jakie postanowienia wiążą kupującego, a jakie pozostają bezskuteczne. Posta-
ramy się przybliżyć podstawowe zasady zastrzegania kar umownych przy zakupie nieruchomości oraz 
wskazać, jakie z nich są obecnie uznawane za klauzule niedozwolone (abuzywne).

stawie art  484 kodeksu cywilnego, czyli 
odpowiedniego jej obniżenia 

Brak możliwości wyłącze-
nia kary umownej w umowie 
deweloperskiej

Warto zwrócić uwagę, że w umowie de-
weloperskiej klauzula kary umownej, ob-
ciążająca dewelopera na rzecz nabywcy, 
na wypadek opóźnienia w przeniesieniu 
prawa własności nieruchomości, jest obli-
gatoryjna  Obowiązek ten wynika wprost 
z art  29 ust  3 ustawy o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego (dalej: ustawa dewelo-
perska)  

Ponadto artykuł 22 ust  1 pkt 13 ustawy 
deweloperskiej wskazuje na obowiązko-
wą pozycję w postaci określenia wysoko-
ści odsetek i kar umownych dla obu stron  
W praktyce zdarzało się, że deweloperzy 
wprowadzali klauzule wyłączające kary 
umowne  W powyższej kwestii wielokrot-

Kara umowna 

W pierwszej kolejności należy określić, 
czym dokładnie jest kara umowna  Przyj-
muje się, że ma ona funkcję odszkodo-
wawczą na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania  
To stronom porozumienia pozostaje kwe-
stia zastrzeżenia kary umownej oraz usta-
lenia jej wysokości  Należy jednak pamię-
tać, że taki zapis może zostać zastrzeżony 
tylko w zakresie zobowiązań niepienięż-
nych, co oznacza, że jeżeli świadczenie 
polega na zapłacie określonej kwoty, to 
na wypadek jego niespełnienia lub nie-
należytego wykonania, strony nie mogą 
zastrzec kary umownej (na tę okoliczność 
przepisy przewidują odsetki)  

Pomimo dużego stopnia dyspozytywności 
stron, przyjmuje się, że wysokość kary nie 
powinna być rażąco wygórowana wzglę-
dem wartości kontraktu  W sytuacji, gdy 
tak jest, zobowiązany do jej zapłaty może 
żądać w sądzie jej miarkowania na pod-

nie wypowiadał się Sąd Najwyższy  Jak 
wynika z jednego z orzeczeń, z 10 sierp-
nia 2017 r  o sygn  I CSK 10/17, Sąd Naj-
wyższy uznał, że klauzule wyłączające 
kary umowne w umowie deweloperskiej 
są niedozwolone  Podkreślił: 
Znaczenie nacisku i ułatwień dowodo-
wych, jakie stwarza zastrzeżenie kary 
umownej dla nabywcy na wypadek nieter-
minowego, nienależytego wykonania lub 
niewykonana podstawowego zobowiąza-
nia niepieniężnego przez dewelopera, jest 
nieporównywalne z ewentualnymi zagro-
żeniami, jakich nabywca unika przez to, że 
deweloper zrezygnuje z zastrzegania kar 
umownych dotyczących niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków 
niepieniężnych przez nabywcę.

Równe traktowanie stron

Jak wynika z raportów urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta (dalej: UOKiK), 
strony umowy deweloperskiej powinny 
być traktowane równo w przypadku usta-

Uwaga na kary umowne

prawo

i niedozwolone klauzule
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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów podkreśla znaczenie odpowiednie-
go wyważenia kar umownych  Zdaniem 
UOKiK określając wysokość takich ob-
ciążeń w przypadku zastrzeżenia ich 
przez deweloperów za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy, skutkują-
ce rozwiązaniem umowy z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi konsument 
lub odstępnego na wypadek odstąpienia 
nabywcy od umowy, za punkt odniesienia 
należy przyjąć cenę mieszkania lub domu, 
sposób finansowania inwestycji oraz aktu-
alną sytuację rynkową  Tutaj opierając się 
na orzeczeniach sądowych, UOKiK wska-
zuje, że kary umowne, których wysokość 
wynosi 5 proc  ceny nieruchomości i wię-
cej, są rażąco wygórowane, albowiem 
nie znajdują uzasadnienia ekonomiczne-
go i naruszają prawny interes konsumenta 
oraz dobre obyczaje 

Kara umowna z tytułu 
opóźnienia w przeniesieniu 
własności nieruchomości

Po zakończeniu przedsięwzięcia dewelo-
perskiego, deweloper zobowiązuje się do 
ustanowienia i przeniesienia na nabywcę 
prawa własności nieruchomości  Jak już 
wcześniej informowaliśmy, w umowie de-
weloperskiej klauzula kary umownej na 
rzecz konsumenta, na wypadek opóźnie-
nia w przeniesieniu prawa własności nie-
ruchomości, jest obligatoryjna  Taką karę 
nalicza się zazwyczaj za każdy dzień 
opóźnienia  

W praktyce często deweloperzy w przy-
gotowywanych umowach ograniczają 

lania zapisu kary umownej  Oznacza to, 
że kary umowne obciążające konsumen-
ta należy określić proporcjonalnie do kar 
umownych zastosowanych wobec drugiej 
strony, a ponadto nie powinny być one 
wygórowane (choć oczywiście w stosun-
ku do konsumenta te kary mogą nie być 
proporcjonalne, o ile stanowią na jego 
korzyść)  Chodzi o taką sytuację, gdzie 
jedna ze stron jest obciążona z tytułu 
kary umownej w większym stopniu niż 
druga, pomimo że zapis dotyczy niewy-
konania takiego samego zobowiązania  
Jako przykład UOKiK podaje, że niedo-
zwolona dysproporcja może polegać na 
nałożeniu kary umownej lub odstępnego 
wyłącznie na konsumenta, przy jedno-
czesnym nieobciążaniu nią dewelopera, 
bądź zastrzeżeniu możliwości nałożenia 
kar umownych na obie strony umowy, ale 
z rażącym zróżnicowaniem jej wysokości, 
niższej dla budującego i wyższej dla kon-
sumenta  W konkluzji UOKiK stwierdził, 
że takie postanowienie należy uznać za 
naruszające klauzulę generalną zawartą 
w art  3851§ 1 k c  oraz za niedozwolone 
postanowienie umowne, o którym mowa 
w art  3853pkt 16 k c  W przypadku, 
kiedy kary umowne w umowie dewelo-
perskiej są nierówne lub obciążają tylko 
nabywcę będącego konsumentem, taka 
klauzula jest uznawana za niedozwoloną  
Nie dotyczy to jednak postanowień, które 
zostały z konsumentem uzgodnione indy-
widualnie  Według art  3851§ 3 k c : nie-
uzgodnione indywidualnie są te postano-
wienia umowy, na których treść konsument 
nie miał rzeczywistego wpływu — w szcze-
gólności odnosi się to do postanowień 
umowy przejętych z wzorca zapropono-
wanego konsumentowi przez kontrahen-
ta  W praktyce nabywca najczęściej nie 
ma rzeczywistego wpływu na treść umów 
deweloperskich, poza datą zawarcia  
Należy podkreślić, że powyższe przepi-
sy mają na celu ochronę konsumenta, za-
tem dopuszczalne jest ustanowienie kary 
umownej, która będzie nieproporcjonalna 
i nierówna, jeżeli obciąży w ten sposób 
dewelopera 

swoją odpowiedzialność z tytułu opóź-
nienia w przeniesieniu własności nierucho-
mości  Następuje to poprzez np  ustalenie 
w umowie deweloperskiej limitu wysokości 
kary umownej określonego kwotowo lub 
też w stosunku procentowym do wartości 
nieruchomości, ponad który budujący nie 
ponosi odpowiedzialności  

Innym sposobem stosowanym przez 
deweloperów jest też ustalenie okresu, 
w którym nie muszą płacić za opóźnie-
nie  W stosunku do konsumentów takie 
klauzule uznawane są za niedozwolone 
(abuzywne) na podstawie art  3853pkt 
2 k c  Zgodnie ze wskazanym powyżej 
przepisem: w razie wątpliwości uważa 
się, że niedozwolonymi postanowieniami 
umownymi są te, które w szczególności: 
(   ) wyłączają lub istotnie ograniczają 
odpowiedzialność względem konsumenta 
za niewykonanie lub nienależyte wykona-
nie zobowiązania 

Równowaga między intere-
sami dewelopera i nabywcy

Kary umowne są i powinny być stoso-
wane w umowach z deweloperem, co 
w niektórych przypadkach wynika wprost 
z obowiązków nałożonych przez ustawę 
deweloperską  Należy jednak pamiętać, 
że ich zadaniem jest ochrona interesów 
zarówno budującego, jak i konsumenta, 
zatem powinny być proporcjonalne i zrów-
noważone, przy tym konsumentowi przy-
sługuje dodatkowa ochrona przewidziana 
przepisami kodeksu cywilnego o niedo-
zwolonych postanowieniach umownych 
oraz przepisami ustawy deweloperskiej  
Trzeba jednak podkreślić, że jak zawsze, 
najlepszym sposobem ochrony przed nie-
korzystnymi postanowieniami umownymi, 
np  w postaci kar umownych, jest dokład-
ne czytanie treści umowy 

Kajetan Wałęga
aplikant adwokacki,
Kancelaria
Janowski Markiewicz
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Dokładnie spisany protokół od-
bioru daje nabywcy podstawę 
do domagania się od dewe-

lopera wykonania potrzebnych napraw 
w ciągu 30 dni  Oszczędności sięgają kil-
ku lub kilkunastu tysięcy złotych  Prawidło-
wy odbiór techniczny wymaga gruntownej 
wiedzy i specjalistycznego sprzętu, dlate-
go warto skorzystać z pomocy ekspertów  
Zdarza się, że deweloperzy w pierwszej 
kolejności zawierają z kupującym umowę 
sprzedaży domu lub mieszkania, a do-
piero w późniejszym czasie odbywa się 
odbiór techniczny  Jest to jednak praktyka 

niekorzystna dla klienta — jeśli bowiem 
w trakcie odbioru zostaną stwierdzone 
wady bądź niezgodności z normami, któ-
rych sprzedawca nie będzie w stanie usu-
nąć, klient nie ma możliwości odstąpienia 
od umowy sprzedaży lokalu  Warto więc 
zawczasu ustalić z deweloperem termin 
odbioru technicznego i dobrze się do nie-
go przygotować 

Na ile nas stać?

Pierwszym krokiem do realizacji marze-
nia o zakupie mieszkania jest określenie 

Odbiór techniczny miesz-
kania lub domu nale-
ży dokładnie zaplanować. 
Pierwszy krok to ustalenie 
z deweloperem odpowied-
niego terminu, w którym 
można sprawdzić stan nie-
ruchomości. Wykrycie wad 
lub usterek na tym etapie 
pozwoli zaoszczędzić środki, 
które w innym przypadku 
musielibyśmy przeznaczyć 
na samodzielny remont. 

Odbiór techniczny
mieszkania od dewelopera

ekspert radzi



     publicystyka  
15

strona

Rafał Tomzik
artykuł powstał we współpracy 
z White Inspirations 

własnych możliwości finansowych  Jeżeli 
dysponujemy gotówką, zadanie jest pro-
ste  Jeśli jednak planujemy skorzystać 
z pomocy banku, musimy zbadać swoją 
zdolność kredytową, np  udając się do 
eksperta kredytowego  W ten sposób 
sprawdzimy, jakie są nasze szanse na 
uzyskanie kredytu hipotecznego i na jaką 
kwotę możemy liczyć  Dzięki temu dowie-
my się, jaka jest maksymalna cena miesz-
kania, na które możemy sobie pozwolić  
Jeśli uzyskana odpowiedź nas nie usatys-
fakcjonuje, naszym celem odtąd powinno 
być poprawienie swojej sytuacji, np  po-
przez zmianę miejsca pracy, uzyskanie 
podwyżki, przedłużenie umowy z praco-
dawcą albo spłatę wcześniejszych zobo-
wiązań finansowych 

Czego szukamy?

Kiedy wiemy już, w jakim przedziale ceno-
wym mieści się mieszkanie, na które może-
my sobie pozwolić, zastanówmy się, cze-
go właściwie szukamy  W tym celu warto 
odpowiedzieć na kilka pytań: W jakiej 
lokalizacji chcemy mieszkać? Jaki metraż 
nas interesuje? Ile pomieszczeń ma mieć 
mieszkanie i w jakim rozkładzie? Wolimy 
osobną kuchnię czy w aneksie? Będziemy 
szukać mieszkania na rynku pierwotnym 
czy wtórnym? Jeśli kupimy mieszkanie od 
dewelopera, wolimy urządzić je samo-
dzielnie czy wybrać standard „pod klucz”? 
Jeśli zdecydujemy się na lokal „z drugiej 
ręki”, chcemy opcję do zamieszkania czy 
dopuszczamy możliwość remontu? 

Co oferuje rynek?

Kolejnym krokiem jest przeglądanie ofert 
nieruchomości  Znajdziemy je m in  na 
portalach ogłoszeniowych, stronach inter-
netowych biur nieruchomości czy w pra-
sie branżowej  Jeśli szukamy mieszkania 
w okolicy, w której obecnie przebywamy, 
warto zwracać uwagę także na tablice 
ogłoszeniowe znajdujące się w pobli-
żu  Można rozważyć też skorzystanie 
z pomocy pośrednika nieruchomości, 
który pomoże nam w poszukiwaniach  

Dzięki temu zaoszczędzimy czas, ale bę-
dziemy musieli liczyć się z koniecznością 
zapłacenia prowizji wynoszącej od ok  
2 do ok  6 proc  wartości nieruchomości, 
jaką zdecydujemy się kupić  Przeglądając 
oferty i umawiając się na wizyty w miesz-
kaniach wystawionych na sprzedaż, przy 
okazji poznamy rynek  Gdy zorientujemy 
się, jak wygląda, będzie to dobry moment, 
by zweryfikować nasze oczekiwania doty-
czące wymarzonej nieruchomości 

Czego jeszcze musimy się 
dowiedzieć?

Gdy potencjalni kupujący spotykają się 
z właścicielami mieszkań wystawionych 
na sprzedaż, zaczynają zauważać 
szczegóły, których wcześniej nie dostrze-
gali  Jednocześnie w ich głowach poja-
wiają się dodatkowe pytania  Dlatego już 
same wizyty w nieruchomościach prze-
znaczonych do sprzedaży mogą być 
cennym źródłem informacji  Dzięki od-
powiedziom na pytania dotyczące tech-
nologii budowy, kosztów utrzymania czy 
systemu zarządzania obiektem, będzie-
my mogli porównać różne możliwości 
i zawęzić zakres poszukiwań  Równocze-
śnie warto uzupełniać wiedzę związaną 
z obrotem nieruchomościami  Przed finali-
zacją transakcji sprawdźmy np , czym jest 
Księga Wieczysta nieruchomości i jakie 

informacje w niej zawarte powinniśmy 
zdobyć przed zakupem, jakie elementy 
musi zawierać umowa, o czym warto 
wiedzieć przed zaciągnięciem kredytu 
hipotecznego i jak powinien wyglądać 
profesjonalny odbiór techniczny nieru-
chomości  W przypadku wątpliwości mo-
żemy skorzystać z pomocy specjalistów  
Na tym etapie warto także zorientować 
się, jak negocjować cenę mieszkania, 
a nawet potrenować tę umiejętność  
Część ekspertów, którzy zawodowo 
zajmują się negocjacjami, radzi, by naj-
pierw przećwiczyć techniki negocjacyjne 
z osobą sprzedającą mieszkanie, które 
nas nie interesuje  Dzięki temu nauczymy 
się działać bez emocji, które w pewien 
sposób mogą nas ograniczać  Po takim 
przygotowaniu, gdy znajdziemy już na-
sze wymarzone mieszkanie, będziemy 
gotowi, by je kupić i nie popełnić wielu 
błędów, których konsekwencje musieliby-
śmy ponosić przez następne lata 



Dzięki naszym wirtualnym spacerom już 
na pierwszy rzut oka widać, czy informa-
cje znajdujące się w ogłoszeniu są rzetel-
ne i prawdziwe, a oferta staje się pełniej-
sza i bardziej zachęcająca 

Najpierw jednak musimy 
znaleźć się w środku – wy-
starczy jedno kliknięcie? 

Nasz wirtualny klucz do wnętrza, czyli 
link, może zostać umieszczony na stronie 
z ogłoszeniami czy w portalach społecz-
nościowych  Mamy w ten sposób okazję 
bardziej szczegółowo niż na zdjęciu czy 
filmie ze zwykłej kamery zaprezentować 
układ pomieszczeń oraz sposób urządze-
nia wnętrza  Detale, kolory, wzory tapet 
czy paneli podłogowych – takie elemen-
ty są bardzo ważne zarówno dla kupu-

jących jak i wynajmujących  Przyjrzenie 
się lokalom z bliska zwiększa szansę na 
szybszą i korzystną transakcję 

Wirtualny spacer może być 
więc jednym z elementów 
skutecznej kampanii mar-
ketingowej, prawda?

Sądzę, że to interesujący, przykuwający 
uwagę dodatek do naszego ogłoszenia 
lub strony internetowej  Dobra prezentacja 
powinna nie tylko zainteresować odbior-
cę, ale przede wszystkim sprawić, by klient 
odwiedził lokal czy mieszkanie kolejny raz 
już podczas realnej wizyty  Z takiego roz-
wiązania bardzo często korzystają nie 
tylko firmy zajmujące się obrotem nieru-
chomościami czy deweloperzy, ale także 
hotele, restauracje, siłownie, gabinety ko-

Wirtualne spacery to kolejny 
krok w stronę nowych tech-
nologii, kiedy doba staje się 
coraz krótsza, a jednocze-
śnie możemy wszystkiego 
dotknąć za pośrednictwem 
kursora...

Współczesny klient to wymagająca oso-
ba: oprócz podstawowych informacji 
o lokalizacji, ofercie i cenie oczekuje 
również szczegółowego obrazu  Jeste-
śmy w większości wzrokowcami, dlatego 
przede wszystkim chcemy zobaczyć, jak 
wyglądają wnętrza mieszkań, apartamen-
tów czy domów  Obie strony oszczędzają 
w ten sposób czas, bo do sprzedających 
zgłaszają się tylko osoby poważnie zain-
teresowane ofertą, a kupujący nie muszą 
odwiedzać każdego lokalu osobiście  

rozmowy

Wirtualny, ale...
całkiem realny spacer po wnętrzach

Na czym polegają wirtualne spacery i jakie wnętrza można w ten sposób zaprezentować? O nowo-
czesne technologie w prezentacji mieszkań Magdalena Hojniak zapytała Pawła Pieroga z krakowskiej 
firmy K2 Wnętrza, zajmującej się wirtualnymi spacerami 3D.
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smetyczne oraz salony spa  Jest to bardzo 
efektywny, a przy tym – co warto podkre-
ślić –  oryginalny sposób na reklamę loka-
lu lub świadczonych usług  

Co jest największym atutem 
takiej opcji?

Warto podkreślić, że chociaż spacer jest 
wirtualny, to wszystkie przedstawione 
w nim pomieszczenia są prawdziwe – 
jest to w stu procentach odwzorowanie 
realnego wnętrza i jego wyposażenia  
W odróżnieniu od tradycyjnych fotografii 
nie istnieją ograniczenia w postaci kadru 
czy kąta robienia zdjęć, dzięki czemu 
nasze realizacje wiernie oddają to, jak 
dane pomieszczenie wygląda w rzeczy-
wistości  Dzięki interaktywnemu oraz in-
tuicyjnemu obrazowi możemy zapoznać 
się z układem przestrzennym i wystrojem 
wybranej nieruchomości  Oczywiście bez 
wychodzenia z domu  Możemy przyjrzeć 
się wnętrzu nie tylko z perspektywy przed-
pokoju, kuchni lub łazienki, ale także bal-
konu, garażu czy antresoli, na której znaj-
duje się sypialnia 

Czym ta technologia różni 
się od tradycyjnego wirtual-
nego spaceru? 
Tradycyjna wirtualna wycieczka nie jest 
tak naprawdę wirtualna – to tylko galeria 
stacjonarnych zdjęć panoramicznych  Ich 
autorzy używają popularnych aparatów 
do robienia wielu zdjęć, które następnie 
są łączone w celu utworzenia panoramy 
oglądanej zza ekranu komputera  Może-
my co najwyżej zajrzeć w kilka punktów 
w konkretnym wnętrzu, między którymi 
możemy „przeskakiwać”, a nie rzeczywi-
ście spacerować i tak naprawdę poczuć 
otaczające nas wnętrze  

Jak zatem powstaje wirtual-
ny spacer w mieszkaniach?

Wykorzystywana przez nas technologia 
zdecydowanie różni się od tej, z którą 
mamy do czynienia na co dzień  W na-
szym przypadku wirtualny spacer 3D nie 

jest tworzony za pomocą połączonych 
ze sobą cyfrowych zdjęć z aparatu, ale 
przy użyciu nowoczesnej kamery 360  
Pozwala ona drobiazgowo odwzoro-
wać przestrzeń  Dzięki temu, że posiada 
wbudowany laser, wszystkie wymiary za-
chowane są w 99 proc  w stosunku do 
rzeczywistości  Wirtualne spacery two-
rzymy nie tylko w nieruchomościach po-
chodzących od dewelopera, ale również 
w ofertach z rynku wtórnego czy lokalach 
przeznaczonych do remontu 

Czy stworzenie takiej trój-
wymiarowej prezentac ji jest 
skomplikowane?

Dzięki nowym technologiom możemy 
zobaczyć przestrzeń w nawet dwustu 
różnych punktach w jednej lokalizacji, 
płynnie ze sobą połączonych  Podczas 
realizacji korzystamy z zaawansowanej 
technologicznie kamery, wyposażonej 
w dziewięć obiektywów i czujników, które 
umożliwiają nie tylko robienie zdjęć, ale 
także tworzenie siatki wielokątów  Potem 
jest ona przekształcana w dynamiczny 
model 3D, który można oglądać online, 
także z wykorzystaniem googli do wirtu-
alnej rzeczywistości  Nasze modele 3D 
wyświetlają również widoki: z rzutu piono-
wego oraz – jak go nazywamy – “z dom-
ku dla lalek”, co polega na oglądaniu 
całej nieruchomości dookoła bez ścian 
zewnętrznych  

Czy właściciel lokalu musi 
się przygotować przed zro-
bieniem wirtualnego 
spaceru?

Najważniejsze, by odpowiednio zaaran-
żować nasze wnętrze  Przed skanowa-
niem pomieszczeń musimy także pamię-
tać o włączeniu świateł, otwarciu drzwi 
i zamknięciu okien  Istotne jest, usunąć 
z kadru wszystkie te przedmioty, które nie 
powinny znaleźć się w prezentacji  To 
samo dotyczy zwierząt i ludzi: wnętrze 
powinno być neutralne dla osoby ogląda-
jącej spacer  

Czy wykorzystanie spacerów 
3D może zwiększyć liczbę 
osób zainteresowanych 
nieruchomością?

Oferty z możliwością wirtualnego space-
ru po mieszkaniu czy domu mają nawet 
trzydzieści razy więcej odsłon niż ich tra-
dycyjne odpowiedniki  Coraz więcej firm 
pośredniczących w obrocie nieruchomo-
ściami decyduje się na skorzystanie z tej 
technologii  

Czy to znaczy, że już wkrót-
ce rynek nieruchomości nie 
będzie mógł funkcjonować 
bez wirtualnych spacerów?

Wszystko musi znaleźć swoje miejsce 
w otaczającej nas przestrzeni – także 
budynki i ich wnętrza  Ludzkie umysły nie-
ustannie obliczają odległości, rozmiary 
i objętości, aby zrozumieć otaczający 
nas świat  Większość z nas doskonale 
zna zdjęcia wykonane pod kątem 360  
stopni  Technologie nieustannie ewolu-
ują  Proponowany przez nas spacer na 
odległość zapewnia użytkownikom coś 
więcej niż tylko efekty wizualne  Możemy 
poczuć się, jakbyśmy naprawdę byli w sa-
mym środku nieruchomości: krzątali się po 
kuchni, siedzieli przy stole albo wypoczy-
wali na balkonie  

Paweł Pieróg
www K2wnetrza pl
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Głowackiego bud. 1,2,3
analiza atrakcyjności cen mieszkań na podstawie
 porównania cen z rynków pierwotnego i wtórnego
(dane: Ronin24.pl)

Krakowska dzielnica Krowodrza sąsiaduje od zachodu 
ze Starym Miastem  Z historycznym centrum dzieli ją od-
ległość około 2,5km i jest jedną z najmodniejszych loka-

lizacji wybieranych przez osoby szukające mieszkania w Krako-
wie  Za popularnością tego miejsca przemawia bliskość uczelni 
wyższych, ośrodków biznesu i samego krakowskiego rynku, 
a także rozbudowana infrastruktura komunikacyjna i obecność 
licznych terenów zielonych, w tym 21-hektarowego Parku Jor-
dana  V Dzielnica jest więc oczywistym wyborem zwłaszcza 
dla studentów, którzy cenią sobie dobre skomunikowanie i bli-
skość kluczowych do nich punktów  Niesłabnąca popularność 
Krowodrzy sprawia, że jest ona w centrum zainteresowania de-
weloperów  

Przestrzeń dzielnicy do listopada 2020 r  wzbogaci się o kolej-
ne trzy pięciokondygnacyjne budynki za sprawą inwestycji reali-
zowanej przez dewelopera Dom-Bud M  Szaflarski  W Rankin-
gu Inwestycji Krakowskiego Rynku Nieruchomości oceniamy, jak 
wypada ona na tle rynku wtórnego 

Deweloper w ocenie realizacji inwestycji otrzymał 9 na 20 moż-

liwych punktów  Negatywnie oceniono oddanie nieruchomości 
do użytkowania w stanie deweloperskim, przez co rośnie koszt, 
w związku z koniecznością wykończenia wnętrz  Inwestycja na 
tym polu nie zyskała żadnego punktu  Na każde mieszkanie 
w inwestycji przypada niewiele ponad jedno miejsce parkingo-
we  W Rankingu Inwestycji daje to 3 na 5 punktów  Dużym atutem 
okazała się cena, za jaką nieruchomości są sprzedawane  Dewe-
loper oferuje mieszkania, których koszt mieści się w przedziale 
8100-10600 zł/mkw  

Jaką ocenę punktową w Rankingu Inwesty-
cji Deweloperskich Krakowskiego Rynku 
Nieruchomości otrzymały nieruchomości 
przy Głowackiego?

Według raportu Ronin24 pl średnie ceny w V Dzielnicy kształtują 
się na poziomie o ponad 12proc  wyższym od średnich cen dla 
całego miasta i utrzymują względnie stabilnie rosnący trend już 
od 2013 r  Dzięki temu inwestycja przy ulicy Głowackiego jest 
konkurencyjna względem rynku wtórnego  

obiektywnie o nieruchomościach
studium przypadku

*średnia cena za m2 wyliczana jest na podstawie ofert z ostatnich 24 miesięcy przy uwzględnieniu powierzchni +/- 20% od podamej wartości;

  źródło: Ronin24 pl, dane na dzień 10 01 2020 r 
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analiza atrakcyjności cen mieszkań na podstawie
 porównania cen z rynków pierwotnego i wtórnego
(dane: Ronin24.pl)

Średnia cena na rynku wtórnym w przypadku samej ulicy Gło-
wackiego kształtuje się wokół kwoty 10164 zł/mkw  Cena 
nabycia nieruchomości z tej inwestycji jest więc nawet o 20 

proc niższa od średniej dla całego miasta  Przy ulicy Głowackie-
go ceny mieszkań rosną nieprzerwanie od 2014 r  

Okazuje się niestety, że podaż mieszkań na rynku przy ul  Gło-
wackiego jest mocno ograniczona  Na podstawie danych po-
zyskanych z raportu Ronin24 pl w latach 2013-2015 na rynku 

pojawiło się wyłącznie po jednej ofercie nieruchomości  W la-
tach 2017-2019 na rynek trafiły łącznie 142 oferty  Stanowiły 
one wówczas 2,7 proc  ofert z całej dzielnicy Krowodrza  

komentarz redakcji:

Trudno zatem stwierdzić, czy nieruchomości oddane do użytkowa-
nia przez Dom-Bud M. Szaflarski szybko znajdą właścicieli. Na ko-
rzyść inwestycji przemawia atrakcyjna cena nieruchomości i dobra 
lokalizacja. Dane z poprzednich lat wskazują jednak na niewielką 
aktywność strony podażowej, choć nie musi się to przekładać na 
realne zainteresowanie ze strony odbiorców. Lokalizacja nierucho-
mości dalej zachęca mieszkańców, dzięki dobremu skomunikowa-
niu z innymi częściami miasta i bliskości istotnych punktów. 

Czytaj ranking inwestycji
na stronie 70

tekst /  Adrianna Stachura
ekonomista, analityk
Funduszu Hipotecznego Yanok

Chronologiczne zestawienieliczby średnich cen za m2 z podziałem na lata, obejmujące zakresem wszystkie oferty z całego zakresu analizy; 
źródło: Ronin24 pl, dane na dzień 10 01 2020 r 
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zaproszono nas

 ekologiczny komfort w sąsiedztwie lasu 

Osoby, które chciałby zamieszkać w inwestycji zlokalizowanej na terenie dużego miasta, gdzie kli-
mat sprzyjałby zdrowiu i dobremu samopoczuciu, a standard spełniał wysokie wymagania, stoją 
przed nie lada wyzwaniem. Niewiele ofert może sprostać oczekiwaniom wymagających klientów. 
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Obecnie niemal każdy lokal 
proponowany w ofercie 
deweloperskiej nazywany jest 

apartamentem  Jednak aby faktycznie 
móc w ten sposób określić mieszkanie, 
musi ono spełniać szereg wymagań ar-
chitektonicznych  Odpowiedzialna za 
inwestycję spółka Apartamenty Klimaty 
zrealizowała projekt mieszkaniowy, ma-
jąc na uwadze wytyczne, jakie zakłada 
definicja apartamentu  

Unikalne otoczenie

Jednym z największych atutów Aparta-
mentów Klimaty jest ich otoczenie  Poło-
żone przy ul  Karabuły, w pobliżu Lasu 
Borkowskiego liczącego kilkadziesiąt 
hektarów, zapewniają leśny mikroklimat 
i codzienny kontakt z naturą  Co najważ-
niejsze, obszar ten jest chroniony, co sta-
nowi gwarancję, że będzie on cieszył 
mieszkańców przez lata  Pozytywną 
opinię na temat warunków panujących 
w tej lokalizacji potwierdza klimatolog 
z Instytutu Geografii i Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
dr hab  Anita Bokwa  Zaznacza ona, że 
w południowej i wschodniej części Kra-
kowa, która jest wyżej położona niż cen-
trum miasta, przewietrzanie jest lepsze, 
a inwersja termiczna mniej uciążliwa  
Ponadto sąsiedztwo Lasu Borkowskiego 
przyczynia się do komfortu akustyczne-
go, redukując hałas, z którym muszą 
zmagać się mieszkańcy zabetonowa-
nych rejonów  Do panującej w okolicy 
atmosfery przyczynia się również niska 
zabudowa, co dodatkowo podkreśla 
kameralny charakter inwestycji  

Luksus w kameralnej 
atmosferze

Apartamenty Klimaty to kondominium 
składające się z trzech budynków  Każ-
dy z nich tworzą trzy kondygnacje  Licz-
ba apartamentów na poszczególnych 
poziomach nie przekracza 4, dzięki cze-
mu mieszkańcy w pełni mogą cieszyć się 
prywatnością  Wygodę na miarę apar-

tamentu zapewnia przestrzeń – mieszka-
nia liczą 3 m wysokości, a ich powierzch-
nia użytkowa oscyluje wokół 120 mkw  
Dodatkowo poczucie luksusu podkreślają 
okna typu portes fenêtres  Oprócz tego 
przeszklenia gwarantują optymalne nasło-
necznienie wnętrz i umożliwiają wizualny 
kontakt z otaczającą inwestycję naturą 

Zastosowane w projekcie rozwiązania 
już na etapie koncepcyjnym powstawały 
z myślą o zapewnieniu mieszkańcom naj-
wyższego poziomu komfortu  Dlatego też 
inwestycję cechuje wysoka izolacyjność 
akustyczna  Aby wyeliminować hałas, jaki 
mógłby towarzyszyć ruchowi samocho-

dów, parking został tak zaprojektowany, 
by pojazdy nie wjeżdżały na teren kom-
pleksu  

Na szczególną uwagę zasługuje także 
zastosowany w Apartamentach Klimaty 
ekologiczny system ogrzewania  W dzi-
siejszych czasach, kiedy tak wiele osób 
zmaga się z różnego rodzaju alergiami, 
istotne jest, by najbliższe nam środowi-
sko, czyli własny dom, nie przyczyniało 
się do zdrowotnych uciążliwości  Ważna 
jest również sama wygoda użytkowa-
nia ogrzewania i jego wielofunkcyjność 
z uwagi na fakt, że zimą potrzebujemy 
ciepła, natomiast latem chcielibyśmy 



pu
bl

ic
ys

ty
ka

22
st

ro
na

tekst /  Magdalena Hojniak

schłodzić pomieszczenia  Względy te 
przemówiły za wyborem pomp ciepła 
jako systemu grzewczo-chłodzącego 
z wykorzystaniem mat kapilarnych  

Ekologiczna oszczędność

Mechanizm działania mat opiera się na 
równomiernym rozprzestrzenianiu się cie-
pła w mieszkaniu za sprawą promienio-
wania termicznego  W praktyce oznacza 
to, że maty wydzielają ciepło w sposób 
analogiczny do promieni słonecznych  
Dzięki temu regulacja temperatury nastę-
puje w przeciągu kilkudziesięciu minut, 
z kolei wydzielanie ciepła nie generuje 
ruchu powietrza, więc kurz i alergeny nie 
rozprzestrzeniają się, jak ma to miejsce 
przy tradycyjnych grzejnikach  Czynni-
kiem grzewczym jest tutaj woda licząca 
25-30 °C, natomiast jeżeli temperatura 
osiąga wartość 16-18°C, wówczas sys-
tem pełni funkcję klimatyzacji  Jednak od 
tradycyjnych urządzeń tego typu pompy 

ciepła różnią się tym, że nie wywołują 
nieprzyjemnego nadmuchu zimna czy 
dużych różnic termicznych, które mogły-
by negatywnie wpływać na zdrowie do-
mowników  Ponadto maty kapilarne nie 
wymagają  odpowietrzania, są odporne 
na korozję, a cały system jest sterowany 
komputerowo  Tym samym jest on wygod-
ny w obsłudze i daje swobodę użytkowa-
nia  Znaczenie ma również fakt, że maty 
montowane są w sufitach oraz ścianach, 
co przekłada się na estetykę wnętrz, gdyż 
nie są one w żaden sposób widoczne i nie 
utrudniają aranżacji, co bywa częstym 
problemem w przypadku kaloryferów  Co 
najważniejsze jednak, pompy ciepła to 
przede wszystkim oszczędność w porów-
naniu z innymi systematami grzewczymi  

W Apartamentach Klimaty mieszkają już 
pierwsi mieszkańcy, dzięki czemu można 
się przekonać, ile faktycznie kosztuje ko-
rzystanie z pomp ciepła (obsługują one 
zarówno ogrzewanie wszystkich pomiesz-

czeń, jak i ciepłą wodę)  Poniższa faktura 
za miesiąc listopad pokazuje, że koszt 
ogrzania jednego metra kwadratowego 
łącznie z ceną ciepłej wody użytkowej 
wyniósł jedynie 1,22 zł (5 358,76/4400 
mkw ), co w porównaniu z opłatami za 
tę samą usługę świadczoną przy użyciu 
gazu czy prądu, daje sporą oszczędność  

Apartamenty Klimaty to znacznie więcej 
niż luksus i wysoki standard  To przede 
wszystkim prozdrowotne warunki do ży-
cia i komfort wynikający z przemyślanych 
rozwiązań i kameralnej atmosfery  Poczu-
cie prywatności oraz spokoju towarzyszą-
cego zacisznej okolicy otoczonej lasem to 
jedne z najbardziej pożądanych wartości, 
których poszukują współcześni mieszkań-
cy miast  
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Położone w sercu Torunia Centrum Kultu-
ralno-Kongresowe Jordanki zbudowano 
według zamysłu hiszpańskiego projektan-
ta Fernando Menisa  Od 2015 r  pełni rolę 
jednej z artystycznych wizytówek miasta  
Budynek jest laureatem licznych nagród, 
zarówno konkursów rodzimych, jak i mię-
dzynarodowych, m  in  World Architectu-
re Festival 2010 – Barcelona w kategorii 
„Najlepszy projekt kulturalny”  Otrzymał  
on także tytuł najlepszego obiektu architek-
tonicznego zrealizowanego na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2015  Bry-
ła zachwyca nowoczesnym wyglądem, 
nawiązując jednocześnie do historyczne-
go otoczenia  Budynek powstał na terenie 
Przedmieścia Chełmońskiego, w miejscu, 
w którym dawno temu przebiegała fosa  
Projekt miał odnosić się do sąsiadującego 
z nim, wpisanego na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, Starego Miasta  
Szczególnie podkreśla to elewacja wyko-
nana z tłuczonej czerwonej cegły, nawią-
zująca do gotyckiej architektury miasta  
Ceglane elementy budynku otoczone są 
jasnymi, betonowymi kształtami geome-
trycznymi – nowoczesne ściany sprawiają 
wrażenie popękanych, odsłaniając cegla-
ną mozaikę  

Inspiracją dla wybudowania Bahrain 
World Trade Center były „Wind Towers”, 
czyli tradycyjne arabskie wieże wiatrowe – 
elementy budynków zapewniające odpo-
wiednią wentylację  Kompleks brytyjskich 
wieżowców otwarty w 2008 r  wznosi się 
na 240 metrów i liczy aż 50 kondygnacji  
Jego kształt przywodzi na myśl żagiel  To 
nieprzypadkowe skojarzenie z wiatrem – 
twórcy obiektu chcieli w ten sposób pod-
kreślić chęć dążenia do zrównoważone-
go rozwoju i korzystania ze źródeł energii 
odnawialnej  Wieże, dzięki nadanym im 
kształtom, kierują wiejące od strony morza 
wiatry w stronę trzech ogromnych turbin 
wiatrowych i można je podziwiać zawie-
szone pomiędzy wieżami  Przeszklona, 
geometryczna elewacja uwydatnia nowo-
czesny charakter bryły  Odbijająca się w 
niej woda dodatkowo podkreśla nawiąza-
nie do sił natury  Ten imponujący obiekt, 
laureat wielu międzynarodowych nagród, 
słusznie uważany jest za dumę Bahrajnu 

Centrum 
Kulturalno-
-Kongresowe 
Jordanki

fot  lic  Wikimedia Commons 

Bahrain 
World Trade 
Center
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fot  lic  Wikimedia Commons

Markthal w 
Rotterdamie
W Laurenskwartier w Rotterdamie mieści 
się ogromna hala targowa zaprojektowa-
na przez biuro architektoniczne MVRDV  
Twórcy postanowili okryć ją potężnym 
40-metrowym łukiem  Ściany budynku 
pełnią jednocześnie funkcję mieszkalną 
– Markthal mieści nad sobą 102 miesz-
kania do wynajęcia i 126 własnościo-
wych, w tym 24 penthousy  Lokale zostały 
zaprojektowane tak, by do mieszkańców 
docierało jak najwięcej światła: pokoje 
umieszczono od zewnątrz, natomiast okna 
pomieszczeń takich jak kuchnia czy garde-
roba wychodzą na targ  Szara kamienna 
elewacja skrywa niesamowite wnętrze – 
sufit nad targowiskiem zdobi dzieło Arno 
Coenena i Iris Roskam  „Cornucopia”, czy-
li „Róg obfitości”, bo taką nazwę nosi ob-
raz i jest jednym z największych w Holan-
dii  Ogromne dzieło sztuki nawiązuje do 
XVII-wiecznych dzieł sztuki przedstawiają-
cych martwą naturę  Na suficie podziwiać 
można bowiem, obok kwiatów i owadów, 
przede wszystkim produkty spożywcze 
dostępne na targu  Całość została wydru-
kowana na perforowanych profilach alum-
iniowych, które następnie przymocowano 
do paneli akustycznych w celu kontroli na-
tężenia dźwięków  Mimo swoich rozmia-
rów dzieło ma znakomitą rozdzielczość – 
efekt ten uzyskano przy pomocy programu 
Pixar  Hala na obu końcach łuku została 
przeszklona, co zapewnia ochronę przed 
pogodą bez jednoczesnej utraty wrażenia 
otwartej przestrzeni fot  lic  Wikimedia Commons
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Mamy o 2 mln miesz-
kań za mało. Mają 
powstać w dekadę
W Polsce brakuje 2 mln mieszkań  We-
dług minister rozwoju Jadwigi Emilewicz 
problem ten można rozwiązać w 10 
lat, m in  dzięki rządowemu programowi 
Mieszkanie Plus  Satysfakcjonująca liczba 
mieszkań to 440 na 1000 osób  W Pol-
sce obecnie przypada 370 mieszkań na 
1000 mieszkańców  Statystki GUS wska-
zują, że w 2019 r  oddano do użytku po-
nad 207 tys  lokali  Jest to o 12 proc  wię-
cej niż w roku 2018  To także najlepszy 
wynik od 1980 r  Wśród nowo oddanych 
nieruchomości 34 proc  stanowią domy 
jednorodzinne  Tymczasem, jak zazna-
cza Emilewicz, jednym z podstawowych 
celów jest rozwój sektora mieszkalnictwa 
społecznego  Wkrótce ma zostać przed-
stawiony bilans otwarcia Mieszkania Plus 
wraz z uwzględnionymi zmianami  Pro-
gram ma poprawić sytuację mieszkanio-
wą w Polsce poprzez rozbudowę oferty 
mieszkaniowej o lokale dostępne cenowo  
W ciągu 3 lat funkcjonowania programu 
powstało 867 mieszkań, a kolejne 1907 
jest w budowie  Duże nadzieje wiązane 
są z deweloperami prywatnymi zaintereso-
wanymi prowadzeniem TBS  Jest to zwią-
zane m in  ze zmianą wysokości bezzwrot-
nego grantu na budowę mieszkań pod 
wynajem dla gminnych TBS-ów od Banku 
Gospodarstwa Krajowego 

Rozwój fotowoltaiki 
w Polsce – jesteśmy 
na 5 miejscu w Unii

Fotowoltaika należy do jednego z naj-
szybciej rozwijających się sektorów odna-
wialnych źródeł energii na całym świecie  
Z danych Polskich Sieci Energetycznych 
wynika, że tempo rocznego przyrostu 
nowych mocy w naszym kraju wyno-
si 150 proc  Natomiast Instytut Energii 
Odnawialnej zapowiada, że popular-
ność fotowoltaiki w 2020 r  będzie rosła 
i – jak można przeczytać w raporcie 
„Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019 r  – 
prawdopodobnie stanie się naszą drugą 
główną mocą  Znaczący wzrost instala-
cji fotowoltaicznych został zauważony 
przez Unię Europejską  Według raportu 
„SolarPower Europe” Polska znalazła 
się na 5 miejscu, plasując się za Hiszpa-
nią, Niemcami, Holandią oraz Francją   
Intensywny rozwój tego sektora możliwy 
był dzięki dotacjom płynącym z regional-
nych programów operacyjnych, w ramach 
których powstawały instalacje domowe, 
a także obejmujące budynki samorządo-
we i biznesowe  Wzrost zainteresowania 
fotowoltaiką wiąże się również z istnie-
niem programów rządowych Energia Plus, 
Mój Prąd i Czyste Powietrze oraz obni-
żeniem stawki podatku VAT na instalacje 
montowane na powierzchniach budynku 
innych niż dach z 23 proc  do 8 proc 

Coraz większe za-
dłużenie na zakup 
własnego mieszka-
nia

W 2019 r  Polacy zaciągnęli kredyt na 
zakup mieszkań na łączną kwotę prze-
kraczającą 65 mld złotych  Dynamika 
wzrostu ilości zaciąganych zobowiązań 
jest porównywalna z boomem mieszkanio-
wym w latach 2007-2008  Analitycy BIK 
przewidywali, że rok 2019 zamknie się 
wzrostem liczby kredytów na poziomie 8 
proc  Tymczasem, jak podaje DGP, z da-
nych podsumowujących ubiegły rok wy-
nika, że Polacy zaciągnęli kredyty miesz-
kaniowe o wartości wyższej o ponad 15 
proc  niż przed rokiem  Nieoszacowy-
wanie potencjału rynku wiąże się z kilko-
ma czynnikami  Przede wszystkim jest to 
wzrost płac  Z drugiej strony ceny miesz-
kań również poszły w górę, co oznacza 
zaciąganie kredytów na wyższe sumy  
Kredytobiorcom sprzyja jednak utrzyma-
nie niskich stóp procentowych  Warto jed-
nak pamiętać, że w przyszłości sytuacja 
może się zmienić, ponieważ Rada Polityki 
Pieniężnej nie będzie utrzymywała takich 
stóp w nieskończoność  Wówczas ryzyko 
dla kredytobiorców znacznie wzrośnie 

z kraju
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Kraków wzorem dla 
zagranicznych 
mediów

Stolica Małopolski jest doceniana na 
arenie międzynarodowej już nie tylko ze 
względu na bogatą kulturę i zabytkową ar-
chitekturę – coraz głośniej mówi się o dzia-
łaniach, jakie podejmuje w celu walki ze 
smogiem  Pełnomocnik prezydenta Krako-
wa ds  jakości powietrza Paweł Ścigalski 
podkreśla, że z roku na rok coraz więcej 
zagranicznych dziennikarzy realizuje rela-
cje o naszym mieście z perspektywy sku-
tecznie wprowadzanych zmian dla popra-
wy jakości powietrza  Warto zaznaczyć, 
że dzięki temu od 1995 r  zlikwidowano 
w Krakowie już 45 tys  palenisk  (   )staliśmy 
się liderem w skali kraju, wdrażając całe 
spektrum programów antysmogowych – 
dodał Paweł Ścigalski  W ciągu ostatnich 
kilku miesięcy materiały o Krakowie poka-
zały media tj  amerykański „Bloomberg”, 
angielskie „Monocle” czy niemiecki „Deut-
sche Journalistenschule”  Również włoski 
dziennikarz telewizji publicznej RAI Matteo 
Alviti zwrócił uwagę podczas swojej wizy-
ty w Polsce, że sukces Krakowa w kwestii 
zniwelowania produkcji szkodliwych sub-
stancji stanowi wzór do naśladowania 
dla innych europejskich miast, które wciąż 
zmagają się z problemem spalin samocho-
dowych 

Będzie krakowska 
uchwała 
krajobrazowa?
W drugiej połowie stycznia odbyło się 
pierwsze czytanie ustawy zakładającej 
poprawę norm jakościowych oraz wize-
runku przestrzeni publicznej w naszym 
mieście  Radni rozpoczęli prace nad pro-
jektem uchwały krajobrazowej już w 2015 
r  Dokument określa zasady, na jakich 
można umieszczać  na terenie Krakowa 
małe obiekty architektoniczne, tablice re-
klamowe czy ogrodzenia  Przegłosowa-
nie ustawy – której drugie czytanie planuje 
się na 26 lutego – poskutkuje podziałem 
miasta na trzy strefy, a ostatnią z nich po-
dzieli się dodatkowo na trzy podobszary 
obejmujące Stare Miasto, Nową Hutę 
i Śródmieście  Uchwała precyzuje warunki 
lokalizacyjne i zakłada ograniczenie re-
jestru dostępnych nośników reklamowych  
W projekcie poruszono również kwestię 
podświetlania billboardów, odległości 
tablic reklamowych od skrzyżowań oraz 
odejścia od stawiania ogrodzeń dla wie-
lorodzinnych osiedli mieszkaniowych  Jeśli 
radni przyjmą ustawę, zostanie ona wpro-
wadzona w życie 1 lipca tego roku   

Nowe przystanki 
dla Krakowskiego 
Szybkiego Tram-
waju

17 stycznia zakończono rozmowy z trze-
ma firmami, które zgłosiły się do wykona-
nia czwartego etapu projektu mającego 
usprawnić komunikację miejską w stolicy 
Małopolski  W planie na kolejne lata jest 
budowa 10 par przystanków na 4,5 km 
odcinku przebiegającym od ul  Meissne-
ra do Mistrzejowic  Wstępne prognozy 
wskazują, że umożliwi to skorzystanie 
z Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na-
wet 3 tys  osób, a czas oczekiwania bę-
dzie stosunkowo krótki, bo różnice między 
odjazdami mają wynosić średnio 1,5 minu-
ty  Natomiast w sąsiedztwie ronda Polsa-
du planuje się budowę wielopoziomowe-
go węzła przesiadkowego  Negocjacje 
z potencjalnymi wykonawcami inwestycji 
prowadzono już od kilku miesięcy  Mota-
-Engil Central Europe PPP Road Sp  z o o ; 
VARDUN Sp  z o o  oraz konsorcjum firm: 
PPP Solutions Polska Sp  z o o  i Gulermak 
AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A S  zosta-
ły wybrane spośród siedmiu zgłoszonych 
instytucji ze względu na spełnienie okre-
ślonych przez rząd kryteriów  Podpisanie 
umowy z wybranym przedsiębiorstwem 
przewiduje się na koniec lata 2020 r 

z Krakowa
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 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 

 WYSOKOŚĆ STAWKI ZUS  
DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
 GOSPODARCZĄ

 CENA ZŁOTA

 ODSETKI (W SKALI ROKU)

 INFLACJA MIESIĘCZNA

EUR 4,3010

CHF 4,0194

PLN 3,94%

III kw  2019 7863 zł

IV kw  2019 19 078

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN  3,40% (grudzień 2020)

EUR 1,40% (styczeń 2020)

WIBOR * 1,7100

EURIBOR ** –0,3990

LIBOR CHF –0,6692

LIBOR EUR *** –0,4189

Preferencyjny ZUS Standardowy ZUS

Najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 780,00 zł 
(30% minimalnego 
wynagrodzenia – w roku 
2020 – 2600 zł)

Najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 3136,20 zł 
(60% przeciętnego 
wynagrodzenia –  
w roku 2020 – 5227 zł)

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 246,80 zł

•  składka 
na ubezpieczenie 
zdrowotne 362,34 zł

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 992,30 zł

•  składka 
na ubezpieczenie 
zdrowotne 362,34 zł

•  Fundusz Pracy 76,84 
zł

Wyliczona w NBP cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                         197,16

tabela nr 021/A/NBP/2020 z dnia 31 01 2020r 

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

(dane na dzień 29.01.2020[Euribor],  
23.01.2020 [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 – 0,95 zł od 1 mkw  
pow 

è od budynków mieszkalnych (lub ich części) 
– 0,81 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 – 
23,90 zł od 1 mkw  pow  użytkowej

è od budowli – 2% ich wartości

(dane na dzień 11.12.2019)

(źrodło: NBP)

(źrodło: GUS)

(źrodło: ZUS)

(źrodło: KRN.pl)

(źrodło: NBP)

niezbędnik
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     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 

–  

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 

710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
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,  

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

transakcyjne koszty zakupu mieszkania
z rynku pierwotnego
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mapa inwestycji
Numery na mapie odpowiadają
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 32-34
oraz w prezenterach inwestycji na str.  36-59

mieszkania

domy

20

21

24

19

22



ry
ne

k 
pi

ew
ot

ny
32

st
ro

na

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż 
[mkw.]

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

5 29 Listopada  
(al. 29 Listopada/ Meiera) bud. C - lipiec 2021 35 - 50 od 7200 Dom-Bud  

M. Szaflarski 47

6
Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

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

40 - 80 8650 - 9150 Imperial Capital 51

7 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura) 30 czerwca 2021 33 - 76 od 8300 
Tętnowski 
Development

58

 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr. 
[mkw.]

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

8 Reduta (ul. Reduta) bud. H i I - maj 2020 32 - 86 od 7700 Dom-Bud M. Szaflarski 48

9 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 26 - 79 od 8600 Dom-Bud M. Szaflarski 44

10
Zaczarowany Młyn  
(ul. Kaczary/Lublańska)

bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 34 - 80 od 7400 Dom-Bud M. Szaflarski 46

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż 
[mkw.]

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz str.

1 Długa Residence (ul. Długa 24) IV kw. 2021 25 - 87 9500 - 15 000 Długa Residence  I okładka, 
36-37

Stare Miasto Średnia cena: 11 113 zł/mkw. 

 Prądnik Biały Średnia cena: 8018 zł/mkw. 

 Prądnik Czerwony Średnia cena: 8458 zł/mkw. 

 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż 
[mkw.]

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz str.

2
Grzegórzki Park A7 i A8  
(ul. Francesco Nullo 28 i 40)

bud. 7 -  I/ II kw. 2022  
bud. 8 -  IV 2021/ I kw. 2022

28 - 132 9500 - 15 000
Inter-Bud  
Developer

42

3
Fabryczna City 
(ul. Fabryczna/ Al. Pokoju) I/ II kw. 2021 36 - 178 11 500 - 15 000

Inter-Bud  
Developer

43

4
Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/
Podgórska)

bud. D - IV kw. 2020
bud. W - I/II kw. 2022 26 - 226 11 800 - 25 000

Inter-Bud  
Developer

39

Grzegórzki Średnia cena: 9549 zł/mkw. 
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż 
[mkw.]

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz str.

11
Głowackiego  
(ul. Głowackiego)

bud. 1 - zrealizowany,  
bud. 2 - październik 2019 
bud. 3 - listopad 2020

39 - 110 od 8100 
Dom-Bud  
M. Szaflarski

45

12
Imperial Green Park Villa  
(ul. Truszkowskiego)

I kw.  2020 51 - 98 6899 - 6999 Imperial Capital 50

13 Oaza Bronowice  (ul. Stańczyka) bud. 5, 7 ,9 - zrealizowany 50 - 92 b.d. Oaza Bronowice 55

 Bronowice Średnia cena: 9013 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż 
[mkw.]

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

14 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I etap - zrealizowany 70 6500 Proins 52

15 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej II etap - II kw. 2020
III etap - II kw. 2021

35 - 70 6500 - 6900 Proins 53

16 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) zrealizowana od 220 5213 - 5749 Inter-Bud Developer 40

17 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33 - 85 6700 - 7500 Inter-Bud Developer 41

 Dębniki Średnia cena: 8062 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr. 
[mkw.]

Cena br. [zł/
mkw.] Firma Patrz 

str.

18 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty 59

 Łagiewniki - Borek Fałęcki Średnia cena: 7664 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr. 
[mkw.]

Cena br. [zł/
mkw.] Firma Patrz 

str.

19 Willa Nokturn (ul. Mała Góra) I kw. 2021 53 - 75 6700 - 7900 Nokturn Deweloper 54

 Bieżanów- Prokocim Średnia cena: 6719 zł/mkw. 
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr. 
[mkw.]

Cena br.  
[zł/mkw.] Firma Patrz str.

23
Ojcowska Park  
(Pękowice, ul. Ojcowska)

 I etap - I kw. 2021 106 - 142 5393 - 7105 Nokturn 
Deweloper -

24
Osiedle Klonowe  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka)

 III kw. 2020 55 4900 - 5157 Savan 
Investments 56

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż 
[mkw.]

Cena brutto 
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

21
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 38

Mistrzejowice Średnia cena: 7095 zł/mkw. 

 Okolice Krakowa

 Wzgórza Krzesławickie Średnia cena: 6030 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż 
[mkw.]

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

22
Arkadia Grębałowska 
 (ul. Grębałowska 68)

I etap -luty 2020
II etap - lipiec 2020

99 4990
Grębałowska MGI 
Arkadia

57

 Czyżyny Średnia cena: 8420 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż 
[mkw.]

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

20 Imperial- Citi Yes (ul. Nowohucka) I kw. 2022 25 - 128 7700 - 10 100 Imperial Capital 49
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Długa Residence

“Apartamentowiec Długa Residence będzie całkowicie nową  
inwestycją realizowaną od podstaw w centralnej części Krakowa.  
Rezydencja będzie posiadać mieszkania z efektownymi, dużymi oknami, 
balkonami, tarasami oraz przestronne lokale na parterze budynku.”

1
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Długa Residence
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Augustiańska 24/LU1, 31-064 Kraków

              730 448 408, 530 298 730,  
  530 390 197, +12 422 14 41                       
  
             kontakt@dluga24.pl

adres ul. Długa 24

cena za mkw. b.d.

termin oddania IV kwartał 2021 r.

liczba kondygnacji 5 nadziemnych + 1 podziemna

balkon / taras /ogródek tak / tak / nie 

komórka lokatorska (cena) nie

miejsce parkingowe (cena) tak

liczba pokoi piętro metraż (m2) cena

1 I 25,00 b.d.

1 II 30,00 b.d.

1 III 32,00 b.d.

2 III 43,00 b.d.

3 IV 87,00 b.d.

in
fo

rm
ac

je
 o

 in
w

es
ty

cj
i

pr
zy

kł
ad

ow
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m
ie

sz
ka

ni
a

Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji m.in. czynną  
przez całą dobę recepcję, cichobieżną szybką windę, 

wydzielone miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz 
strefę fitness-SPA z sauną zlokalizowaną w zabytkowej pi-
wnicy. Budynek nawiązywać będzie do zabytkowych 
XIX-wiecznych kamienic, z tradycyjnym podziałem elewacji, 
na poziomie parteru wykończonym kamieniem. Zachow-
ane zostaną istniejące klimatyczne piwnice z oryginalnymi 
ceglanymi stropami, zabytkowa ściana frontowa, oraz his-
toryczne elementy ozdobne. Od strony oficyny apartamen-
towiec posiadać będzie duże przeszklone powierzchnie, 
nadające mu nowoczesnego charakteru.

Pięciopiętrowa rezydencja będzie mieścić łącznie 38 jed-
no i dwupoziomowych lokali o powierzchniach od 25 do 

nawet 300 m2. Idealne dla osób poszukujących mieszkań o 
wysokim standardzie, położonych w centralnej części miasta.
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Piasta Towers

“Piasta Towers to wieloetapowa  
inwestycja zlokalizowana w pobliżu 
pętli tramwajowej w Mistrzejowicach 
przy ul. Piasta Kołodzieja. Stanowi 
przykład nowoczesnej architektury, 
kompleksowo zagospodarowanego  
osiedla oraz przystępnej ceny.”

InteR-buD DevelopeR 
Biuro sprzedaży mieszkań: os. Bohaterów Września 84/1, 31-621 Kraków 
tel. +48 12 267 62 06    
e-mail: biuro@piastatowers.pl  
www.piastatowers.pl   
                                         

adres os. Bohaterów Września 84 C i D

cena za mkw. 6800 - 9300 zł

termin oddania bud. 4 - IV kw. 2020 r./ I kw. 2021
bud. 5 - III/ IV kw. 2020

liczba kondygnacji 10

balkon / taras /ogródek tak / tak / nie 

komórka lokatorska (cena) 2500 zł /m2 

miejsce parkingowe (cena) 35 000 zł
18 000 zł zewnętrzne

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

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

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Osiedle posiadać będzie pełną infrastrukturę towa-
rzyszącą, 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 peł-
ną infrastrukturę miejską oraz doskonałą komu-
nikację z centrum Krakowa. Planowana budowa 
północnej obwodnicy miasta przebiegająca nieopo-
dal naszej inwestycji oraz przystanku szybkiej kolei 
aglomeracyjnej będzie dodatkowym udogodnieniem 
komunikacyjnym.

21
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Wiślane Tarasy 2.0 

“Wiślane Tarasy 2.0  
to nie tylko apartamenty,  

to pionierski sposób myślenia  
o mieszkaniach oraz o inwestycji  

jako „samowystarczalnej” całości.”

InteR-buD DevelopeR 
Biuro sprzedaży mieszkań:  ul. Grzegórzecka 67f, 31-559 Kraków 
tel. +48 12 35 35 311   
e-mail: info@wislanetarasy2.pl   
www.wislanetarasy2.pl  
                                         

adres bud. D: ul. Grzegórzecka 69 C
bud. W: ul. Grzegórzecka 69 B 

cena za mkw. bud. D: 11 000 - 20 000 zł
bud. W: 11 800 - 25 000 zł

termin oddania bud. D: IV kw. 2020 r.
bud. W: I/ II kw. 2022

liczba kondygnacji bud. D, W: 11

balkon / taras /ogródek bud. D: tak / tak / tak 
bud. W: tak/ tak/ nie

komórka lokatorska (cena) bud. D, W: 4000 zł /m2 

miejsce parkingowe (cena) bud. D, W: 65 000 zł

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

1 IX 32,31 442 647 zł

2 IX 51,32 708 216 zł

3 VIII 62,26 814 060 zł

4 X 217,03 4 340 600 zł

inform
acje o inw

estycji

przykładowe mieszkania

Wyjątkowa przestrzeń Wiślanych Tarasów 2.0 to: 

•	 Połączenie	 nowej	 inwestycji	 z	 funkcjonującym	
osiedlem z pełną infrastrukturą towarzyszącą  
i bogatym profilem usług, które docelowo stwo-
rzą wyjątkowy kompleks pełen światowej klasy 
udogodnień

•	 Wyróżniająca	się	futurystyczna	forma	 
i architektoniczna

•	 Zielone	strefy	wypoczynku	z	haloterapią
•	 Połączenie	 oryginalnego	 designu	 i	 sztuki:	 stylo-

we fontanny, podświetlane aluminiowe konstruk-
cje porośnięte roślinnością pnącą, żywe ogrody 
wertykalne, modernistyczne rzeźby oraz „stalo-
we drzewa” inspirowane „Podniebnym Lasem”  
z Singapuru

•	 Przestronne	dziedzińce	z	niekonwencjonalnie	za-
aranżowaną zielenią i małą architekturą oraz no-
woczesnym placem zabaw

4

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

1 V 35,25 493 500 zł

2 VI 54,19 704 470 zł

3 VII 84,32 1 096 160 zł

5 VII 225,35 5 633 70 zł

bud. D bud. W
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Nove Skotniki

“Nove Skotniki to nowoczesne  
domy w zabudowie bliźniaczej 
zlokalizowane w Krakowie Skotnikach 
przy ul. Dobrowolskiego. ”

InteR-buD DevelopeR 
Biuro sprzedaży mieszkań:  ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków 
tel. +48 12 25 25 335   
e-mail: biuro@noveskotniki.pl   
www.noveskotniki.pl  
                                         

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

cena za mkw. 5215 - 5749 zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 2 + strych

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) brak 

miejsce parkingowe (cena) tak

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

5 - 220,00 1 150 000 zł

5 - 220,00 1 265 000 zł

przykładow
e dom

y
inform

acje o inw
estycji

Łączą w sobie komfort życia w mieście z klimatem 
panującym na terenach podmiejskich. Położone na 
działce o łącznej powierzchni ok. 1,8 ha, w spokojnej 
okolicy w otoczeniu terenów zielonych oraz zabudo-
wy jednorodzinnej, zapewniają wytchnienie od wiel-
komiejskiego zgiełku.

Inwestycja położona jest w sąsiedztwie pętli autobu-
sowej w Skotnikach oraz niedaleko zajezdni tram-
wajowo-autobusowej „Czerwone Maki” i parkingu 
park&ride, co gwarantuje szybką i wygodną komu-
nikację zarówno z centrum miasta, jak i południową 
częścią Krakowa. Walory estetyczne inwestycji będą 
wyeksponowane dzięki nowoczesnej i lekkiej formie 
architektonicznej budynków wyróżniającej się dwu-
spadowym dachem, szklanymi balustradami oraz licz-
nymi przeszkleniami.

16
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Panorama Kliny

“Panorama Kliny to kilkuetapowa  
inwestycja zlokalizowana  

w Krakowie na Klinach Zacisze,  
przy ul. Spacerowej. Inwestycja jest 
położona na wzgórzu, dzięki czemu  

z najwyższych kondygnacji  
rozpościera się przpięna  

panorama na Tatry.”

InteR-buD DevelopeR 
Biuro sprzedaży mieszkań:  ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków 
tel. +48 12 25 25 335   
e-mail: mieszkania@inter-bud.pl   
www.panoramakliny.pl  
                                         

adres ul. Spacerowa

cena za mkw. 6700 - 7500 zł

termin oddania I/II kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon / taras /ogródek tak / nie / tak 

komórka lokatorska (cena) 2500 zł / m2

miejsce parkingowe (cena) 30 000 zł

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

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

przykładow
e m

ieszkania
inform

acje o inw
estycji

Projekt obejmuje budowę trzech trzypiętrowych budyn-
ków mieszkalnych, wielorodzinnych oraz 10 domów  
w zabudowie szeregowej.

Aktualnie w sprzedaży dostępny jest Budynek A,  
w którym znajdują 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, zjeżdża-
jącą do wielostanowiskowego garażu podziemnego  
i komórek lokatorskich.

W pobliżu znajdują się: sklepy, przedszkola, szkoły 
językowe, komunikacja miejska, placówki medyczne 
oraz szpital.

17
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Grzegórzki Park A7 i A8

“W najnowszej ofercie Grzegórzki Park 
znajdują się funkcjonalne mieszkania  
w dwóch dziesięciopiętrowych budynkach  
o powierzchni od 28 do 132 m2, 
od 1-4 pokoi. ”

InteR-buD DevelopeR 
Biuro sprzedaży mieszkań:  ul. Francesco Nullo 42/U8, 31-543 Kraków 
tel. +48 12 411 12 00  
e-mail: info@grzegorzkipark.pl   
www.grzegorzkipark.pl  
                                         

adres ul. płk. Francesco Nullo 28 i 40

cena za mkw. 9500 - 15 000 zł

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

liczba kondygnacji 11

balkon / taras /ogródek tak / tak / nie 

komórka lokatorska (cena) 4000 zł / m2

miejsce parkingowe (cena) 50 000 zł pojedyncze 
80 000 zł podwójne

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

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

przykładow
e m

ieszkania
inform

acje o inw
estycji

Na poziomie -1 i -2 będzie znajdował się garaż wielo-
stanowiskowy z wydzielonymi miejscami postojowymi 
oraz komórkami lokatorskimi. Na parterze zaprojektowa-
ne są lokale usługowe. W ofercie znajdują się również 
mieszkania z tarasami oraz mieszkania dwupoziomowe. 
Elewacja budynku, jak w poprzednich etapach, wykoń-
czona zostanie szkłem, kamieniem i aluminium, co sta-
nowić będzie spójną całość. Grzegórzki Park to jedna z 
najbardziej rozpoznawalnych inwestycji mieszkaniowych 
INTER-BUD Developer. Położona w centrum, przy spo-
kojnej ulicy Francesco Nullo, w niedalekim sąsiedztwie 
Ronda Mogilskiego zwraca uwagę nietypową bryłą bu-
dynków i sposobem wykończenia. Połączenie ciekawych 
kształtów, dużych przeszkleń z zaokrąglonymi tarasa-
mi i biało-brązową kolorystyką tworzy efekt nowocze-
snej, eleganckiej architektury doskonale wpisującej się 
w to miejsce. Całość dopełnia zielony kaskadowy dzie-
dziniec wypełniający przestrzeń od wewnętrznej strony 
budynków.

2
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Fabryczna City

“Fabryczna City wraz z częścią  
biurową Fabryczna Office Park  

realizowana jest na działce  
o pow. 6,5 ha na obszarze poprzemysło-

wym po dawnej Państwowej  
Wytwórni Wódek „POLMOS”,  

w miejscu z prawie 100-letnią historią.”

InteR-buD DevelopeR 
Biuro sprzedaży mieszkań:  ul. Grzegórzecka 67 f, 31-559 Kraków 
tel. +48 12 390  79 59 
e-mail: info@fabrycznacity.pl   
www.fabrycznacity.pl
                                         

adres ul. Fabryczna/ al. Pokoju

cena za mkw. 11 500 - 15 000 zł

termin oddania I/ II kw. 2021 r.

liczba kondygnacji 11

balkon / taras /ogródek tak / tak / nie

komórka lokatorska (cena) 4000 zl/ m2

miejsce parkingowe (cena) 50 000 zł 

inform
acje o inw

estycji

W skład kompleksu oprócz części biurowej, wchodzą 
budynki mieszkalne z funkcją usługową oraz zrewitalizo-
wane budynki zabytkowe z częścią komercyjną. Projekt 
Fabryczna City ma w zamyśle stanowić samowystarczal-
ną całość zapewniającą dostęp do komplementarnych 
usług, gdzie będzie można znaleźć idealną równowagę 
między pracą a życiem prywatnym.

Część mieszkaniowa będzie składała się z dwóch bu-
dynków mieszkalnych z lokalami usługowymi w par-
terze. Aktualnie w ofercie znajduje się pierwszy z nich 
– dziesięciopiętrowy budynek M1, w którym zostało za-
projektowanych 207 mieszkań o powierzchni od 36 do 
178 m2. Na poziomie   -1 będzie znajdował się garaż 
wielostanowiskowy z wydzielonymi miejscami postojo-
wymi. Część mieszkań na najwyższej kondygnacji bę-
dzie posiadać tarasy na dachu budynku.

3

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

1 I 35,77 500 780 zł

3 IV 77,57 954 111 zł

4 II 95,36 1 096 640 zł

1 VII 36,52 547 800 zł

4 X 96,77 1 451 550 zł

przykładow
e m

ieszkania
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Ułanów

“Budynek przy ul. Ułanów to inwestycja 
unikatowa w każdym detalu. To wyjąt-
kowe miejsce dla każdego, kto poszukuje 
wygodnego standardu życia, gdzie prze-
strzeń i natura będą szły w parze  
z bliskością do centrum Krakowa.”

DoM-buD M. SZAflARSkI 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków 
tel. +48 12 421 99 38, +48 12 422 80 59    
e-mail: poczta@dom-bud.pl 
www.dom-bud.pl  
                                         

adres ul. Ułanów 64 d

cena za mkw. od 8600 zł

termin oddania listopad 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon / taras /ogródek tak / nie / nie

komórka lokatorska (cena) 3400 zł/m2

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/ m2

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

2 parter 54,54 490 860 zł

3 I 64,73 608 462 zł

4 I 78,57 738 558 zł

2 II 41,81 409 738 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Nasza nowa inwestycja to trzypiętrowy budynek 
mieszkalny składający się z dwóch połączonych  
ze sobą segmentów. Nowoczesna elewacja  sprawia,  
że bryła budynku wygląda nowocześnie i stylowo.

Do zaproponowania Państwu mamy mieszkania o bo-
gato zróżnicowanym metrażu (26 m2 – 79 m2) cechu-
jące się znacznymi przeszkleniami dzięki czemu będą 
one jasne i słoneczne. Do każdego z mieszkań dodat-
kowo zaprojektowano przestronny  balkon. Aparta-
menty na najwyższym piętrze dodatkowo wyposażone 
są w antresole, co pozwala na uzyskanie większej po-
wierzchni oraz nowoczesnego wyglądu pomieszczeń.

Aby zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingo-
wych w budynkach zaprojektowano dwie kondygna-
cje podziemne z indywidualnymi boksami garażowymi  
oraz komórkami lokatorskimi.

9
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Głowackiego

“Naszą najnowszą propozycją skie-
rowaną do osób,  które cenią sobie 

uroki i tradycję Bronowic  
są budynki usytuowane przy  

ul. Głowackiego w Krakowie.”

DoM-buD M. SZAflARSkI 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków 
tel. +48 12 421 99 38, +48 12 422 80 59    
e-mail: poczta@dom-bud.pl 
www.dom-bud.pl   
                                         

adres ul. Głowackiego 28, 26

cena za mkw. od 8100 zł

termin oddania bud. 3 - listopad 2020 r.
bud. 2 - gotowy

liczba kondygnacji 6

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) -

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/ m2

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

2 parter 39,93 391 314 zł

5 parter 104,81 859 442 zł

3 II 64,14 590 088 zł

3 III 57,72 554 112 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Inwestycje te, to pięciopiętrowe budynki mieszkalne, 
wielorodzinne, w których mieszkania oscylują w metra-
żach od 38 m2 aż do 110 m2. Dla przyszłych klientów 
zaproponowano mieszkania z wyraźnym strefowa-
niem funkcji. Mieszkańcy będą mogli również wypo-
cząć na przestronnych balkonach loggiach i tarasach. 
Budynkom nadano modernistyczny wyraz ar-
chitektoniczny z wyraźną artykulacją poziomą. 
Aby zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingo-
wych w budynkach zaprojektowano kondygnację 
podziemną z indywidualnymi boksami garażowymi.
Sprawny dojazd do centrum ułatwi pętla tramwajo-
wa Bronowice, ponadto bezpośrednio przy ulicach 
Podchorążych i Bronowickiej znajdują się przystanki 
autobusowe i tramwajowe. 

11
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Zaczarowany Młyn

“Zaczarowany młyn” to wyjątkowe 
miejsce, które znajduje się na kameral-
nym, częściowo monitorowanym 
i wygrodzonym osiedlu o niskiej  
zabudowie.”

DoM-buD M. SZAflARSkI 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków 
tel. +48 12 421 99 38, +48 12 422 80 59    
e-mail: poczta@dom-bud.pl 
www.dom-bud.pl  
                                         

adres ul. Jana Kaczary 3

cena za mkw. od 7400 zł

termin oddania czerwiec/ lipiec 2020

liczba kondygnacji 5

balkon / taras /ogródek tak / nie / tak

komórka lokatorska (cena) -

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/ m2

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

4 parter 74,29 586 891 zł

4 II 75,60 589 680 zł

4 parter 78,94 584 156 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Budynki cechuje wysoki standard wykończenia a części 
wspólne budynków zostały zaprojektowane z uwzględ-
nieniem historyczno-kulturowego dziedzictwa związanego  
z terenem na którym znajduje się osiedle.

Dbając o najwyższy komfort przyszłych mieszkańców osie-
dla, zaprojektowaliśmy je w sposób możliwie najlepiej 
odgradzający je od zgiełku sąsiednich ulic. W tym celu 
między innymi powstał budynek garażowy wzdłuż połu-
dniowej granicy osiedla, pełniący równocześnie rolę prze-
grody akustycznej.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się piękny i nowo-
czesny park Zaczarowanej Dorożki a dla najmłodszych 
mieszkańców, plac zabaw Smoczy Skwer.

Niewątpliwą zaletą jest  bliskość bogatej infrastruktury: w 
okolicy znaleźć można sklepy, aptekę, szkołę, przedszkole, 
CH Krokus, Multikino, Aqua Park a także kompleks biuro-
wy Buma Quatro Business Park, CapGemini, Alma Tower 
czy budynek prywatnej opieki medycznej “LIM”.

10
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29 Listopada/ Meiera

“Mamy przyjemność  
zaprezentować Państwu kolejny 

etap inwestycji przy  
al. 29 Listopada/Meiera.”

DoM-buD M. SZAflARSkI 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków 
tel. +48 12 421 99 38, +48 12 422 80 59    
e-mail: poczta@dom-bud.pl 
www.dom-bud.pl  
                                         

adres al. 29 Listopada 193 a

cena za mkw. od 7200 zł

termin oddania lipiec 2021

liczba kondygnacji 10

balkon / taras /ogródek tak / nie / nie

komórka lokatorska (cena) 3500 zł/m2

miejsce parkingowe (cena) 13 000 - 30 000 zł

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

2 I 49,04 353 088 zł

2 I 41,35 305 990 zł

2 VIII 49,67 365 075  zł

2 IX 44,01 338 877 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Dziesięciopiętrowy, komfortowy budynek jest ko-
lejną realizacją naszego autorstwa na tym terenie. 
Elegancka a zarazem dynamiczna forma architek-
toniczna budynków doskonale komponuje się z do-
tychczasowym otoczeniem. Budynek C  posiada 
nowoczesne, niewielkie lecz bardzo ustawne i funk-
cjonalne mieszkania o powierzchni  od 34,78 m2 do 
49,67 m2, wykończone w standardzie deweloperskim. 
Dodatkowym atutem jest z pewnością fakt, iż każde 
mieszkanie posiada przestronną loggie lub balkon. 
Na parterze oraz w podziemiu dla wygody mieszkań-
ców znajdują się garaże wielostanowiskowe.

Niewątpliwym atutem inwestycji jest bliskość do cen-
trum. Przystanek autobusowy znajdujący się tuż przy 
bloku, a w nieodległej przyszłości linia tramwajowa 
sprawią, że dojazd do poszczególnych punktów Krako-
wa będzie łatwy i przyjemny.

5



ry
ne

k 
pi

ew
ot

ny
48

st
ro

na

Reduta

“Ta inwestycja to kontynuacja  
dobrej tradycji budowania w rejonie  
ulicy Franciszka Bohomolca  
już od 2005 roku.”

DoM-buD M. SZAflARSkI 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków 
tel. +48 12 421 99 38, +48 12 422 80 59    
e-mail: poczta@dom-bud.pl 
www.dom-bud.pl  
                                         

adres ul. Reduta 42 a, 42 b

cena za mkw. od 7700 zł

termin oddania maj 2020

liczba kondygnacji 7

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak

komórka lokatorska (cena) 3600 zł/m2

miejsce parkingowe (cena) 2460 zł/ m2

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

3 I 54,71 432 209 zł

3 II 69,77 551 183 zł

3 III 61,05 512 820 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Obecnie realizujemy budynki 6-cio piętrowe z garażami 
podziemnymi, gdzie proponujemy najbardziej poszukiwa-
ne wielkości mieszkań. W ofercie budynków dostępne są 
mieszkania od 32 m2 do 86 m2. Oferujemy także miesz-
kania parterowe z tarasami – to ciekawy pomysł połą-
czenia mieszkania w centrum z ogródkiem nietrudnym  
w utrzymaniu.

Do wyboru mieszkanców są także komórki lokatorskie  
w kondygnacji podziemnej oraz komórki przy klatce scho-
dowej.  Istnieje możliwość wykupienia garażu w podziemiu.

Sprawny dojazd do centrum ułatwia pętla tramwajowa 
i pętla autobusowa w Mistrzejowicach, dodatkowo w po-
bliżu budynku znajduje się przystanek autobusowy.

Atutem jest bliskość centrum handlowego Krokus i Obi,  
kompleksu Multikina, jedynego w Krakowie Aquaparku, 
wielkich biurowców jak Buma, Capgemini, Alma Tower. 
Dla najmłodszych są szkoły i przedszkola.

8
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Citi Yes

“Za to lubisz miasto!  
Zamieszkaj w miejscu, które w pełni 

pozwoli Ci cieszyć się wszystkim,  
co oferuje Kraków. 
Witamy w Citi Yes  

przy ul. Nowohuckiej 46.”

IMpeRIAl CItI YeS  
Biuro sprzedaży mieszkań:  
ul. Nowohucka 46, 31-580 Kraków; ul. Wadowicka 7, 30-363 Kraków 
tel. +48 573 978 863, +48 536 238 318   
e-mail: biuro@imperialcitiyes.pl 
www.imperialcitiyes.pl                                         

adres ul. Nowohucka 46

cena za mkw. 7700 - 10 100 zł

termin oddania I kw. 2022 r.

liczba kondygnacji 5 + podziemna -1

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) 7640 - 28 650

miejsce parkingowe (cena) 28 000 - 39 000 zł w garażu   
19 000 zł na zewnątrz

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

2 II 30,69 286 952  zł

2 I 34,45 296 270 zł

2 I 40,93 349 952 zł

3 II 50,23 399 329 zł

4 V 64,35 501 930 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Co Nas wyróżnia?:

- nowoczesny design – ciekawa bryła budynku

- duże przeszklenia z szybami dźwiękoszczelnymi  
i filtrami antysmogowymi

- przestronne balkony, loggie oraz tarasy

- elegancka czarno-biała fasada z klinkierowymi 
elementami

- cichobieżne windy zlokalizowane w każdym seg-
mencie budynku

- pięknie zagospodarowany dziedziniec budynku

- stacje ładowania aut elektrycznych

Oferujemy 289 funkcjonalnych i ustawnych miesz-
kań o metrażach 25-128 m2, w tym połowę stanowią 
małe, kompaktowe mieszkania dla młodych w metra-
żach 25-39 m2! Są też lokale usługowe na parterze 
budynku, z witrynami od ul. Nowohuckiej – w tym 
sklep jednej ze znanych sieci. Znajdź swoje wyma-
rzone mieszkanie na osiedlu tętniącym życiem!
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Green Park Villa

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

IMpeRIAl GReen pARk 
Biuro sprzedaży mieszkań:  
ul. Stawowa 168, 31-346 Kraków; ul. Wadowicka 7, 30-363 Kraków 
tel. +48 123 073 073, +48 536 238 318    
e-mail: biuro@imperialgreenpark.pl  
www.imperialgreenpark.pl  
                                         

adres ul. Truszkowskiego

cena za mkw. 6899 - 6999 zł

termin oddania I kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 3+ kondygnacja -1 (garaże)

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak

pomieszczenie  
gospodarcze (cena)

3500 zł/m2

miejsce parkingowe (cena) 35 000 zł w garażu podziemnym 
18 000 zł na zewnątrz

liczba 
pokoi

piętro
metraż 

(m2)
cena

3/4 parter/piętro 67,79 474 462 zł

3/4 piętro/ wysokie poddasze 69,39 485 661 zł

4/5 piętro/ wysokie poddasze 85,71 591 224 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Na unikalny klimat inwestycji składa się również naj-
bliższa okolica, która zachwyca  mnogością terenów 
zielonych. Sąsiedztwo to  w głównej mierze zabu-
dowa jednorodzinna, co gwarantuje spokój i ciszę.  
Ponadto z okien Green Park Villa będzie rozciągał 
się między innymi widok na Tenczyński Park Krajo-
brazowy,  w obrębie którego nie brakuje miejsc ideal-
nych zarówno na piknik z całą rodziną, jak i aktywną 
rekreację. 

Projekt pierwszego etapu inwestycji to 28 trzypozio-
mowych budynków w zabudowie bliźniaczej, w któ-
rych znajde się 56 mieszkań o pow.  od 44 do 97 m2, 
z dostępem do ogródków (na parterze) i kilkunasto-
metrowych tarasów (na piętrze). Wszystkie budynki 
będą posiadały orientację południową,  co zapew-
ni najlepszy poziom doświetlenia wnętrz, zaś miesz-
kańcy będą mogli skorzystać z dużej ilości miejsc 
parkingowych.

12
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Stawowa Residence Etap IV

“Stawowa Residence 
to kameralny kompleks składający się 

z 9 budynków mieszkalnych, ulokowany  
w Bronowicach Wielkich,  

na północnym-zachodzie Krakowa.”

IMpeRIAl StAWoWA ReSIDenCe 
Biuro sprzedaży mieszkań: 
ul. Stawowa 168, 31-346 Kraków; ul. Wadowicka 7, 30-363 Kraków 
tel. +48 123 073 073, +48 536 238 318  
e-mail: biuro@imperialstawowa.pl  
www.imperialstawowa.pl  
                                         

adres ul. Stawowa 168

cena za mkw. 8650 - 9150 zł

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

liczba kondygnacji 4 + kondygnacja -1

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) 8400 - 11 400 zł

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

liczba 
pokoi

piętro
metraż 

(m2)
cena

2 parter 42,61 368 577  zł

2 parter 43,72 395 666 zł

2 parter 47,47 417 736 zł

3 II 53,76 475 776 zł

3 parter 60,97 530 439 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Osiedle zaprojektowane zostało z myślą o tych, którzy 
doceniają nie tylko przystępną cenę i wysoki standard 
wykończenia wnętrz, ale także przestrzeń otaczającą 
lokum. Przemyślana aranżacja zapewnia rozległe, este-
tycznie zagospodarowane tereny zielone, z harmonijnym 
oświetleniem oraz placem zabaw. Nowoczesny, ale jed-
nocześnie stonowany charakter elewacji współgra z naj-
bliższym otoczeniem jednorodzinnej zabudowy, a prosta 
bryła budynków dodaje inwestycji klasycznej elegancji.

Położenie w jednej z głównych stref usług komercyjnych 
miasta. W promieniu kilometra znajduje się m.in. Gale-
ria Bronowice, IKEA,  centra medyczne, Urząd Poczto-
wy, Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego czy 
punkty gastronomiczne i stacje paliw. W bliskiej odległo-
ści kompleksu funkcjonują także dwa przedszkola, szkoła 
podstawowa oraz gimnazjum.
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KLINY ul. Biskupa  A. Małysiaka  
- etap 1

“Marzysz o mieszkaniu  
w zielonej okolicy?  
Doskonałą propozycją jest inwestycja 
przy ul. bpa A. Małysiaka.”

pRoInS 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Wapienna 2, 30-544 Kraków 
tel. +48 12 656 01 17, +48 12 656 62 08    
e-mail: nieruchomosci@proins.pl  
www.proins.pl  
                                         

adres ul. A. Małysiaka 4

cena za mkw. 6500 zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 4

balkon / taras /ogródek tak / nie / nie

komórka lokatorska (cena) w cenie

miejsce parkingowe (cena) 30 000 zł

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

3 III 69,99 460 443 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Kliny to część Krakowa, która w ostatnim czasie roz-
wija się bardzo szybko. Swój spokojny klimat za-
wdzięcza licznej zieleni i przestrzeni. W niedalekiej 
odległości od inwestycji znajdują się ośrodki sportu  
i rekreacji, w okolicy, w zasięgu krótkiego spaceru, nie 
brakuje też sklepów, ośrodków zdrowia czy różnego 
rodzaju punktów usługowych. Niedaleko jest też pętla 
autobusowa

Jest to 7 kameralnych 3- i 4-piętrowych budynków. 
Osiedle wyróżnia przyjazna, zrównoważona architek-
tura z jasnymi elewacjami. 

Na pierwszym etapie, który został ukończony w I kw. 
2019 roku zostało nam ostatnie gotowe mieszkanie  
o pow. 69,99 m2 (z przynależną komórką o pow. 3,06 
m2) w cenie 460.433,00 zł.
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KLINY ul. Biskupa  A. Małysiaka  
- etap 2/3

pRoInS 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Wapienna 2, 30-544 Kraków 
tel. +48 12 656 01 17, +48 12 656 62 08    
e-mail: nieruchomosci@proins.pl  
www.proins.pl  
                                         

adres ul. Biskupa Albina Małysiaka/
Komuny Paryskiej

cena za mkw. 6500 - 6900 zł

termin oddania 2 etap - II kw. 2020 r.
3 etap - II kw. 2021 r.

liczba kondygnacji 4

balkon / taras /ogródek tak / nie / tak 

komórka lokatorska (cena) od 4000 zł

miejsce parkingowe (cena) od 28 000 zł

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

2 parter 47,67 309 855 zł

2 IV 49,86 344 034 zł

3 II 56,12 376 004 zł

1 III 37,46 250 474 zł

4 I 63,30 424 110 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

W ofercie mamy również 2 i i 3 etap inwestycji  
przy ul. bpa A. Małysiaka. Każdy z nich składa się  
z dwóch 4-pietrowych budynków (2A i 5A - etap 2, 
2B i 5B - etap 3). 

W ofercie dostępne są mieszkania 1-, 2-, 3- i 4-poko-
jowe, o powierzchniach od 35 do 70 m2. Mieszka-
nia na parterach będą posiadały ogródki, natomiast 
na piętrach balkony. Pod budynkami znajdować się 
będą garaże wielostanowiskowe oraz pomieszcze-
nia piwniczne. Otoczenie wokół budynków będzie 
monitorowane.

15
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Willa Nokturn

“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, funk-

cjonalne układy mieszkań bez strat 
powierzchni i optymalnie wykorzy-

stane tereny zielone.”

noktuRn DeWelopeR 
Biuro sprzedaży mieszkań: Plac Na Groblach 21 (parter), 31-101 Kraków 
tel. +48 12 427 58 27, 605 520 520 
e-mail: sprzedaz@nokturn.com.pl 
www.willanokturn.pl 

adres ul. Mała Góra 8 D

cena za mkw. 6700 - 7900 zł

termin oddania I kw. 2021 r.

liczba kondygnacji 4

balkon / taras /ogródek tak / nie / tak 

komórka lokatorska (cena) 2500 zł/m2

miejsce parkingowe (cena) 30 000 zł

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

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 parter 64,4 470 120 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Do parterowych mieszkań przynależą ogródki, wszyst-
kie mieszkania na wyższych kondygnacjach posiadają 
balkony. Uwagę zwracają duże okna, zapewniające 
maksymalne doświetlenie pomieszczeń. W podziem-
nym garażu wielostanowiskowym znajdą się również 
komórki lokatorskie i pomieszczenie dla rowerów, a ze-
wnętrzne miejsca postojowe pozostaną dostępne dla 
gości. Inwestycję wyróżnia ciekawie zaplanowany te-
ren wokół budynku. Poza placem zabaw znajdzie się tu 
strefa wypoczynku oraz reprezentacyjne patio. Zdecy-
dowanym atutem Willi Nokturn jest jej lokalizacja. 300 
m dzieli ją od pętli tramwajowej Nowy Bieżanów P+R, 
a w odległości 500 m znajduje się stacja Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej Kraków Bieżanów.
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Oaza Bronowice Stańczyka 5

“Oaza Bronowice to inwestycja zloka-
lizowana z dala od zgiełku, w okolicy 
pełnej terenów zielonych. To idealne 
miejsce dla osób, które wysoko cenią 

spokój i ciszę. Świetne sprawdzi się też 
dla wszystkich, którzy lubią aktywnie 

spędzać wolny czas”

oAZA bRonoWICe etAp III 
Biuro sprzedaży mieszkań:  ul. Stańczyka/ przy wjeździe  na osiedle, 30-126 Kraków 
tel. +48 12 350 57 30 
e-mail: sprzedaz@oazabronowice.pl 
www.oazabronowice.pl 
                                         

Obecnie gotowe do odbioru są mieszkania w budynku 
przy ul. Stańczyka 5. Standard mieszkań utrzymany na 
wysokim poziomie. Duże balkony oraz loggie zostały wy-
łożone płytkami gresowymi, mrozoodpornymi i antypo-
ślizgowymi, a posadzki tarasów ułożone zostały z płyt 
betonowych. Parapety wewnętrzne wykonane są z mar-
muru Bianco Carrera. Do każdej kuchni doprowadzona 
została instalacja elektryczna trójfazowa, zmontowano 
osprzęt elektryczny firmy GIRA. Bezpieczeństwo zapew-
niają mieszkańcom między innymi nowoczesne drzwi an-
tywłamaniowe oraz system wideodomofonowy. Drzwi 
wejściowe antywłamaniowe mają niewidoczne samoza-
mykacze zawiasowe. Okna są drewniane trójszybowe. 
Budynki mają oddzielne wejścia, przestronne klatki scho-
dowe oraz hole. Wyposażone są w cichobieżne windy 
KONE obsługujące wszystkie kondygnacje, łącznie z 
podziemną. W strefie wejściowej na schodach zewnętrz-
nych położono granit. Na kondygnacji podziemnej znaj-
dują się stanowiska postojowe, gospodarcze i techniczne.

13

adres ul. Stańczyka 5

cena za mkw. zapytaj o cenę

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 4 - 7

balkon / taras /ogródek tak / tak / nie

komórka lokatorska (cena) zapytaj o cenę

miejsce parkingowe (cena) zapytaj o cenę

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

3 II 66,83 -

3 III 66,59 -

4 IV 70,92 -

4 V 71,09 -

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania
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Osiedle Klonowe w Wieliczce

“Osiedle Klonowe zlokalizowane 
jest na południowo-wschodnich 

obrzeżach Krakowa  
przy ulicy Topolowej w Wieliczce.”

 
Biuro sprzedaży mieszkań 
tel. +48 723 33 00 33  
e-mail: osiedleklonowe@icloud.com 
www.osiedleklonowe.pl 
                                         

adres Wieliczka, ul. Topolowa
Kraków, ul. Bogucicka

cena za mkw. 5265 - 5973 zł

termin oddania III kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 3

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) nie

miejsce parkingowe (cena) tak, w cenie

liczba 
pokoi

piętro metraż (m2) cena

3 parter z ogródkiem 55,17 329 500 zł

3 I 54,99 289 500 zł

3 II z poddaszem 54,95 299 500 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Każde mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazien-
ki oraz przynależnego miejsca postojowego, a tak-
że ogródka dla mieszkań na parterze lub strychu dla 
mieszkań na II piętrze. Mieszkania wyposażone są 
w systemy grzewcze oraz opcjonalnie w systemy alar-
mowe i inteligentnego domu.

Integralną częścią Osiedla Klonowego jest urokliwy, 
kameralny park kieszonkowy, którego dominantą są 
pięćdziesięcioletnie dęby.  Na terenie ogrodzonego 
osiedla znajdują się również wiata grillowa i plac za-
baw dla dzieci.

Szybki dojazd zapewnia droga krajowa E4 oraz au-
tostrada A4 z dwoma pobliskimi węzłami – dotarcie 
do obwodnicy zajmuje poniżej 5 minut. Najbliższa 
okolica obfituje w przedszkola, szkoły, sklepy, obiek-
ty rekreacyjne i sportowe oraz gabinety medyczne — 
wszystko w promieniu zaledwie kilku kilometrów.

24
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Arkadia Grębałowska

“Arkadia Grębałowska to kameralna 
inwestycja składająca się z 6 lokali, 

zlokalizowana w dzielnicy  
Wzgórza Krzesławickie.”

GRębAłoWSkA MGI ARkADIA 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Grębałowska 68 b, 31-764 Kraków 
tel. +48 12 307 16 16  
e-mail: kontakt@grebalowska.pl 
www.grebalowska.pl 

adres ul. Grębałowska 68

cena za mkw. 4990 zł

termin oddania I etap - luty 2020 r.
II etap - lipiec 2020 r.

liczba kondygnacji 3

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) nie

miejsce parkingowe (cena) tak, w cenie

liczba 
pokoi

piętro metraż  
(m2)

cena

4 parter + I + II 98,8 497 000 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

y dom

Dookoła dominuje zabudowa jednorodzinna oraz do-
skonale przygotowana infrastruktura sportowa i edu-
kacyjna. W pobliżu znajdą Państwo przedszkola, 
szkoły i liczne obiekty sportowe, pozwalające aktyw-
nie spędzić wolny czas. 

Nasze budownictwo zapewnia najwyższy komfort 
użytkowania. Wysokiej jakości materiały użyte do 
budowy budynków gwarantują trwałość i bezpie-
czeństwo, a w efekcie otrzymują Państwo budynki 
przyjazne ich mieszkańcom. 

Wszystkie zastosowane rozwiązania minimalizują 
koszty eksploatacyjne, a nasze domy czynią przyja-
zne środowisku.
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Osiedle Pasteura etap II

“Osiedle Pasteura to kameralna  
i nowoczesna inwestycja o rodzinnym 
charakterze. Klasyczna bryła budyn-

ków w niskiej trzypiętrowej zabudowie 
i elegancka kolorystyka nadają inwe-

stycji miejski styl w zaciszu zieleni.”

tętnoWSkI DevelopMent 
Biuro sprzedaży mieszkań:  ul. Wrocławska 80, Kraków 
tel. +48 12 630 99 11, 12 630 99 33
e-mail: biuro@tetnowski.pl 
www.osiedlepasteura.pl 
                                         

Funkcjonalne układy mieszkań z balkonami, tara-
sami lub loggiami, o zróżnicowanej powierzchni, z  
dostępem do wind, komórek lokatorskich i podziem-
nych miejsc postojowych spełnią oczekiwania wyma-
gających klientów. Bezpieczne place zabaw, ścieżki 
spacerowe i specjalne miejsce do gry w szachy za-
pewnią mieszkańcom relaks i wypoczynek na wolnym 
powietrzu. „Osiedle Pasteura” ma dostęp do pełnej in-
frastruktury miejskiej oraz bardzo dobrą komunikację  
z centrum Krakowa, która w przyszłości zostanie roz-
szerzona w związku z planowaną budową nowej linii 
tramwajowej Krowodrza Górka.

Etap II – to cztery budynki, w których znajdować się 
będzie 85 mieszkań o pow. od 30 m2 do 77 m2. Ter-
min zakończenia budowy I kwartał 2021 r. a przenie-
sienie własności w czerwcu 2021r.

7

adres ul. Pasteura

cena za mkw. od 8400 zł brutto

termin oddania czerwiec 2021

liczba kondygnacji 4 

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak

komórka lokatorska (cena) 13 000 - 17 000 zł

miejsce parkingowe (cena) 35 000 - 50 000 zł

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

1 parter 30,52 289 940 zł

2 I 39,47 355 230 zł

3 II 47,91 435 981 zł

4 parter 76,01 638 484 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania
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Apartamenty Klimaty

“Apartamenty Klimaty  
to prestiżowa inwestycja  
w sąsiedztwie lasu Borkowskiego.  
Obiekt składa się z 3 trójkondygnacyj-
nych budynków mieszkalnych  
o łącznej powierzchni 4200 m2.”

ApARtAMentY klIMAtY Sp. Z o.o. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Warszawska 3, 31-155 Kraków 
tel. +48 601 425 365    
e-mail: marcin.osikowski@apartamenty-klimaty.pl  
www.apartamenty-klimaty.pl  
                                         

adres ul. ks. W. Karabuły

cena za mkw. 10 500 -14 000 zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 3

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak

komórka lokatorska (cena) -

miejsce parkingowe (cena) garaż podziemny w cenie

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

3 parter 81,80 -

3 I 105,60 -

4 I 120,90 -

4 parter 124,30 -

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Inwestycję wyróżnia:
. Tanie i zielone ogrzewanie (pompy ciepła w zimie grze-
ją a latem, gdy jest gorąco, potrafią skutecznie obni-
żyć temperaturę w pomieszczeniach)
.  Ogród na dachu budynku
.  Sąsiedztwo lasu
.  Duża ilość światła w pomieszczeniach (wy-
sokość pomieszczeń wynosi ponad trzy metry.  
Wszystkie okna to portes fenêtres sięgające od podło-
gi do sufitu)
.  Brak możliwości wjazdu i parkowania prywatnych 
samochodów
. Wyraźne oddzielenie od ciągów komunikacyjnych 
zielenią wysoką.
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ranking inwestycji deweloperskich

Od ponad 26 lat Czytelnicy zadają nam takie pytania, jako specjalistom, którzy znają rynek nieruchomości od podszewki. Doskonale rozumie-
my te obawy. Wiemy jak często Kupujący są zupełnie bezbronni wobec powszechnego natłoku informacji pochodzących od deweloperów, 
zachwalających swoje inwestycje, reklam i subiektywnych opinii dotyczących nieruchomości.

Samodzielna weryfikacja obecnie jest właściwie niemożliwa!

Dlatego zebraliśmy dostępną wiedzę i uruchomiliśmy mechanizmy badania rynku aby dostarczyć narzędzie, które pozwoli Kupującym nieruch-
omość bezpiecznie dokonać właściwego wyboru:

Ranking Inwestycji Deweloperskich

To pierwsze narzędzie stworzone z  myślą o osobach, które w najbliższym czasie kupią mieszkanie lub dom w Krakowie i okolicach, pozwala-
jące wyrównać szanse w nierównej batalii na frontach KLIENT – DEWELOPER.

Ranking Inwestycji Deweloperskich:

    • Ocenia parametry inwestycji
    • Nie jest tworzony na zamówienie firm
    • Odcina się od hejtu i internetowych reklam
    •Nie pełni (i nigdy nie będzie pełnił!) funkcji reklamowej 
      
Przekazujemy narzędzie, które w jednej ocenie końcowej podsumowuje skomplikowane i drobiazgowe analizy krakowskich inwestycji, jakie 
przeprowadziliśmy w trzech kategoriach:

I Ocena dewelopera
II Ocena inwestycji zrealizowanych przez dewelopera na podstawie ankiet przeprowadzonych osobiście wśród mieszkańców
III Ocena konkretnej, aktualnie realizowanej inwestycji dostępnej w ofercie handlowej dewelopera
Instrukcja do poprawnego czytania Rankingu Inwestycji Deweloperskich jest zamieszczona na sąsiedniej stronie.

Ranking Inwestycji Deweloperskich z każdym kolejnym wydaniem będzie obejmował coraz większą liczbę inwestycji.

UWAGA! 

Ocena inwestycji nieprezentowanej w dwutygodniku jest niepełna (III Ocena realizowanej inwestycji – BRAK DANYCH). Kupujący na własne 
ryzyko musi dokonać analizy.

W przypadku uwag odnoszących się do informacji zawartych w Rankingu Inwestycji Deweloperskich prosimy o przesłanie ich na adres ranking@krn.pl

Czy będę zado-
wolony z wyboru 
mieszkania?

Czy zakup tej nieru-
chomość to dobra 
inwestycja?

Czy ten deweloper 
jest rzetelny?

Czy nie zostanę 
oszukany i nie stracę 
oszczędności?

Słowo drukowane jest 
słowem prawdziwym
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a. Czas działania na rynku:                            
a. Działalność powyżej 10 lat = 3 pkt
b. 6 –10 lat = 2 pkt
c. 2 – 5 lat = 1 pkt
d. 0 – 2 lat = 0 pkt

b. Ilość zrealizowanych inwestycji:
a. Powyżej 10 = 3pkt
b. 6 –10 = 2 pkt
c. 2 – 5 = 1 pkt
d. Do 2 = 0 pkt

c. Kondycja finansowa:
a. Zysk za poprzedni rok = 3 pkt
b. Brak zysku = 0 pkt

d. ROA. Wskaźnik rentowności aktywów: zysk netto/aktywa razem. 
Wskaźnik ten informuje o zdolności spółki do wypracowywania zysków 
i efektywności gospodarowania jej majątkiem. Im wyższy jest wskaźnik 
ROA, tym lepsza jest kondycja finansowa spółki. Wskaźnik istotny m.in. 
dla instytucji finansowych rozważających udzielenie kredytu i badających 
możliwości jego spłaty. Na potrzeby RID wyrażony jako wartość punkto-
wa, a nie procentowa.

Przy ocenie uwzględniana jest częsta praktyka realizacji inwestycji przez spółki celowe dewelopera

    I Ocena dewelopera

a. Komfort akustyczny:
a. Wysoki = 5 pkt
b. Wystarczający = 3 pkt
c. Brak komfortu = 0 pkt

b. Zgodność z obietnicą reklamową:
a. Zgodne = 5 pkt
b. Średnio zgodne = 3 pkt
c. Niezgodne = 0 pkt

c. Usterkowość:
a. Niska = 5 pkt
b. Średnia = 3 pkt
c. Duża = 0 pkt

d. Szybkość naprawiania usterek:
a. Szybko = 5 pkt
b. Opieszale = 3 pkt
c. Nie można się doprosić = 0 pkt

e. Łatwość kontaktu z deweloperem:
a. Dobry = 5 pkt
b. Utrudniony = 3 pkt
c. Brak = 0 pkt

f. Czas zagospodarowania terenu:
a. Zgodnie z planem = 5 pkt
b. Po planowanym terminie = 3 pkt
c. Długo po terminie, lub brak realizacji = 0 pkt

g. Opłaty administracyjne i eksploatacyjne:
a. Niskie = 5 pkt
b. Średnie = 3 pkt
c. Wysokie = 0 pkt

h. Zadowolenie z wydanych pieniędzy na mieszkanie 
wyrażone ogólną oceną stosunku ceny do atrakcyjności:

a. Bardzo korzystna = 6 pkt
b. Korzystna = 4 pkt
c. Przeciętna = 2 pkt
d. Niekorzystna = 0 pkt

Wg opinii mieszkańców – ankietowy wywiad bezpośredni (średnia artytmetyczna)

    II Ocena zrealizowanych inwestycji

a. Poziom wykończenia mieszkań:
a. Pod klucz z meblami = 5 pkt
b. Pod klucz = 3 pkt
c. Deweloperski = 0pkt

b. Ilość miejsc parkingowych/ mieszkanie:
a. powyżej 1,2  = 5 pkt
b. 1-1,2 = 3 pkt
c. poniżej 1 = 0 pkt

c. Atrakcyjność cenowa w stosunku do rynku wtórnego,       
cena/średnia cena rynku wtórnego (wg RONiN24.pl):

a. cena niższa = 5 pkt
b. cena równa = 3 pkt
c. cena wyższa = 1 pkt
d. cena znacznie wyższa = 0 pkt

d. Łatwość zbycia na rynku wtórnym (wg RONiN24.pl):
a. Łatwo = 5 pkt
b. Dość łatwo = 3 pkt
c. Dość trudno = 1 pkt 
d. Trudno = 0 pkt

    III Ocena realizowanej inwestycji

kryteria oceny
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na Przedział cenowy: b.d.
Inwestycja: Długa Residence
Deweloper: Długa Residence
Prezentacja: I okładka, 36-37
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

inwestycje
w  ocenie

Przedział cenowy: 11 000 -25 000 zł/m2

Inwestycja: Wiślane Tarasy 2.0
Deweloper: Inter-Bud Developer
Prezentacja: str. 39

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
b.d.b.d.b.d.b.d.

kryterium

ocena

a b c d suma
- 4011

b.d.b.d.b.d.b.d.b.d. b.d. b.d.

- 2

h
b.d.

I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

54,8

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
50b.d.0

kryterium

ocena

a b c d suma
4333

4,24,654,63,8 5 4,6

5

36,8

13

h
5

Przedział cenowy: od 8600 zł/m2

Inwestycja: Ułanów
Deweloper: Dom-Bud M. Szaflarski
Prezentacja: str. 44
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

63,6

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
1330

kryterium

ocena

a b c d suma
13333

4,14,54,44,33,8 4,6 4,7

7

34,9

22

h
4,5

Przedział cenowy: 5215 - 5749 zł/m2

Inwestycja: NoveSkotniki 
Deweloper: Inter-Bud Developer
Prezentacja: str. 40
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

54,8

Przedział cenowy: 6700 - 7500 zł/m2

Inwestycja: Panorama Kliny
Deweloper: Inter-Bud Developer 
Prezentacja: str. 41 

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
50b.d.0

kryterium

ocena

a b c d suma
4333

4,24,64,2 4,7 4,7

5

36,8

13

h
5

I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

53,8

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
13b.d.0

kryterium

ocena

a b c d suma
4333

4

13

h

Przedział cenowy: 9500 - 15 000 zł/m2

Inwestycja: Grzegórzki Park A7 i A8
Deweloper: Inter-Bud Developer 
Prezentacja: str. 42
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

55,2

Przedział cenowy: 11 500 -15 000 zł/m2

Inwestycja: Fabryczna City
Deweloper: Inter-Bud Developer 
Prezentacja: str. 43 

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
50b.d.0

kryterium

ocena

a b c d suma
4333

4,254,24,64,2 5 5

5

37,2

13

h
5

I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

50,8

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
10b.d.0

kryterium

ocena

a b c d suma
4333

4,24,64,74,74,2 4,7 4,7

1

36,8

13

h
5

4,7 4,7

4,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,2 5 36,8

Przedział cenowy: 6800 - 9300 zł/m2

Inwestycja: Piasta Towers
Deweloper: Inter-Bud Developer
Prezentacja: str. 38
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

53,4

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
31b.d.0

kryterium

ocena

a b c d suma
4333

4,24,2554,2 4,2 4,6

4

36,4

13

h
5
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Przedział cenowy: od 8100 zł/m2

Inwestycja: Głowackiego
Deweloper: Dom-Bud M. Szaflarski
Prezentacja: str. 45 
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

64,8

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
1530

kryterium

ocena

a b c d suma
13333

54,243,84,2 3,6 5

9

33,8

22

h
4

Przedział cenowy: od 7400 zł/m2

Inwestycja: Zaczarowany Młyn
Deweloper: Dom-Bud M. Szaflarski
Prezentacja: str. 46
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

58,4

Przedział cenowy: od 7200 zł/m2

Inwestycja: 29 Listopada/ Meiera
Deweloper: Dom-Bud M. Szaflarski
Prezentacja: str. 47

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
1100

kryterium

ocena

a b c d suma
13333

3,64,254,23,8 5 4,6

2

34,4

22

h
4

I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

68

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
5330

kryterium

ocena

a b c d suma
13333

3,854,64,24,2 5 4,2

11

35

22

h
4

Przedział cenowy: 6500 zł/m2

Inwestycja: ul. Biskupa A. Małysiaka etap 1
Deweloper: Proins
Prezentacja: str. 52
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

58

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
1300

kryterium

ocena

a b c d suma
14333

3553,53,5 2,4 3,6

4

31

23

h
5

Przedział cenowy: od 7700 zł/m2

Inwestycja: Reduta 
Deweloper: Dom-Bud M. Szaflarski
Prezentacja: str. 48
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

69

Przedział cenowy: 7700 - 10 100 zł/m2

Inwestycja: Citi Yes
Deweloper: Imperial Citi Yes 
Prezentacja: str. 49 

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
3330

kryterium

ocena

a b c d suma
13333

4,24,6554,2 5 5

9

38

22

h
5

I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

42,2

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
3300

kryterium

ocena

a b c d suma
b.d.b.d.32

3,6452,63,8 4 4,2

6

31,2

5

h
4

Przedział cenowy: 6899 - 6999 zł/m2

Inwestycja: Green Park Villa
Deweloper: Imperia Green Park 
Prezentacja: str. 50
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

49,2

Przedział cenowy: 8650 - 9150 zł/m2

Inwestycja: Stawowa Residence Etap IV
Deweloper: Imperial Stawowa Residence 
Prezentacja: str. 51 

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
5350

kryterium

ocena

a b c d suma
b.d.b.d.32

3,6452,63,8 4 4,2

13

31,2

5

h
4

I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

47,2

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
3350

kryterium

ocena

a b c d suma
b.d.b.d.32

3452,63,8 4 4,2

11

31,2

5

h
6

®
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Przedział cenowy: od 8400 zł/m2

Inwestycja: Osiedle Pasteura  etap II
Deweloper: Tętnowski Development
Prezentacja: str. 58
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

49,3

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
3130

kryterium

ocena

a b c d suma
1,1323

5

7

33,2

9,1

h

Przedział cenowy: 8250 - 9590
Inwestycja: Oaza Bronowice Stańczyka 5 
Deweloper: Oaza Bronowice etap III
Prezentacja: str. 55
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

46

Przedział cenowy: 4900 - 5157 zł/m2

Inwestycja: Osiedle Klonowe
Deweloper: Savan Investment 
Prezentacja: str. 56 

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
3300

kryterium

ocena

a b c d suma
2012

3,64,254,24,2 4,6 4,6

6

35

5

h
4,6

I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

43,6

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
30

kryterium

ocena

a b c d suma
1321

4,64,6333,8 3 3,6 29,6

7

h
4

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Turniejowa
Deweloper: Krakoin 
Prezentacja: brak 
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

37,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 1033

4,6454,23,8 3,2 3,6 32,4

5

h
4

brak danych

3 1 7

*

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III

3,4 3,6 3,6 4,2 4 4,6 4,8

Przedział cenowy: 6700 - 7900 zł/m2

Inwestycja: Willa Nokturn
Deweloper: Nokturn Deweloper
Prezentacja: str. 54 
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

43,2

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
50

kryterium

ocena

a b c d suma
- 4031

4,23,25,04,23,2 4,2 4,6

11

32,2

0

h
3,6

3 3

Przedział cenowy: 10 500 - 14 000 zł/m2

Inwestycja: Apartamenty Klimaty
Deweloper: Apartamenty Klimaty
Prezentacja: str. 59
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

49,2

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
5050

kryterium

ocena

a b c d suma
b.db.d.02

4,5

10

37,2

2

h

Przedział cenowy: 4990 zł/m2

Inwestycja: Arkadia Grębałowska
Deweloper: Grębałowska MGI Arkadia 
Prezentacja: str. 57 
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

19

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
50

kryterium

ocena

a b c d suma
1300

b.d.b.d.b.d.b.d.b.d. b.d. b.d.

4

h
b.d.

5 5 15

5 5 5 5 4,2 2,5 6

Przedział cenowy: 6500 - 6900 zł/m2

Inwestycja: ul. Biskupa A. Małysiaka etap 2/3
Deweloper: Proins
Prezentacja: str. 53 
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

58

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
1300

kryterium

ocena

a b c d suma
14333

3553,53,5 2,4 3,6

4

31

23

h
5

®



Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Glogera
Deweloper: Budopol
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

42,2

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
0333

4,2 33,2

9

h

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Kobierzyńska 164 
Deweloper: Acatom
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

75,2

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Żmujdzka 23
Deweloper: Acatom 
Prezentacja: brak

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
40312

34,53,62,82,8 4,2 3,9 29,2

46

h
4,4

I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

75,2

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
40312

34,53,62,82,8 4,2 3,9 29,2

46

h
4,4

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Mate3ny
Deweloper: Grupa Buma 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

56,3

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
13333

4,64,53,644,2 4,2 4 34,3

22

h
5,2

*

3,4 4 4 3,6 5 3,8 5,2

Przedział cenowy: 5392 - 7105 zł/m2

Inwestycja: Ojcowska Park
Deweloper: Nokturn Deweloper
Prezentacja: brak 
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

43,2

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
50

kryterium

ocena

a b c d suma
- 4031

4,23,25,04,23,2 4,2 4,6

11

32,2

0

h
3,6

3 3

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: DąbskaStreet III etap
Deweloper: Dasta Invest
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

46,2

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
1333

4,2 36,2

10

h

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: HUB Hofmanowej
Deweloper: Budopol 
Prezentacja: brak 
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

42,2

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
0333

3,853,643,4 4,2 4 33,2

9

h
5,2

4,2 4,6 4,3 4,8 4,1 4,6 5,4

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: 29. Aleja
Deweloper: Grupa Buma 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

56,3

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
13333

4,64,53,644,2 4,2 4 34,3

22

h
5,2

*

*

* *

* *
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Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Balice Park
Deweloper: Optimum Inwestycje
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

38,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
1312

4,3 31,8

7

h

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Lokum Vista 
Deweloper: Lokum Deweloper
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

47,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
8322

3,844,234,2 4,6 3,4 32,4

15

h
5,2

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Parki Krakowa
Deweloper: Murapol 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

54,4

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
11333

53,6443,4 4,6 4,6 34,4

20

h
5,2

*

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III

3,7 3,7 3,7 3,7 5 3,7 4

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Osiedle Pod Pomnikiem
Deweloper: Quercus
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

-3,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
-38013

4 30,6

-34

h

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Park Leśny Bronowice
Deweloper: Quelle Locum 
Prezentacja: brak 
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

37,2

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
0311

4,64,652,22,8 5 2,8 32,2

5

h
5,2

2,6 4,2 4,2 4 4 3,6 4

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Przestrzenie Banacha
Deweloper: Grupa Buma 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

56,3

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
13333

4,64,53,644,2 4,2 4 34,3

22

h
5,2

*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Lokum Salsa 
Deweloper: Lokum Deweloper
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

47,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
8322

3,844,234,2 4,6 3,4 32,4

15

h
5,2

brak danych

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Nowy Złocień
Deweloper: Murapol 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

54,4

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
11333

53,6443,4 4,6 4,6 34,4

20

h
5,2

*

*

* *

* *
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Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Osiedle  Piltza 
Deweloper: KG Group
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

11

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Głowackiego 12
Deweloper: Galinvest 
Prezentacja: brak

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 27022

4,63,2443,8 4,6 4,6 34

- 23

h
5,2

I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

37

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
b.d.b.d.12

444,243,4 5 4,2 34

3

h
5,2

brak danych

brak danych

 
Od 21  lutego 2020 r. będzie dostępny w kioskach i salonach prasowych  
Ruch, Garmond Press, Kolporter oraz w salonach EMPIK. 
Po najnowszy numer zapraszamy także do siedziby redakcji:  
ul. Dolnych Młynów 10/2a/m (I piętro, nad TAO Restaurant).

Następny 

ranking inwestycji deweloperskich  
zaktualizowany o ocenę kolejnych inwestycji znajdziesz w numerze 3/2020. 

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Wzgórze Witkowickie
Deweloper: AWIM 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

30,8

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
- 7033

3,453,643,6 4,2 3,2 31,8

- 1

h
4,8

*

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Królewskie Tarasy
Deweloper: Murapol 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

54,4

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
11333

53,6443,4 4,6 4,6 34,4

20

h
5,2

*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Apartamenty Bandtkiego 
Deweloper: KG Group
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

11

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 27022

4,63,2443,8 4,6 4,6 34

- 23

h
5,2

brak danych

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Start City 
Deweloper: Grupa Deweloperska Start
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

57,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
14333

4,654,24,23,4 4 4,2 34,8

23

h
5,2

brak danych

*

* *

*



68
st

ro
na

rynek 
komercyjny



69
strona

rynek 
komercyjny

oferty komercyjnestr. 72

publicystykastr. 70
Warto wiedzieć:
Jak pracodawcy łamią prawo
Anna Bruzda
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Jak pracodawcy 
     łamią prawo

Pensja „do ręki”, żeby nie 
płacić składek

Z komunikatu CBOS wynika, że nawet co 
10 pracodawca może szukać oszczędno-
ści kosztem składek, które powinien opła-
cać na rzecz pracowników  Na pytanie: 
Czy cała Pana(i) płaca jest „oficjalna” i za-
kład (pracodawca) płaci z niej składki na 
ZUS, na przyszłą emeryturę itd., czy tylko 
od części płacy odprowadza się skład-

z takich udogodnień  Co więcej, całkiem 
spora grupa pracowników wciąż nie 
może być pewna, czy ich podstawowe 
prawa zostaną respektowane  Gdy po-
jawia się możliwość oszczędzenia pew-
nej sumy kosztem pracowników, część 
przedsiębiorców niestety z tego korzysta  
O skali problemu mówi komunikat CBOS 
„Naruszenia praw pracowniczych”, opub-
likowany pod koniec ubiegłego roku 

Od dłuższego czasu mówi się 
o tym, że w Polsce panuje rynek 
pracownika  Skoro brakuje 

rąk do pracy, osoby zatrudnione mogą 
liczyć na wyższe płace czy dodatkowe 
korzyści, oferowane, by przyciągnąć po-
tencjalnych pracowników  Możliwość ko-
rzystania z prywatnej opieki zdrowotnej, 
karta Multisport czy premie lub bony oko-
licznościowe to w wielu firmach już stand-
ard  Niestety nie wszyscy mogą korzystać 

Teoretycznie prawo chroni pracowników, jednak w praktyce w wielu przypadkach osoby zatrud-
nione nie mogą liczyć na respektowanie przepisów, które ich dotyczą. Choć statystyki pokazują, 
że z biegiem czasu coraz więcej pracodawców przestrzega praw pracowniczych, nadal wielu z nich 
odmawia zatrudnionym tego, co prawnie im się należy.

warto wiedzieć
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Jak pracodawcy 
     łamią prawo

oszczędności, to nadgodziny  Świadczy 
o tym fakt, że 14 proc  badanych odpo-
wiedziało twierdząco na pytanie: Czy 
w Pana(i) przedsiębiorstwie/zakładzie 
pracy czas pracy jest przedłużany bez 
właściwego wynagrodzenia? Choć więk-
szość problemów zgłaszanych przez 
pracowników dotyczy główne sektora 
prywatnego i praktycznie nie zdarza się 
w instytucjach państwowych, w przypadku 
pracy w nadgodzinach bez odpowied-
niego wynagrodzenia jest inaczej  Co 
ciekawe, z deklaracji badanych wynika, że 
praca w nadgodzinach bez właściwego 
wynagrodzenia częściej zdarza się w insty-
tucjach publicznych i spółkach skarbu pań-
stwa niż w sektorze prywatnym – czytamy 
w raporcie opublikowanym przez CBOS  
Ponadto nie wszyscy polscy pracownicy 
mają zapewnione bezpieczeństwo – co 
11 osoba (9 proc ) spośród wszystkich 
biorących udział w badaniu przyznała, 
że w miejscu jej zatrudnienia pracownicy 
są zmuszani do pracy w nieprzepisowych 
warunkach 

Pracownicy a związki 
zawodowe

Interesujące wnioski płyną również z prze-
analizowania odpowiedzi na pytanie: Czy 

w Pana(i) przedsiębiorstwie/zakładzie pra-
cy pracownicy mają swobodę zakładania 
związków zawodowych lub zrzeszania się 
w istniejących już związkach? Nieco po-
nad połowa respondentów (53 proc ) od-
powiedziała twierdząco, a co czwarty za-
pytany (25 proc ) zaprzeczył  Zastanawia 
duża liczba osób, które odmówiły udziele-
nia odpowiedzi na to pytanie – wyniosła 
ona aż 22 proc  badanych  Z jednej strony 
może to wynikać z chęci ukrycia, że w miej-
scu pracy łamane są prawa pracowników 
do zrzeszania się w związkach zawodo-
wych, a z drugiej – po prostu z niewiedzy 
– komentują twórcy raportu 

ki, czy też może w ogóle nie są płacone 
składki od Pana(i) płacy?, zdecydowana 
większość respondentów (90 proc ) odpo-
wiedziała: Składka na ZUS jest odprowa-
dzana od całego mojego wynagrodzenia. 
Co 25 pracownik przyznał, że oskładko-
waniu podlega większa część jego wyna-
grodzenia, a resztę wypłaty dostaje „do 
ręki”, a co setny ma składki odprowadza-
ne od mniejszej części pensji  Taka sama 
liczba osób pracuje zupełnie „na czarno”  
3 proc  zapytanych nie wie, czy od ich wy-
nagrodzenia odprowadzane są składki, 
a 1 proc  odmówił udzielenia odpowiedzi 
na to pytanie  

Nie myślimy o przyszłości?

Co ciekawe, choć nie wynika to z badania, 
w społeczeństwie można spotkać się z opi-
niami zarówno pracowników, jak i praco-
dawców, że odprowadzanie składek tylko 
od części wynagrodzenia nie jest taką złą 
opcją z punktu widzenia osób zatrudnio-
nych, bo pozwala na wyższe zarobki  Do-
datkowo przedsiębiorcy tłumaczą się tym, 
że obecne przepisy prawne im nie sprzyja-
ją, a takie działania pozwalają utrzymać 
się na rynku  Taka praktyka jest jednak 
nielegalna, a dla pracowników w przyszło-
ści będzie skutkować niższą emeryturą  
Problemy mogą pojawić się i wcześniej, 
choćby w sytuacji, gdy osoba zatrudniona 
na takich zasadach będzie ubiegać się 
o kredyt hipoteczny  Wtedy może okazać 
się, że jej zdolność kredytowa, liczona od 
oficjalnej wypłaty, nie pozwoli na zakup 
wymarzonego mieszkania 

Zbyt niskie lub nieregularne 
wynagrodzenie

Kolejną bolączką pracowników jest pro-
blem z regularną wypłatą wynagrodzenia  
Na szczęście w tej kwestii obserwujemy 
znaczną poprawę – w ostatnim badaniu 
CBOS tylko 2 proc  osób przyznało, że 
ich pracodawcy nie wypłacają regularnie 
pensji, podczas gdy w 2003 r  problem 
ten dotyczył 11 proc  pracowników  Kolej-
ny obszar, w którym pracodawcy szukają 

tekst / Anna Bruzda
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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

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 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 

największy atut na terenie wieloetapowej                                                                                                                                    
inwestycji z dużym potencjałem    

inne dostępne lokale 50 m2

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 

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
rozwijająca się dzielnica    

inne dostępne lokale 33 m2
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Grzegórzki Park ul. Płk. Francesco Nullo 38

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

sprzedaż / wynajem

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 

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

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

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 

największy atut bliskość uczelni wyższych, sądu, 
prokuratury 

inne dostępne lokale 95 m2, 81 m2
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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

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 park. (cena) ogólnodostępne

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

największy atut lokal gotowy do odbioru

inne dostępne lokale -

metraż 17,69 m2

cena 7186 zł/m2 / 1 27 114  zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne

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

inne dostępne lokale bud. 191: od 17 do 147 m2  
bud. 193: od 139 do 157 m2
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Prądnicka 65 ul. Lekarska/ Prądnicka

Tętnowski Development Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 80, 30-017 Kraków
tel. 12 630 99 11 | 12 630 99 33
biuro@tetnowski.pl
http://tetnowski.pl/

wynajem

metraż 240 m2

cena 60 zł netto/m2 

koszty eksploatacyjne 12 zł netto/m2

miejsca park. (cena) tak

preferowane branże bankowość, edukacja, handel, 
usługi medyczne, kosmetyczne, 
itp.

największy atut lokalizacja, nowoczesne 
budownictwo, otoczenie

inne dostępne lokale 40 m2, 185 m2, 220 m2
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biuro@offices4you.pl

www.offices4you.krn.pl

Kraków, Podgórze

Kraków, Podgórze

Kraków, Czyżyny

Kraków, Podgórze

metraż: 4662 m2 (przestrzeń do własnej aranżacji)
       cena: 265 000 zł + opłaty (metraże od 500-4662 m2)

metraż: 644 m2 (przestrzeń do własnej aranżacji)
            cena: 37 996 zł + opłaty (dostępne różne metraże)

metraż: 244 m2 (przestrzeń do własnej aranżacji)
          cena: 14 400 zł + opłaty (metraże od 120-6000 m2)

metraż: 150 m2 (przestrzeń wykończona)  
                                                                            cena: 10 200 zł + opłaty

Kraków, Podgórze

Kraków, Podgórze

metraż: 178 m2 (przestrzeń do własnej aranżacji)
            cena: 8 900 zł + opłaty (dostępne również 105 m2)

metraż: 148 m2 (przestrzeń wykończona)
                                                                   cena: 10 064  zł + opłaty

Kraków, Prądnik Czerwony 

Kraków, Krowodrza

metraż: 656 m2 (możliwość wynajęcia połowy piętra)
                                                                     cena: 40 672 zł + opłaty 

metraż: 320 m2 (przestrzeń do własnej aranżacji) 
           cena: 12 800 zł + opłaty (dostępne różne metraże)
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Rozmowy:
Pozytywne relacje z klientem to 
recepta na sukces pośrednika
Magdalena Hojniak

80

przydatne adresystr. 96
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O kulisach pracy z pośrednikiem Magdalena Hojniak rozmawia z Renatą Piechutko, licencjonowanym 
pośrednikiem nieruchomości – Prezydentem Elektem PFRN, która obejmie stanowisko w połowie 2020 r.

Pozytywne relacje 
z klientem

Czym sugerować się przy 
wyborze pośrednika? Na co 
zwrócić uwagę?

Każdy z nas poszukując specjali-
stów z różnych dziedzin, najczę-
ściej przeprowadza wywiad środo-
wiskowy, pyta znajomych, rodzinę 
o doświadczenia w tym zakresie  
Wybierając pośrednika z polece-
nia, opieramy się na potwierdze-
niu jakości usług przez inne osoby  
Przy obecnym zalewie biur pośred-
nictwa i pośredników zawsze mo-
żemy sprawdzić w Centralnym Re-
jestrze Pośredników i Zarządców, 
czy dana osoba posiada licencję 

rozmowy

zawodową  Oczywiście obligato-
ryjna jest też polisa OC   Jest ona 
wymagana przez prawo  Nowe 
technologie pozwolą nam również 
na przeczytanie opinii w Internecie, 
więc w kolejnym etapie pozostaje 
już tylko rozmowa z wybranym po-
średnikiem, która również pomoże 
podjąć decyzję 

Czy dla klienta jest ważne, 
jakie doświadczenie ma po-
średnik? 

Doświadczony pośrednik nieru-
chomości to taki, który ma bardzo 
dobrą orientację w rynku nierucho-

Renata Piechutko
Wiceprezes Zarządu MSPON
Członek Zarządu PFRN

to recepta na sukces pośrednika



mości, posiada dogłębną wiedzę 
z tego zakresu i zna aktualne ceny  
Taka osoba ma poprowadzić bez-
piecznie klienta przez cały proces 
prowadzący do transakcji  Pro-
fesjonalista musi posiadać także 
osobowość, wykazać się kulturą 
osobistą i taktem – często jest bo-
wiem powiernikiem bardzo osobi-
stych kwestii związanych z życiem 
klienta, który w związku z zaku-
pem, sprzedażą, najmem czy wy-
najmem nieruchomości powierza 
mu nie tylko swoje dane osobowe, 
ale przekazuje również informacje 
o swojej sytuacji finansowej, zdro-
wotnej, rodzinnej, więc obdarza 
pośrednika zaufaniem, licząc na 
dyskrecję 

Co zyskujemy na współpra-
cy z pośrednikiem?

Decydując się na współpracę 
z pośrednikiem, klient zyska wiele 
korzyści  Opierając się na jego do-
świadczeniu i wiedzy, zaoszczędzi  
czas i wybierze najatrakcyjniejsze 
oferty  Powierzając swoją nieru-
chomości pośrednikowi, właściciel 
zyskuje kompetentną osobę, która 
wykorzysta swoją wiedzę marke-
tingową i zamieści w ogłoszeniu 
profesjonalnie wykonane zdjęcia, 
wzbudzający zainteresowanie 
opis, a także należycie zaprezen-
tuje nieruchomość – nie jest z nią 
związany emocjonalnie jak wła-
ściciel, co czyni go bardziej wiary-
godnym i obiektywnym w oczach 
nabywcy  Dla klienta biura pośred-
nictwa najważniejszym aspektem 
transakcji jest bezpieczeństwo  Dla-
tego też pośrednik sprawdza stan 
prawny nieruchomości, a w razie 
potrzeby pomoże rozwiązać pro-
blemy z nim związane  Nabywca 
może też uzyskać porady dotyczą-
ce korzystnego kredytu na zakup 
nieruchomości czy atrakcyjnego 
ubezpieczenia  Profesjonalista po-

winien zająć się również sporzą-
dzeniem umowy przedwstępnej, 
gdy zaistnieje taka konieczność 

Od czego powinniśmy za-
cząć?

Po wyborze pośrednika, z którym 
chcielibyśmy współpracować, ko-
lejnym krokiem będzie podpisa-
nie umowy i w tym zakresie są 2 
opcje – na wyłączność lub otwar-
ta  W przypadku pierwszego wa-
riantu tylko jeden pośrednik będzie 
zajmował się sprzedażą nieru-
chomości czy wynajmem  Umowa 
otwarta z kolei pozwala na podpi-
sanie umowy z większą liczbą po-
średników  Bez względu na to, czy 
umowa jest otwarta, czy na wy-
łączność, trzeba dokładnie spraw-
dzić jej treść, zwłaszcza w zakresie 
obowiązków i wynagrodzenia po-
średnika – należy to ustalić przed 
podpisaniem dokumentu  Trzeba 
pamiętać, że pośrednik powinien 
pobrać wynagrodzenie za konkret-
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ne działania przynoszące określo-
ne rezultaty, czyli sprzedaż lub wy-
najem nieruchomości  Musimy też 
zwrócić uwagę na czas trwania 
i sposób wypowiedzenia umowy 
i czy została do niej załączona 
polisa OC   Kiedy wskutek działań 
pośrednika dojdzie do transakcji, 
profesjonalista powinien pomóc 
w skompletowaniu dokumentów, 
uzyskaniu stosownych zaświad-
czeń i załatwieniu formalności 
w urzędach czy notariacie 

Czy jest coś, czego powinni-
śmy się obawiać?

Najważniejszy jest tutaj wybór od-
powiedniego, profesjonalnego po-
średnika  Pamiętajmy, że podstawą 
współpracy jest umowa zawarta 
z pośrednikiem, zatem należy za-
dbać o precyzyjny zapis szczegó-
łów współpracy  Wielu nieprofesjo-
nalnych pośredników psuje opinię 
całej branży  Nawet jeżeli trafi się 
nieuczciwy pośrednik, to dobrze 
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sporządzona umowa będzie pod-
stawą do wszelkich roszczeń 

Kiedy powinno zapalić się 
nam czerwone światło, że 
pośrednik nierzetelnie wy-
konuje swoją pracę? 

Częstą praktyką nieuczciwych biur 
nieruchomości jest pobieranie opła-
ty od potencjalnych najemców czy 
kupujących jeszcze przed wizytą 
w oferowanym mieszkaniu  Praca 
nierzetelnego biura czasem spro-
wadza się tylko do  przekazania 
klientowi numeru telefonu do wła-
ściciela nieruchomości, jednak 
często okazuje się, że oferta jest 
już nieaktualna  Dlatego znów klu-
czowe będzie tutaj dokładne zapo-
znanie się z treścią umowy  Może 
się zdarzyć, że będą w niej zapisy 
o wyłączeniu odpowiedzialności 
pośrednika za niezgodność oferty 
ze stanem faktycznym czy o karach 
umownych za odmowę uiszczenia 
prowizji  Właściwy dokument musi 

zawierać informację o prowizji dla 
pośrednika z uwzględnieniem po-
datku VAT  Powinniśmy zadbać, aby 
wszystkie czynności i usługi jakich 
oczekujemy od pośrednika, znala-
zły się w umowie – jest to podsta-
wa do egzekwowania jego pracy 
i naszych ewentualnych roszczeń 

Czyli pośrednik powinien 
nam towarzyszyć przy oglą-
daniu nieruchomości i zała-
twianiu formalności? 

Profesjonalne i uczciwe pośrednic-
two nieruchomości nie powinno 
skupiać się tylko na kojarzeniu klien-
tów i szybkiej transakcji   Pośrednik 
powinien towarzyszyć klientowi na 
każdym etapie współpracy i służyć 
wsparciem, pomocą oraz doświad-
czeniem zawodowym  Nie zapo-
minajmy jednak, że na pośrednika 
możemy liczyć w takim zakresie, 
w jakim zapewnimy to sobie w umo-
wie  Jeżeli chcemy, aby reprezento-
wał nas w urzędach, instytucjach, 

załatwiał stosowne dokumenty, 
zaświadczenia, zadbajmy o to, 
aby pojawił się na ten temat zapis 
w umowie i aby przekazać  pełno-
mocnictwo w tym zakresie 

Czy w zakres jego obo-
wiązków wchodzi również 
sprawdzenie wiarygodności 
oferenta? Kupujący prze-
cież chciałby mieć pewność, 
że mieszkanie sprzedawane 
przez pośrednika jest bez-
pieczne.

Profesjonalny pośrednik jest zobo-
wiązany do sprawdzenia stanu 
prawnego nieruchomości  Czasem 
bywa, że sam właściciel nierucho-
mości nie jest do końca świado-
my zawiłości związanych z jego 
nieruchomością  Jeżeli zdarzy się, 
że trzeba taki stan rozwikłać, do-
świadczony pośrednik powinien 
w tym pomóc, po ustaleniach co do 
czynności i odpowiedniego wyna-
grodzenia 
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A jeśli chodzi o cenę nieru-
chomości – na ile pośrednik 
może ją określić? Może od-
powiedzieć na pytanie, czy 
mieszkanie jest warte swojej 
ceny ofertowej?

Obecnie bardzo często zdarza się, 
że ceny nieruchomości są zawyża-
ne przez właścicieli, zwłaszcza 
w dużych miastach  Sytuację taką 
przede wszystkim generuje popyt  
Pośrednicy często zwracają na to 
uwagę właścicielom, ale jedynym 
katalizatorem w takiej sytuacji jest 
czas  Jeżeli cena nieruchomości 
wystawionej na sprzedaż jest tak 
wysoka, że nie cieszy się zaintere-
sowaniem kupujących, właściciel 
z czasem postanawia ją obniżyć  
Pośrednik może zasugerować, 
że cena jest zbyt wysoka, czy też 
za niska, ale zgodnie z obecnymi 
przepisami nie może wyceniać nie-
ruchomości  Do tego mają prawo 
rzeczoznawcy 

Czego najbardziej boją się 
klienci w związku z nawią-
zaniem współpracy z po-
średnikiem?

Klienci najbardziej obawiają się 
płacenia prowizji i umowy na wy-
łączność  Naszą cechą narodową 
jest już chyba to, że wydaje nam 
się, że wszystko potrafimy robić 
sami  W efekcie końcowym tracimy 
sporo pieniędzy na ogłoszenia, bo 
„co za problem wrzucić ogłoszenie 
do Internetu?”  Ale w praktyce nie-
profesjonalnie zamieszczone ofer-
ty szybko giną w gąszczu innych, 
a my tracimy pieniądze na dodawa-
nie kolejnych  W efekcie jesteśmy 
zmuszeni do znacznego obniżania 
ceny nieruchomości lub ostatecznie 
i tak zlecamy sprzedaż czy wyna-
jem pośrednikowi  Z kolei przy pod-
pisywaniu umowy wstrzymujemy się 

od umowy na wyłączność, bo „jak 
sprzedamy sami, to trzeba mu bę-
dzie zapłacić”  Podpisujemy więc 
kilka umów otwartych i… znowu 
czekamy, ponieważ kilku konkuru-
jących pośredników nie zamieści 
dokładnego adresu nieruchomości, 
nie przedstawi wszystkich zdjęć 
i pełnego wyglądu nieruchomości, 
bo ułatwiłoby to kupującemu dotar-
cie do oferowanego mieszkania  
Takich ofert nie promuje się z wła-
ściwym zaangażowaniem, ponie-
waż istnieje ryzyko, że sprzeda je 
inny pośrednik 

Czy to prawda, że pośred-
nik ma większe możliwo-
ści negocjacji ceny, może 
uzgodnić lepsze warunki 
niż klient osobiście? 

Pośrednik ma większe możliwości 
negocjacji wynikające z jego do-
świadczenia i braku emocjonalne-
go i sentymentalnego podejścia do 
danej nieruchomości, co czyni go 
bardziej obiektywnym i wiarygod-
nym  

Zostaje nam jeszcze kwestia 
zapłaty. Od kogo pośrednik 
powinien ją otrzymać? 

Płaci ten, kto jest związany umową 
z pośrednikiem i wynika to z jej tre-
ści  W Polsce jest to temat sporny   

Niektórzy uważają, że pośrednik 
powinien reprezentować tylko jed-
ną ze stron, unikając konfliktu inte-
resów  W praktyce często zdarza 
się, że pośrednik pobiera wyna-
grodzenie od dwóch stron trans-
akcji  Jeżeli współpracują przy niej 
pośrednicy reprezentujący swoich 
klientów, wówczas każdemu z nich 
płaci jego klient  

Co Pani zdaniem jest naj-
ważniejsze w pracy pośred-
nika? 

Najważniejsze w pracy pośred-
nika jest jego przygotowanie me-
rytoryczne, ale poza nim zawód 
pośrednika w obrocie nieruchomo-
ściami w dużej mierze oparty jest 
na pozytywnych relacjach z klien-
tami, dlatego ogromne znaczenie 
ma zdobycie zaufania  Od tego 
bardzo zależy dalsza współpraca 
na kolejnych etapach prowadzą-
cych do bezpiecznej transakcji i za-
dowolenia klienta  Doświadczony 
pośrednik nie tylko skupia się na 
wiedzy z zakresu nieruchomości, 
ale potrafi także słuchać i rozma-
wiać z klientem  Jest to recepta na 
satysfakcjonującą obydwie strony 
współpracę  

Rozmawiała:
Magdalena Hojniak
redakcja@krnmedia pl
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ODDZIAŁY
I oddział  ul. Kapelanka 1A/1
II oddział  ul. Czarnowiejska 51/5
III oddział  ul. Lubomirskiego 39/1
IV oddział  ul. Królewska 41/1

KROWODRZA,
ŁOBZÓW 
Mieszkanie 2 -pokojowe,  
57 m2, gustowne, 2010 r.

 

cena: 700 000 zł 

kontakt: Katarzyna Kurleto 
tel. 572-985-869

BOREK FAŁĘCKI,
UL. ZDUNÓW 
3-pokojowe mieszkanie,  
59 m2, 2010 r.

 

cena: 489 000 zł 
 

kontakt: Michał Nowacki 
tel. 511-272-088

WĘGRZCE WIELKIE 
II ETAP! Mieszkania 3-pokojowe,  
pow. ok. 60 m2,  
osiedle zamknięte
ceny: od 325 000 zł 

kontakt: Piotr Kudła 
tel. 688-880-133

WOLA JUSTOWSKA 
Mieszkania 2,4,6-pokojowe,  
pow. 44 – 110 m2,  
gotowe do odbioru
ceny: od 394 500 zł 

kontakt: Iwona Nagacz 
tel. 688-880-184

GÓRKA NARODOWA 
Mieszkania 2,3,4,5-pokojowe,  
pow. 35-109 m2,  
wysoka jakość wykończenia
ceny: od 295 805 zł  

kontakt: Joanna Makówka 
tel. 688-880-156

GRZEGÓRZKI, 
GRZEGÓRZECKA 
Wyjątkowy 3-pokojowy apartament  
(84 m2), położony w prestiżowej  
inwestycji “Wiślane Tarasy” 

 

cena: 1 245 000 zł 

kontakt: Michał Dzięcioł 
tel. 518-810-080

KRAKÓW,
BRONOWICE 
Dom urządzony w wysokim standardzie  
z 2003 r, p.u. 150 m2

cena:  1 495 000 zł  

kontakt: Grzegorz Zębala 
tel. 796-541-485

STARE MIASTO, BRACKA 
Komfortowy, luksusowo wyposażony 
apartament w pięknie wyremontowanej, 
zabytkowej kamienicy przy Rynku 
Głównym
cena: 1 386.000 zł 
kontakt: Aleksandra Pudełko 
tel. 507-668-087

RUCZAJ,
PILTZA 
Atrakcyjne 2 -pokojowe,  
68 m2, z pełnym wyposażeniem
cena: 650 000 zł 

kontakt: Dariusz Kornaś 
tel. 502-104-545
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RUCZAJ,
UL. CZERWONE MAKI 
Mieszkanie 2-pokojowe,  
urządzone, 50 m2 

cena: 517 500 zł 

kontakt: Paweł Bystrowski 
tel. 533-375-797

WIELICZKA 
Bliźniak, 5- pokojowy,  
luksusowy, pow. całk. 230 m2 

cena: 940 000 zł 
 

kontakt: Zbigniew Pisarski 
tel. 511-272-188

PRĄDNIK BIAŁY 
Mieszkania 1,2,3-pokojowe,  
pow. 24 – 56 m2,  
atrakcyjna lokalizacja
ceny: od 254 768 zł

kontakt: Katarzyna Kozłowska – Guśtak 
tel. 518-706-518

WIELKA WIEŚ,  
MODLNICA 
Osiedle domów wolnostojących,  
pow. 155 m2, atrakcyjna lokalizacja
cena: 659 000 zł 

kontakt: Jarosław Utnik 
tel. 688-880-152

PROKOCIM,
UL. LILLI WENEDY 
Ładne 3-pokojowe mieszkanie,  
44 m2, duży balkon
cena: 390 000 zł  

kontakt: Jakub Obcowski 
tel. 510-087-993

BRONOWICE,
UL. STAŃCZYKA 
Przestronne mieszkanie,  
3-pok, 79 m2, 2009 r.
cena: 749 000 zł 

kontakt: Monika Sosnowska-Rainer 
tel. 505-236-943

KRAKÓW,
PŁASZÓW 
Luksusowy dom, 170 m2,  
działka 10 a, 2009 r.

 

cena: 1 890 000 zł  

kontakt: Bożena Romuzga 
tel. 518-706-538

PROKOCIM,
UL. GÓRNIKÓW 
Mieszkanie 3-pokojowe,  
parter, 66 m2

cena: 605 000 zł 

kontakt: Dima Hrycyszyn 
tel. 796-483-018

STARE MIASTO,
UL. RAJSKA 
Apartament 1- pokojowy,  
wysoki standard, 24 m2
cena: 550 000 zł 

kontakt: Edyta Fajlhauer 
tel. 518-706-583

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. BESKIDZKA 
Nowoczesne mieszkanie,  
3-pok, 50 m2, 2013 r.

 

cena: 495 000 zł 

kontakt: Sabina Pająk 
tel. 514-738-628

CENTRUM

INWESTYCJI

DEWELOPERSKICH
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STARE MIASTO,
AL. SŁOWACKIEGO 
Mieszkanie 4- pokojowe,  
122 m2, przestronne

 

cena: 1 500 000 zł 

kontakt: Edyta Fajlhauer 
tel. 518-706-583

PŁASZÓW,
UL. SARMACKA 
Mieszkanie 2-pokojowe, 60,8 m2,  
apartamentowiec
cena: 719 000 zł 
 

kontakt: Julia Tarkowska 
tel. 505-083-150

ZIELONKI,
WĘGRZCE 
Domy w zabudowie szeregowej,  
pow. 149-171 m2, m-ca postojowe
ceny: od 549 000 zł 

kontakt: Romuald Niemiec 
tel. 576-853-289

BRONOWICE,
UL. SMĘTNA 
Mieszkanie 3-pokojowe, 55 m2,  
wysoki standard, 2011 r., do wejścia
ceny: od 598 000 zł 

kontakt: Dariusz Zieliński 
tel. 688-880-209

DĘBNIKI,
UL. ZAKRZOWIECKA 
Mieszkanie 2-pokojowe,  
51,64 m2, z tarasem
cena: 516 400 zł  

kontakt: Katarzyna Słaby 
tel. 500-715-217

ŚWIĄTNIKI GÓRNE,
RZESZOTARY 
Dom wolnostojący, luksusowy,  
pow. całk. 225 m2 

cena: 870 000 zł 

kontakt: Stanisław Irzyk 
tel. 509-907-533

GRZEGÓRZKI,
UL. CYSTERSÓW 
Mieszkanie 4-pokojowe,  
67 m2, nowoczesne
cena: 980 000  zł  

kontakt: Karolina Raźna 
tel. 503-031-022

BRONOWICE,
OK. UL. OJCOWSKIEJ 
Dom wolnostojący,  
pow. całk. 321 m2, komfortowy, 2005 r.
cena: 

kontakt: Sebastian Steranka 
tel. 501-227-010

WIELICZKA,
GOLKOWICE
Dom wolnostojący, 124 m2,  
dz. 4,71 ar, 2009 r.
cena: 1 989 000zł

kontakt: Julia Tarkowska 
tel. 505-083-150

GM. ZABIERZÓW,
BOLECHOWICE 
Bliźniak, 4- pokojowy,  
pow. całk. 106 m2, przytulny

 

cena: 659 000 zł 

kontakt: Beata Gracz-Sambor 
tel. 500-557-819

ODDZIAŁY
I oddział  ul. Kapelanka 1A/1
II oddział  ul. Czarnowiejska 51/5
III oddział  ul. Lubomirskiego 39/1
IV oddział  ul. Królewska 41/1
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KROWODRZA,
UL. KROWODERSKICH ZUCHÓW 
Mieszkanie 3-pokojowe,  
51,05 m2, nowoczesne

 

cena: 515 000 zł 

kontakt: Katarzyna Osiecka 
tel. 503-780-786

BRONOWICE,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe,  
57,62 m2, I p., 2014 r.

 

cena: 749 000 zł 

kontakt: Elżbieta Rudek 
tel. 505-110-150

GRZEGÓRZKI 
Mieszkania 1,2,3,4-pokojowe,  
pow. 28 – 132 m2,  
nowoczesna architektura
ceny: od 350 625 zł 

kontakt: Marek Popiela 
tel. 688-880-152

WIELICZKA,
UL. ZBOŻOWA 
CESJA PRAW! Mieszkanie 3-pokojowe, 
pow. 55 m2, parter, ogródek
cena: 329 500 zł 

kontakt: Małgorzata Brożek 
tel. 688-880-149

SIDZINA,
UL. TOPOGRAFÓW 
Mieszkanie 4-pokojowe,  
107 m2, 2017 r., I p.
cena: 648 000 zł  

kontakt: Piotr Dziadzio 
tel. 515-234-864

GRZEGÓRZKI,
AL. POKOJU 
Mieszkanie 2-pokojowe,  
37 m2, pod inwestycję
cena: 369 000 zł 

 
kontakt: Piotr Dziadzio 
tel. 515-234-864

GRZEGÓRZKI,
UL. GRZEGÓRZECKA 
Mieszkanie 2-pokojowe,  
53,57 m2, wys. standard

 

cena: 970 000 zł  

kontakt: Małgorzata Baran- Michałowska 
tel. 782-390-455

BRONOWICE,
UL. STAWOWA 
Mieszkanie 3-pokojowe,  
73 m2, I p., 2015 r.
cena: 699 000 zł 

kontakt: Katarzyna Osiecka 
tel. 503-780-786

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. POWSTAŃCÓW 
Mieszkanie 3-pokojowe,  
52,2 m2, wys. standard
cena: 490 000 zł 

kontakt: Elżbieta Rudek 
tel. 505-110-150

CENTRUM

INWESTYCJI

DEWELOPERSKICH

STARE MIASTO,
UL. STAROWIŚLNA 
Mieszkanie 2-pokojowe,  
45,8 m2, klimatyczne

 

cena: 595 000 zł 

kontakt: Małgorzata Baran- Michałowska 
tel. 782-390-455
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Tecnocasa.  
I jesteś w domu.
Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie.

3-pokojowe - 56,80 m2 
Azory, ul. Chełmońskiego
Trzypokojowe mieszkanie z jasną kuchnią. 
Stan dobry, łazienka po generalnym remoncie. 
Blisko przystanek MPK. Ciekawa oferta dla 
rodziny z dzieckiem. W pobliżu dwa parki - 
dużo zieleni.

 
cena: 425 000 zł  
tel. 666 605 183

3-pokojowe – 70 m2

Ruczaj

Lokal dwupoziomowy składający się z sypialni, 
pokoju dziennego, przestronnej kuchni, łazien-
ki, osobnego WC oraz sypialni na antresoli. 
Mieszkanie świeżo po remoncie. 

cena: 520 000 zł  
tel. 692 505 666 

Lokal usługowy - 556 m2

Nowa Huta 
Do kupna budynek usytuowany na działce o 
powierzchni 57 arów pod działalność usługową 
produkcyjną, biurową. Parter o powierzchni  
293 m2. Pierwsze piętro o powierzchni 262 m2.
Stan bardzo dobry. Istnieje możliwość wynajmu 
za 12 500 zł miesięcznie.
cena: 3 500 000 zł  
tel. 693 569 107

3-pokojowe - 75,2 m2

Krowodrza, ul. Rusznikarska
Nieruchomość składająca się z: przedpokoju, 
salonu z aneksem kuchennym, 2 oddzielnych 
pokoi, łazienki, WC, garderoby, tarasu, piwnicy. 
Możliwość dokupienia miejsca postojowego w 
tym samym budynku.   

cena: 540 000 zł  

tel.: 793 717 771

3-pokojowe - 74 m2

Wola Justowska, ul. Borowego

Apartament składający się z: przedpokoju, osobnej 
jasnej kuchni, 2 sypialni, salonu oraz łazienki z WC. Do-
datkowo do mieszkania przynależy balkon, możliwość 
zakupu 2 komórek lokatorskich i 2 miejsc postojowych.

cena: 1 110 000 zł   
tel. 534 534 605

3-pokojowe – 92,58 m2

Azory, ul. Radzikowskiego
Mieszkanie składa się z dwóch sypialni, salonu 
z wyjściem na balkon, osobnej kuchni, łazienki 
oraz WC. Mieszkanie jasne, w dobrym stanie. 
W pobliżu Galeria Bronowice oraz inne punkty 
usługowe. 
cena: 750 000 zł 
tel. 666 605 183

2-pokojowe – 50 m2

Prądnik Czerwony, ul. Na Barciach

Lokal mieszkalny o powierzchni 50 m2,  
znajdujący się na parterze budynku z 1999 r. 
Dwa pomieszczenia pozwalają na dowolna 
modyfikacje układu.   

cena: 350 000 zł  
tel. 730 970 199

Dom - 103 m2

Siepraw, ul. Zacisze
Dom z bali o powierzchni 103 m2. Wybudowany 
w 2002 roku składa się z salonu, kuchni oraz 
zaadaptowanego poddasza gdzie znajdują  
się trzy sypialnie. Nieruchomość usytuowana jest 
na działce o powierzchni 58 arów.

cena: 598 000 zł  
tel. 692 505 666

Dom - 170 m2, działka 1,5 a
Osiedle Oficerskie, ul. Lotnicza
1/2 domu składająca się z dwóch poziomów  

z garażem. Dodatkowe miejsce postojowe przed 
posesją, przestronna piwnica oraz piękny taras  
z basenem. Nieruchomość położona w cichej  
i spokojnej okolicy.

cena: 900 000 zł  
tel. 604 683 680

2-pokojowe - 69 m2

Salwator, ul. Kasztelańska
Mieszkanie o powierzchni 69,16 m2, 
składające się z: przedpokoju, dużej jasnej 
kuchni, 2 dużych pokoi oraz łazienki z WC. 
Dodatkowo do mieszkania przynależy balkon 
oraz piwnica.

cena: 819 000 zł  
tel. 534 534 605
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Tecnocasa.  
I jesteś w domu.
Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie.

2-pokojowe  - 39,30 m2

Stare Podgórze, ul. Długosza  
Mieszkanie składa się z salonu z wnęką 
kuchenną, sypialni z garderobą oraz łazienki 
z WC. Znajduję się na drugim piętrze kamien-
icy. Nieruchomość po generalnym remoncie. 

 

cena: 475 000 zł  
tel. 513 084 377

Dom - ok. 240 m2

Dębniki, Ruczaj
Dwukondygnacyjny dom składający się z 
6 pokoi, kuchni, hallu, wiatrołapu, dwóch 
łazienek, oddzielnego WC oraz balkonu (ok. 
18 m2). Działka o powierzchni 7 ar, garaż 
jednostanowiskowy, budynek gospodarczy o 
powierzchni ok 90 m2.
cena: 1 020 000 zł  
tel. 883 999 762

1-pokojowe – 33 m2

Nowa Huta, os. Szkolne

Kawalerka, składająca się z pokoju, oddziel-
nej, jasnej kuchni, łazienki oraz przedpokoju, 
zlokalizowana III p./ IV p. Mieszkanie do remon-
tu, z możliwością zmiany układu. Przynależna 
duża piwnica.

cena: 470 000 zł  
tel. 693 569 107

2-pokojowe - 50 m2

Stare Grzegórzki, ul. Siedleckiego

Dwa osobne pokoje, oddzielna kuchnia,  
łazienka z WC oraz przestronny przedpokój. 
Zapraszamy do umówienia się na wizytę!  

cena: 529 000 zł  

tel.: 512 110 804 

3-pokojowe – 76,26 m2

Łobzów, ul. Kazimierza Wielkiego

Trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, 
piwnica. Mieszkanie położone na 1 piętrze w budynku 
z cegły, niedaleko Uniwersytetu Pedagogicznego. 

Idealne pod inwestycję lub dla rodziny.

cena: 610 000 zł   
tel. 512 110 802

2-pokojowe - 56,07 m2

Stare Podgórze, ul. Krasickiego 

W skład nieruchomości wchodzą dwa pokoje, 
oddzielna kuchnia, łazienka z WC oraz hall. 
Możliwość zmiany układu mieszkania. Do lokalu 
przynależy piwnica, rowerownia oraz siłownia.

  
cena: 469 000 zł 
tel. 513 084 377  

2-pokojowe – 64 m2

Ruczaj, ul. Obozowa

Mieszkanie położone na trzecim w trzypiętrowym 
bloku z roku 2002, składa się z dwóch przestron-
nych pokoi, oddzielnej kuchni, łazienki z WC oraz 
przedpokoju. Do mieszkania przynależy bardzo 
duży balkon.   
cena: 395 000 zł  
tel. 883 999 762 

4-pokojowe – 83 m2

Nowa Huta, Mogiła
Mieszkanie w domu wolnostojącym, składające 
się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC, poddasza 
do adaptacji i garażu. Nieruchomość w stanie 
dobrym. Cicha i zielona okolica. Ogrzewanie 

gazowe.

cena: 470 000 zł  
tel. 693 569 107

3-pokojowe - 95 m2

Kazimierz, ul. Starowiślna

Przestronny salon, sypialnia z wydzieloną garde-
robą, mały pokój z balkonem, kuchnia z jadalnią 
oraz balkonem, łazienka z WC oraz przedpokój. 

Zapraszamy do umówienia się na wizytę!

cena: 930 000 zł  
tel. 512 110 804

3-pokojowe – 71 m2

Łobzów, ul. Mazowiecka

Trzypokojowe mieszkanie po gruntownym remon-
cie. Salon z aneksem kuchennym, dwa pokoje, 
łazienka, WC, pomieszczenie gospodarcze. Lokal 

w bardzo dobrym stanie na pierwszym piętrze.

cena: 699 000 zł   
tel. 512 110 802
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Adres biura: 
Kraków, ul. Balicka 56

        +48 503 005 679  

         e-mail: krakow@plan-a.pl

DOM NA SPRZEDAŻ  Przybysławice

166 m2, 5 pokoi, działka 4,9 a, stan deweloperski, bliźniak,  
I kwartał 2020 r.  
cena: od 550 000 zł  (promocja na segment  nr 1 do 20 lutego)     
tel. 531 255 155 
                                                        

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
Stare Miasto, Rakowicka

2 pokoje, oddzielna kuchnia, 64 m2, 
parter, ogródek 20 m2. Możliwość 
wydzielenia 3 pokoi. 

cena: 897 000 zł  
tel. 503 005 679

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
Dębniki, ul. Kazimierza Pułaskiego
103 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,  
garderoba, 2 miejsca postojowe.
Wysoki standard. 
cena: 1 270 000 zł
cena za miejsca postojowe: 94 000 zł 
tel. 503 005 679

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ
Bibice

Działka budowlana, 8 arów, MPZP, 
20x40 m. Działka widokowa.

cena: 280 000 zł  
tel. 531 255 155

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ 
Chorągwica, gm. Wieliczka

7500 m2, budowlana, budownictwo 
jednorodzinne. Działka widokowa.
 

cena: 748 000 zł  
tel.: 531 255 155

DOM NA SPRZEDAŻ 
Olszowice

173/120 m2, 5 pokoi, działka 5,1 a.  
Stan deweloperski, termin oddania  
– IV kwartał 2019

cena: 465 000 zł   
tel. 503 005 679

LOKAL NA SPRZEDAŻ
Grzegórzki, ul. Grzegórzecka

512 m2, komercyjny, przeznaczenie 
sportowo-rekreacyjne, wysoki standard.

 
cena: 3 997 000 zł  NOWA CENA! 
tel. 531 255 155

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ
Zabierzów

1200 m2, budowlana, MPZP 
Działka widokowa. Pełne uzbrojenie.
 

cena: 420 000 zł  
tel. 531 255 155

LOKAL NA WYNAJEM
Wieliczka

180 m2, przygotowany pod restaurację, 
parking przed lokalem.

cena: 10 000 zł  
tel. 531 255 155

     Bez prowizji

 Oferta specjalna

     Bez prowizji

     Bez prowizji      Bez prowizji
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ZAPISUJĄC SIĘ  NA NASZE KURSY ! 

Zarządca 
Nieruchomości 

Pośrednik w Obrocie 
Nieruchomościami 

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW 
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

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

Skontaktuj się z nami już dziś  
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Kraków, Grzegórzki, ul. W. Pola

Mieszkanie znajduje się na 1 pietrze, kameralnej kamienicy wybudowanej w 2016 
Jest jasne, ciche i dodatkowo wyposażone w duży zadaszony taras  Składa się z w pełni 
wyposażonej kuchni IKEA  Pieszo w max 15 min  Można dojść do wszystki ważniejszych 
miejsc w krakowie  Rynek Główny, Dworzec Główny, Galeria Krakowska, 10 min Galeria 
Kazimierz, Dzielnica Kazimierz, Bulwary Wiślane  Ogrzewanie oraz ciepła woda, własne, 
gazowe - piec dwu funkcyjny 

399 000  ZŁ TEL. 579233488

MIESZKANIENA NA SPRZEDAŻ
Kraków, Stare Miasto, ul. Rakowicka

Apartament o powierzchni 96m2 znajduje się na parterze nowoczesnego budynku  
Składa się z przestronnego salonu oraz otwartej na salon kuchni, dwóch sypialni, gabi-
netu, 2 łazienek (prysznic i wanna) i balkonu  Mieszkanie jest urządzone w klasycznym 
stylu, jasne i przestronne, w pełni umeblowane  Istnieje możliwość zakupienia miejsca 
postojowego w garażu podziemnym i komórki lokatorskiej 

1 198 000 ZŁ TEL.516028307

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

Działka rolna o pow  0,442 ha, położona około 300 m od zabudowań 
Widok na las i wieś Czajowice  
Piękna i malownicza okolica 

90 000  ZŁ TEL. 600 245 333

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

Działka rolna o pow  0,5380 ha, położona około 150 m od zabudowań  
Niedaleko las i skręt na serpentyny do Ojcowa 
Piękna i malownicza okolica 

110 000 zł do uzgodnienia TEL. 600 245 333



   rynek w
tórny

95
strona

TEL. 600 245 333

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
Kraków, ul. I. Odrowąża
Sprzedam mieszkanie 40 m2 z ogródkiem, położone na wysokim parterze w spokojnej 
okolicy 
W skład mieszkania wchodzi: 
- przestronna kuchnia, sypialnia z dużym łóżkiem, podwójną szafą oraz stolikiem noc-
nym, łazienka z wanną, duży przedpokój umożliwiający osobne wejścia do każdego 
z pomieszczeń  

345.000 ZŁ TEL. 693 847 747

NA SPRZEDAŻ POŁOWA DOMU TYPU BLIŹNIAK
Michałowice

O pow  220 m2, zlokalizowany na działce o pow  500 m2, z 2008 r , wysoki standard  
Dom składa się z: 5 pokoi, 3 sypialni na piętrze oraz gabinetu lub dodatkowej sypialni 
na parterze; 3 łazienek, garderoby, pralni i garażu  

TEL.  604-110-932

APARTAMENT NA SPRZEDAŻ
Stare Miasto, ul. Rakowicka

Apartament o pow  96 m2 w inwestycji Apartamenty Novum  Składa się z przestron-
nego 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 umeblowane  Istnieje możliwość zakupienia miejsca postojowego w garażu 
podziemnym i komórki lokatorskiej 

 1 198 000 ZŁ TEL. 516 028 307

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 
KRAKÓW, ul. Wincentego Pola, 24 m2

Mieszkanie składa się z w pełni wyposażonej kuchni IKEA, łazienki z prysznicem wy-
posażonej w baterie łazienkowe firmy GROHE, pokój z szafą PAX i sofą FRIHETEN  
Pieszo w max 15 min  można dojść do wszystkich ważniejszych miejsc w Krakowie  
5 min  do przystanków tramwajowych przy Hali Targowej i Rondzie Grzegórzeckim  
Ogrzewanie oraz ciepła woda, własne, gazowe - piec dwu funkcyjny  Internet świa-
tłowodowy 

 415 000 ZŁ TEL.  667 072 203
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	� Urząd Miasta Krakowa  
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4  
tel. 12-616-12-00 
www.krakow.pl | www.bip.krakow.pl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

urzędy

instytucje
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