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Drogi Czytelniku

 Każdy z nas może posegregować śmieci, wybrać szkło zamiast plastiku, 
zaangażować się w działania antysmogowe, choćby wymieniając stary kocioł 
węglowy na nowoczesny piec. Żyjemy w czasach wzrastającej świadomości 
ekologicznej, co widać także w nowych rozwiązaniach w budownictwie i transporcie.

 Raport przygotowany przez World Green Building Council przedstawia 
dane, z których wynika, że światowe budownictwo odpowiada za niemal 40 proc. 
ogólnej emisji CO2. Jakie rozwiązania w architekturze i budownictwie stosowane są 
na świecie wobec stale rosnących wymagań tzw. budownictwa zrównoważonego? 
Dowiesz się o tym z tekstu Marii Gil pt. „Ekologia w architekturze – zielone innowacje 
w służbie środowisku” (str. 22).

 Oczywistymi wydają się być wyniki badań firmy Husqvarna, z których 
wynika, że 74 proc. Polaków planujących zakup mieszkania lub domu jest w stanie 
zapłacić więcej, jeśli w okolicy znajdują się tereny zielone. Jak to się ma do aktualnej 
oferty w Krakowie, pozostawiam Twojej, Czytelniku, ocenie.

 Z kolei niemal co trzecia osoba planująca w najbliższych latach zakup 
nowego samochodu bierze pod uwagę pojazd zasilany prądem elektrycznym. 
Powstaje jednak pytanie, czy, a raczej jak bardzo na zainteresowanie „elektrykami” 
wpłynie zmiana polityki rządu, który ogranicza planowane dopłaty o około 50 
proc. Żeby było bardziej eko, przyjrzeliśmy się krakowskiemu taborowi autobusów. 
Jeśli jesteś ciekaw, ile spośród 655 autobusów przewożących krakowian i turystów 
stanowią autobusy elektryczne i hybrydowe, zapraszam do lektury artykułu Anny 
Bruzdy, „Elektromobilność w Krakowie – jak to działa?” (str. 14).
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– problem, a może wyzwanie?
Jak w Polsce radzimy sobie z elektromobilnością? Czy użytkowanie pojazdu elektrycznego jest proble-
matyczne? Ile czasu potrzeba, by naładować  elektryka”? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy z Rafa-
łem Bajczukiem z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, promującej rozwój  branży samochodów 
elektrycznych w Polsce.

„

Czy elektryki faktycznie 
mają przewagę nad trady-
cyjnymi samochodami?

Dla użytkowników ważnym aspektem 
może być niski koszt przejazdu samocho-
dem elektrycznym  W przypadku wykorzy-
stywania prądu z najniższej taryfy nocnej 
(ok  30 gr za 1 kWh) koszt przejechania 
100 km wynosi ok  6 zł  Serwis i użytkowa-
nie samochodu elektrycznego są tańsze od 
spalinowego ze względu na mniejszą licz-
bę części ruchomych  Ponadto samochody 
elektryczne są zeroemisyjne  Podczas jaz-
dy nie emitują żadnych szkodliwych spalin  

Co więcej, silnik elektryczny pracuje o wie-
le ciszej, dlatego nie generuje hałasu 

Pojazdy elektryczne są bardziej przyjazne 
dla środowiska naturalnego  O ile produk-
cja samochodu elektrycznego wraz z bate-
rią wymaga więcej energii i surowców, niż 
w przypadku samochodu tradycyjnego, to 
w całym cyklu życia samochód elektryczny 
jest wielokrotnie mniej uciążliwy dla śro-
dowiska  Największą zmienną jest źródło 
energii elektrycznej  W Polsce, gdzie ok  
80 proc  energii elektrycznej pochodzi 
z węgla, emisje CO2 z samochodu elek-
trycznego są o 25 proc  niższe, niż w przy-
padku samochodu spalinowego, ale już dla 

Samochód elektryczny  

Rafał Bajczuk
Senior Policy Expert
Fundacja Promocji 

Pojazdów Elektrycznych

temat numeru
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– problem, a może wyzwanie?

Hybrydy plug-in, czyli takie, które można 
ładować z gniazdka, są jedynym możli-
wym kompromisem między samochodami 
spalinowymi, a elektrycznymi  Elektryczny 
zasięg takich pojazdów to ok  60 km  
Wspierają  one transformację sektora mo-
toryzacyjnego, gdyż tak samo jak samo-
chody bateryjne, korzystają z infrastruktu-
ry do ładowania  

A co jest największą barierą 
w popularyzac ji elektryków 
w Polsce?

Największą barierą w popularyzacji 
elektryków w Polsce jest brak rządowego 
wsparcia  System dotacji był zapowiada-
ny jeszcze w 2018 r , a wysokość dotacji 
o wartości 37,5 tys  zł podano do wiado-
mości w 2019 r  Na początku roku rząd 
zapowiedział obniżenia obiecanego do-
finansowania co najmniej o połowę  Do 
dzisiaj system wsparcia nie ruszył  Wielu 
potencjalnych klientów z decyzją o zaku-
pie samochodu elektrycznego czeka na 
jego wdrożenie 

Kolejną barierą jest nadal uboga oferta 
samochodów elektrycznych na rynku  Jed-
nak na przestrzeni najbliższych lat ma się 
to zmienić, a liczba dostępnych modeli 
powinna się podwoić do 2025 r  Ponad-
to koszty zakupu i utrzymania odgrywa-
ją istotną rolę dla osób, które wybierają 
samochody budżetowe i używane  Rynek 

średniej unijnej oszczędność na emisjach 
wynosi 55 proc , a w Szwecji taki samo-
chód emituje o 85 proc  mniej CO2 niż 
samochód spalinowy  

Czy elektryki faktycznie są 
eko? Słyszymy różne zdania 
na ten temat.  

Samochody elektryczne nie emitują szko-
dliwych substancji i gazów cieplarnianych 
podczas jazdy  W połączeniu z produkcją 
energii ze źródeł odnawialnych są całko-
wicie zeroemisyjne  Produkcja baterii jest 
największym obciążeniem dla środowiska 
w całym cyklu życia samochodu elektrycz-
nego  To obciążenie jest jednak o wiele 
mniejsze niż w przypadku wydobycia, 
transportu i produkcji paliw na bazie ropy 
naftowej czy gazu ziemnego  Dodatkowo 
baterie nadają się do recyclingu  

Możemy powiedzieć, że 
hybryda to pewnego rodzaju 
kompromis?

Samochody hybrydowe (tzw  klasyczne 
hybrydy lub miękkie hybrydy) nie są sa-
mochodami elektrycznymi  Podczas jazdy 
emitują szkodliwe zanieczyszczenia, tak 
samo jak klasyczne pojazdy spalinowe  
Tak są też definiowane przez prawo unij-
ne – jako samochody spalinowe  Sprze-
daż w tym segmencie jest zdominowana 
przez samochody jednej firmy 

używanych samochodów elektrycznych jest 
nadal bardzo mały  Ważnym aspektem jest 
również dostęp do własnego źródła łado-
wania samochodu elektrycznego – brak 
ładowarki w bezpośrednim sąsiedztwie 
domu zniechęca potencjalnych nabywców 

Czy wiadomo, ile mamy 
elektryków w Polsce i kto 
z nich korzysta?

W styczniu 2020 r  w Polsce zarejestrowa-
nych było 9099 samochodów elektrycz-
nych, w tym 5415 bateryjnych i 3684 hy-
bryd typu plug-in  Oprócz tego mamy 541 
elektrycznych samochodów dostawczych 
i ciężarowych oraz 225 elektrycznych au-
tobusów  
Nie dysponujemy danymi, ile z tych sa-
mochodów było wykorzystywanych przez 
firmy, a ile przez klientów indywidualnych  
W styczniu 2020 r , w całkowitej liczbie 
rejestracji samochodów osobowych, odse-
tek klientów indywidualnych wyniósł 36,01 
proc  Udział firm osiągnął poziom 63,99 
proc  W liczbach bezwzględnych oznacza 
to, że klienci instytucjonalni kupili 25 259 
aut  Statystyka ta jednak nie uwzględnia 
osób fizycznych prowadzących działal-
ność gospodarczą oraz spółek cywilnych, 
które w CEPiK klasyfikowane są w grupie 
„osób fizycznych”  Ponieważ w grupie 
osób fizycznych mogą również znaleźć się 
firmy, więc rzeczywisty rozkład rejestracji 
pomiędzy obiema grupami klientów może 
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się różnić, jeszcze bardziej zwiększając 
różnicę pomiędzy nimi  

Ile czasu potrzebuje Polska, 
by dorównać europejskie-
mu poziomowi, jeśli chodzi 
o poruszanie się 
elektrykami?

W 2018 r  Polska zajmowała najniższe miej-
sce w UE, jeśli chodzi o udział samocho-
dów elektrycznych w rejestracjach nowych 
samochodów  Nasze „zacofanie” w tym 
zakresie niesie za sobą kilka ryzyk: utratę 
udziałów naszej gospodarki w europejskim 
sektorze motoryzacyjnym, który będzie sta-
wiał na samochody elektryczne, wyższe 
koszty transportu w porównaniu z krajami, 
gdzie elektryfikacja transportu zajdzie szyb-
ciej, utrzymanie się złej jakości powietrza 
w polskich miastach i co za tym idzie – 
mniejsza atrakcyjność turystyczna i inwesty-
cyjna Polski 

Przejdźmy do kwestii 
praktycznych. Na ile można 
oszacować czas bądź dystans 
przejazdu na jednym 
ładowaniu?

Dystans jest podawany przez komputer po-
kładowy  Dostępny dystans może wahać 
się w zależności od tempa jazdy, zużycia 
energii w samochodzie (np  ogrzewanie lub 
klimatyzacja) czy temperatury zewnętrznej  

Najpopularniejsze samochody elektryczne 
oferują zasięgi w zakresie 200-400 km, 
ale jest możliwość zakupu samochodów 
z większymi bateriami, np  Tesla S oferuje 
zasięg do 610 km 

Co w sytuacji, gdy 
poruszamy się na odcinku 
bez możliwości ładowania? 
Mamy jakieś zabezpiecze-
nia?

Samochody hybrydowe typu plug-in po wy-
czerpaniu się baterii przełączają się na tryb 
spalinowy i kontynuują jazdę z wykorzysta-
niem benzyny  Samochody elektryczne ba-
teryjne (BEV) co do zasady nie posiadają 
dodatkowego zabezpieczenia w razie 
wyczerpania się baterii w trasie  Żeby po-
konać tzw  range anxiety, czyli lęk przed 
niewystarczającym zasięgiem, producenci 
oferują samochody z coraz większym za-
sięgiem na jednym ładowaniu  Istnieją też 
niestandardowe rozwiązania  BMW w mo-
delu i3 oferuje możliwość zainstalowania 
spalinowego generatora prądu tzw  range 
extender  Francuski start-up EP Tender opra-
cował przyczepę z wbudowaną baterią 
Sieć stacji ładowania w Polsce rozwija się 
coraz szybciej i praktycznie nie ma białych 
plam na polskiej mapie ładowarek  Sys-
tem będzie rozwijany wraz ze wzrostem 
rejestracji pojazdów elektrycznych  Wy-
magania w tej kwestii stawia przed Polską 
dyrektwa o infrastrukturze i paliwach alter-
natywnych AFID 

Jak w takim razie zaplano-
wać wyjazd?

Stacje ładowania w niektórych regionach 
kraju nadal są rzadkością, dlatego przed 
dalszą podróżą trzeba sprawdzić dostęp-
ne po drodze punkty ładowania  Są do-
stępne aplikacje, które podają dostępność 
stacji ładowania po drodze, np  www plu-
gshare com 

A jak warunki na drodze 
wpływają na zużycie
 energii?

Najważniejszymi zmiennymi dla ilości zu-
żywanego prądu przez samochód jest 
prędkość jazdy i temperatura zewnętrzna  
Im niższa temperatura i im szybsza jazda, 
tym większe zużycie energii w samochodzie 
elektrycznym  Na stronie cleantechnica com 
możemy zobaczyć infografiki, które przed-
stawiają tę zależność 

Ile zajmuje pełne 
naładowanie pojazdu?

To zależy od wielkości baterii i mocy łado-
wania  Naładowanie baterii za pomocą 
szybkiej ładowarki może trwać od 15 minut 
do godziny 

Rozmawiała:
Magdalena Hojniak
redakcja@krnmedia pl

Typ ładowarki

Gniazdko domowe 2,3 kW ~8-14 h

~2-6 h

~2-4 h

~0,5 – 1 h

~0,3 h

Ładowanie przez specjalny kabel z gniazdka domowego.

Stacja typu wallbox musi zostać zainstalowana w domu. 
Samochód można podłączyć do stacji.

Ładowanie poprzez podłączenie samochodu do stacji ładowania. 

Ładowanie poprzez podłączenie samochodu do stacji ładowania.

Ładowarki supercharger oferowane przez Teslę oferują obecnie 
najszybszy czas ładowania na rynku.

~3,6-22 kW

~10-22 kW

~50 kW

~120 kW

Ładowarka wallbox w 
domowym garażu

Ładowarki wolne

Szybkie ładowarki

Tesla-Supercharger

Moc Opis Czas ładowania

Zestawienie typu ładowarek i przybliżony czas ładowania, oprac. R. Bajczuk, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
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Jak wygląda korzystanie ze 
stacji? 

W naszej sieci użytkownik musi doko-
nać autoryzacji przy każdym korzy-
staniu ze stacji – robi to za pomocą 
aplikacji mobilnej, karty lub brelocz-
ka RFID  W każdej sieci, która pobie-
ra za ładowanie opłaty, wymagany 
jest jakiś system autoryzacji – najpo-
pularniejsze są apki mobilne i techno-
logia RFID  

Jak kierowca może zorien-
tować się, gdzie jest najbliższa 
stacja?

Istnieje wiele aplikacji, w których 
można znaleźć lokalizację stacji na 
całym świecie, np  PlugShare lub 
ChargeMap  W niektórych mode-
lach samochodów elektrycznych 
mapy stacji umieszczane są w na-
wigacji pokładowej  Mapę naszej 
sieci można znaleźć w aplikacji lub 
na stronie www driver greenway-
polska pl  Istnieje też mapa EIPA 
(eipa udt gov pl) 

Czy każdy elektryk można 
ładować w dowolnej stacji ?

Istnieją 3 standardy ładowania (AC, 
i dwa standardy DC) oraz standard 

Jak można ocenić dostępność 
stacji do ładowania pojazdów 
elektrycznych w Polsce? 

Gdy weźmiemy pod uwagę liczbę 
samochodów elektrycznych i przy-
padającą na nie liczbę stacji, to 
możemy powiedzieć, że w Polsce 
mamy bardzo dobrą dostępność – 
kiedy kierowca podjeżdża pod sta-
cję, jest ona wolna  Oczywiście, jeśli 
mowa o stacjach bezpłatnych, może 
to wyglądać inaczej i zdarzy się sy-
tuacja, że stanowisko będzie zajęte  
Ze stacjami płatnymi raczej nie ma 
problemu  Jeśli chodzi o liczbę stacji 
czy rozwój infrastruktury, to zgodnie 
z licznikiem elektromobilności udo-
stępnionym przez Polskie Stowarzy-
szenie Paliw Alternatywnych, w kraju 
jest ponad 1000 stacji 

Gdzie w Polsce znajdziemy 
największą liczbę stacji?

Nasza sieć GreenWay jest skupio-
na wzdłuż głównych szlaków trans-
portowych oraz w dużych miastach  
Wynika to głównie z dwóch projek-
tów unijnych, które realizujemy  Obli-
gują nas one do lokowania stacji we 
wspomnianych obszarach  Obecnie 
powoli zaczynamy wypełniać „białe 
plamy” na naszej mapie  

Tesli  Praktycznie każdy model moż-
na ładować z domowego gniazd-
ka oraz stacji AC (ładują prądem 
przemiennym), natomiast ładowar-
ka DC (ładuje prądem stałym) musi 
być zgodna ze standardem danego 
modelu – CCS lub CHAdeMO  
Wszystkie stacje szybkie w naszej 
sieci obsługują oba standardy DC 
oraz powszechny w Europie stan-
dard AC – Typ 2  Standard Tesli jest 
przeznaczony tylko dla tej marki po-
jazdów 

Co trzeba zrobić, by zain-
stalować stację ładowania 
elektryków przy domu lub 
wspólnocie mieszkaniowej? 

Instalacja indywidualnej stacji w ta-
kich miejscach jest dość trudna z uwa-
gi na kwestie własnościowe i proce-
dury formalne  Stosunkowo najłatwiej 
zainstalować stację we własnym 
garażu  Jeśli mowa o halach gara-
żowych lub parkingach przybloko-
wych, może być to problematyczne  
Oczywiście moc elektryczna w da-
nej nieruchomości musi też uwzględ-
niać dodatkowy pobór  Moc, jaką 
dysponuje przeciętny blok, powinien 
spokojnie wystarczać do instalacji 
stacji ładowania niedużej mocy (mó-
wimy wówczas o stacjach o mocy 
do 22 kW), ale zawsze należy to 
sprawdzić  

Rozmawiała:
Magdalena Hojniak

– czy to możliwe?
Z ankiety przeprowadzonej przez WysokieNapiecie.pl wynika, 
że największą liczbę stacji do ładowania pojazdów elektrycznych 
w Polsce oferuje GreenWay, udostępniając 594 punkty. Kolejne 
miejsca podium zajmują PGE oraz Tauron, dysponujące odpowied-
nio 62 i 68 stacjami. O możliwości związane z ładowaniem elektry-
ków zapytaliśmy Edytę Szczęśniak z GreenWay Polska.  

Elektrykiem przez Polskę 
temat numeru
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szłości i twórca bloga Green Projects pi-
sze: Wyliczono, że w czasie produkcji auta 
z silnikiem spalinowym do atmosfery emi-
towanych jest z grubsza 8 ton dwutlenku 
węgla, a produkcja auta elektrycznego 
czy hybrydy plug-in, w związku z bate-
riami, to dodatkowe 4 tony CO2. Biorąc 
pod uwagę całą karierę auta (przyjmu-
jemy przebieg 220 tys. km), model na 
prąd zasilany prądem z ekologicznych 
elektrowni wyrzuci do atmosfery 15,4 tony 
CO2, model na prąd zasilany prądem np. 
z elektrowni węglowej – 38,5 tony, hy-
bryda typu plug-in – 38,5 tony, a modele 
spalinowe – 55 ton  Okazuje się zatem, 
że samochody elektryczne nie są tak eko-
logiczne, jak można by tego oczekiwać  
Jeśli dodatkowo prąd, którym są zasilane, 
powstaje na skutek spalania węgla, bilans 
jest jeszcze mniej korzystny  Jak zazna-
cza Mizerny, baterie stosowane w tego 
typu pojazdach z biegiem czasu stają 
się coraz mniej efektywne, podobnie jak 
te stosowane w smartfonach i wymagają 
coraz częstszego ładowania  Wprawdzie 
można przedłużyć żywotność samocho-
du, wymieniając baterię, ale oznacza to 

dostarczenie do atmosfery kolejnych 4 ton 
dwutlenku węgla 

Zużyj stare, zanim kupisz 
nowe

Obecnie czynnikiem, który zniechęca 
potencjalnych klientów do zakupu samo-
chodów spalinowych na elektryczne, są 
przede wszystkim zaporowe ceny po-
jazdów na prąd  Dlatego nie należy się 
spodziewać, że w najbliższym czasie kie-
rowcy masowo zaczną wymieniać swoje 
auta  Gdyby jednak tak się stało, ich za-
chowanie byłoby sprzeczne z ideą zero 
waste, która mówi, że w trosce o środowi-
sko naturalne trzeba ograniczać produko-
wane śmieci i unikać marnowania  W myśl 
tych zasad o wiele lepszym rozwiązaniem 
jest wykorzystywanie tych rzeczy, które już 
zostały wyprodukowane, a dopiero gdy 
zupełnie nie nadają się do użytku, zaku-
pienie nowych  Zgodnie z takim założe-
niem, kierowcy, którzy rozważają zakup 
aut elektrycznych, ale ich spalinowe po-
jazdy jeszcze mają się dobrze, w trosce 
o środowisko naturalne powinni wstrzymać 

W trosce o czyste powietrze

O ekologicznym aspekcie samochodów 
elektrycznych często mówi się w kontek-
ście walki ze smogiem  Używając aut za-
silanych prądem, ograniczamy ilość spalin, 
a tym samym przyczyniamy się do ochrony 
środowiska  Ekologia to jednak nie tylko 
troska o czyste powietrze, ale choćby dą-
żenie do zatrzymania ocieplenia klimatu, 
a jak się okazuje, w tej kwestii samochody 
elektryczne pozostawiają wiele do ży-
czenia  Po pierwsze zastąpienie benzyny, 
ropy czy gazu prądem ma sens wtedy, 
gdy pochodzi on z odnawialnych źródeł 
energii, a jego produkcja nie powoduje 
emisji dwutlenku węgla  Ponieważ w Pol-
sce aktualnie przeważają elektrownie wę-
glowe, ten warunek nie jest spełniony  

Dyskusyjny wpływ na ocie-
plenie klimatu

Dwutlenek węgla powstaje także na eta-
pie produkcji elektryka  Janusz Mizerny 
– członek zarządu Fundacji Miasta Przy-

Producenci samochodów elektrycznych podkreślają ekologiczny aspekt tego typu pojazdów. Część dzia-
łaczy na rzecz ochrony przyrody przekonuje natomiast, że korzystanie z takiego rozwiązania wcale 
nie wyklucza negatywnego wpływu na środowisko. Okazuje się, że jak zwykle w tego typu dyskusjach, 
prawda leży gdzieś pośrodku.

temat numeru

zawsze znaczy „ekologiczny”?
Czy „elektryczny”



     publicystyka  
11

strona

Auto elektryczne w duecie 
z park and ride

Jak się okazuje, parkingi park and ride 
mogą być atrakcyjne zwłaszcza dla kie-
rowców samochodów elektrycznych, 
o czym przekonuje Maciej Gajewski, Dy-
rektor Zarządzający GreenWay Polska, 
w swoim artykule „Jak wykorzystać parkin-
gi P+R do rozwoju elektromobilności?”  Jak 
zauważa, właściciele aut elektrycznych 
mieszkający w budynkach wielorodzin-
nych mają problem z ładowaniem pojaz-
dów, zwłaszcza jeśli nie posiadają wła-
snego garażu  Taki problem dotyka m in  
mieszkańców przedmieść, z których wielu 
codziennie dojeżdża do pracy do więk-
szych miast  W tym przypadku najlepszym 
rozwiązaniem jest dojechanie do granic 
miasta, pozostawianie samochodu na 
parkingu park and ride, na którym istnieje 
możliwość relatywnie taniego ładowania 
i pokonanie dalszej drogi tramwajem lub 
autobusem  W czasie gdy kierowca prze-
bywa w pracy, samochód się ładuje  

Dwie pieczenie na jednym 
ogniu

Przyszłość jest elektryczna – nie mam co 
do tego żadnych wątpliwości. Nie mam 
również wątpliwości co do tego, że pro-

blem korków w głównych polskich mia-
stach będzie narastał i konieczne będzie 
skuteczne zmotywowanie kierowców 
do przesiadania się na komunikację pu-
bliczną, przynajmniej w centrach miast. 
Parkingi P+R zintegrowane z wysokiej ja-
kości ofertą transportu publicznego oraz 
stacjami ładowania to bardzo efektywne 
rozwiązanie, które umożliwia podróżo-
wanie tanie, komfortowe i ekologiczne, 
jednym słowem – elektromobilne – pisze 
Maciej Gajewski  Zadbanie o odpowied-
nią infrastrukturę na parkingach park and 
ride może stanowić zachętę dla kierow-
ców, by pomyśleli o zakupie samochodu 
elektrycznego, a jednocześnie skłonić 
część osób do korzystania z komunikacji 
publicznej i przyczynić się do odciążenia 
ruchu samochodowego w centrum miast  

się z wymianą samochodu na nowy  W ten 
sposób unikną przedwczesnej przemiany 
działającej maszyny w stertę śmieci  Do-
piero gdy dotychczasowe auto przestanie 
spełniać swoją funkcję i zakup nowego 
okaże się konieczny, warto zastanowić 
się nad zakupem takiego modelu, który 
będzie bardziej ekologiczny od poprzed-
niego 

Potrzebne graniczenie 
transportu indywidualnego

Choć samochody elektryczne mniej ob-
ciążają środowisko niż spalinowe, jeszcze 
lepszym rozwiązaniem jest rezygnacja 
z poruszania się własnym autem na ko-
rzyść zbiorowych środków transportu albo 
w przypadku mniejszych odległości – ko-
rzystanie z roweru czy przemieszczanie 
się pieszo  W takim kontekście samochody 
elektryczne powinny być traktowane nie 
jak cudowny wynalazek, który rozwiąże 
wszystkie problemy ekologiczne, ale jak 
mniejsze zło – rozwiązanie dla osób, któ-
re nie są w stanie zrezygnować z takiego 
sposobu komunikacji, a chcą zmniejszyć 
szkodliwy wpływ na środowisko naturalne  
Dlatego obok promocji elektromobilności 
władze miast powinny równolegle praco-
wać np  nad budową ścieżek rowerowych 
czy parkingów park and ride. tekst / Anna Bruzda



wania w miastach, czy możliwość wjazdu 
do stref czystego transportu  Jednak ww  
uprawnienia mają tak naprawdę niewiel-
kie znaczenie w procesie zakupowym sa-
mochodów elektrycznych  I chociaż ceny 
takich pojazdów są coraz niższe (niektóre 
modele dostępne są obecnie od ok  82 
tys  zł), to potencjalni właściciele elektry-
ków chętnie skorzystaliby z rządowych 
dopłat  Tym bardziej, że według Raportu 
innogy Polska nt  pojazdów elektrycznych 
to właśnie wysoka cena jest kluczową 

barierą do ich posiadania (dla 35 proc  
prywatnych osób i 44 proc  przedsiębior-
ców), tym bardziej, że koszt zakupu jest  
głównym kryterium przy wyborze samo-
chodu (dla 35 proc  osób prywatnych i 55 
proc  przedsiębiorców)  Dlatego program 
dofinansowania zakupu elektryków jest 
koniecznością  Rynek potrzebuje jasnych 
i czytelnych informacji na temat systemu 
wsparcia w perspektywie najbliższych lat. 
Żeby klienci indywidualni poważnie myśleli 
o nabyciu samochodu elektrycznego, mu-

Elektryki (pozornie) 
uprzywilejowane

Podstawowym aktem prawnym regulują-
cym kwestię elektromobilności w Polsce jest 
„Ustawa o elektromobilności i paliwach al-
ternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r ” 
Gwarantuje ona właścicielom pojazdów 
elektrycznych szczególne przywileje, m in  
możliwość poruszania się buspasami, bez-
płatne korzystanie z płatnych stref parko-

Elektromobilność w Polsce

9099 szt. – to łączna liczba zarejestrowanych na koniec stycznia 2020 r. samochodów osobowych z na-
pędem elektrycznym (według „Licznika Elektromobilności” PZPM oraz PSPA), z czego 60 proc. stano-
wiły pojazdy całkowicie elektryczne (BEV). W samym styczniu zarejestrowano ponad 460 pojazdów 
tego typu oraz hybryd typu plug-in (PHEV). Na Dolnym Śląsku Mercedes-Benz Cars otwiera fabrykę 
akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Czy to oznacza, że auta elektryczne na dobre zagościły na 
krajowych drogach? Jaki wpływ na ich popularyzację mogą mieć ostatnie zmiany w systemie dopłat 
z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu?

temat numeru

- bieżące doniesienia
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szą mieć pewność warunków finansowania 
– rządowego wsparcia zakupów – alar-
muje Jakub Faryś, Prezes PZPM przy okazji 
publikacji informacji o liczniku elektromobil-
ności za styczeń 2020 r 

EV unijnym wymogiem

Zasadniczy wpływ na popularyzację aut 
elektrycznych w Polsce mają właśnie wy-
mogi unijne dotyczące m in  poprawy ja-
kości powietrza  Polski rząd jest świadomy 
konieczności podjęcia działań proekolo-
gicznych, które obejmują również elektryfi-
kację transportu  W tym celu Ministerstwo 
Energii opracowało Program Rozwoju 
Elektromobilności w Polsce, który w latach 
2016-2025 ma stworzyć odpowiednią 
infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych, 
zachęcać do ich nabycia oraz wspierać 
przemysł w tym obszarze  Upowszech-
nienie elektryków – zarówno wśród pry-
watnych użytkowników, jak i w transporcie 
publicznym – jest również jednym z głów-
nych celów Ministerstwa Klimatu  Globalna 
gospodarka stoi przed ogromnym wyzwa-
niem, jakim jest ograniczenie szkodliwych 
emisji. OZE, wodór i elektromobilność są 
sposobem walki z zanieczyszczeniem po-
wietrza – przyznał podczas wizyty w Japo-
nii minister klimatu, Michał Kurtyka   

Dofinansowania niższe 
nawet o połowę

Ministerstwo zdaje sobie doskonale spra-
wę, że wzrost zainteresowania elektro-
mobilnością zależy przede wszystkim od 
prywatnych decyzji Polaków  O ile kwestie 
przemysłu i energetyki skupiają się na du-
żych podmiotach, o tyle kwestia transportu 
dotyczy każdego człowieka i bardzo duże 
znaczenie mają tutaj indywidualne wybory – 
podkreślał minister Kurtyka na posiedzeniu 
Komitetu ds  Energii i Polityki Klimatycznej  –  
W tym obszarze konieczne są kompleksowe 
rozwiązania i zapewnienie odpowiedniego 
wsparcia na poziomie wspólnotowym, które 
zmniejszyłoby bariery i wyrównało szanse 
pomiędzy państwami członkowskimi o róż-
nym poziomie zamożności.

Głównym narzędziem skutecznej popu-
laryzacji aut elektrycznych w Polsce miał 
być system dopłat do zakupu tego rodza-
ju pojazdów  Ze środków z Funduszu Ni-
skoemisyjnego Transportu mieli skorzystać 
prywatni użytkownicy elektryków lub sa-
mochodów napędzanych wodorem  Pier-
wotna wersja rozporządzenia zakładała 
możliwość pozyskania dofinansowania 
do 30 proc  ceny zakupu pojazdu, przy 
czym maksymalna kwota dotacji nie miała 
być wyższa niż 37 500 zł  Rozporządze-
nie przewidywało również ograniczenia 
dotyczące całkowitej ceny zakupu auta, 
która nie mogła przewyższyć 125 tys  zł  
Biorąc jednak pod uwagę najniższe ceny 
aut elektrycznych w Polsce (ok  82 tys  zł), 
propozycja 30-procentowego dofinanso-
wania (24 600 zł) była dość zachęcają-
ca  Niestety, jak się okazuje, ostatnie do-
niesienia z Ministerstwa Klimatu wskazują, 
że wypłacane dotacje mają być obniżone 
blisko o połowę  W ramach planowanej 
zmiany rozporządzenia nadal będą obo-
wiązywać ograniczenia finansowania 
max  30 proc  ceny zakupu auta do 125 
tys  zł  Jednak wypłacona kwota dofinan-
sowania ma zostać obniżona do 18 750 
zł  Przy tych założeniach osoba kupująca 
samochód elektryczny z najniższej półki 
cenowej otrzyma prawie 6 tys  mniej do-
płaty  I chociaż w ciągu 3 najbliższych lat 

28 proc  osób planujących zakup nowego 
auta bierze pod uwagę samochody z na-
pędem elektrycznym (według danych PSP 
z raportu „Barometr Nowej Mobilności 
2019/2020”), to obostrzenia związane 
z dofinansowaniem ich zakupu mogą sku-
tecznie zablokować rozpowszechnienie 
EV na polskich drogach  Inną kwestią jest 
dostępność tego rodzaju pojazdów w pol-
skich salonach samochodowych (5 salo-
nów na 54 zbadanych), jak też dostępna 
infrastruktura (na koniec stycznia br  działa-
ło 1049 stacji ładowania)  Uwzględniając 
powyższe oraz aktualną liczbę EV w kraju, 
to założenia Programu Rozwoju Elektromo-
bilności w Polsce, według których w 2025 
r  po polskich drogach będzie jeździć po-
nad 1 mln aut elektrycznych, wydają się 
być zupełnie oderwane od rzeczywistości  

tekst/ Katarzyna Jóźwik

Elektromobilność w Polsce
- bieżące doniesienia



Władze Krakowa starają się promować elektromobilność, widząc w niej szansę na ograniczenie smogu. 
Choć samochody elektryczne wciąż stanowią niewielki ułamek wszystkich pojazdów poruszających się 
po mieście, możemy zaobserwować rozwój potrzebnej infrastruktury i udogodnień, które mają zachęcić 
kierowców, by kupując samochody, wybierali modele elektryczne.

Elektromobilność 
w Krakowie

Kraków od lat ma problemy ze 
smogiem  Można wymienić wiele 
przyczyn takiego stanu rzeczy  Do 

niedawna problemem było ogrzewanie 
domów za pomocą paliw stałych, często 
w przestarzałych piecach, nie spełniają-
cych norm  Nadal aktualną kwestią jest 
duży ruch samochodowy – oprócz miesz-
kańców stolicy Małopolski generują go 
także osoby dojeżdżające tutaj do pracy 
z okolicznych miejscowości  Problematycz-
ne jest także napływanie zanieczyszczone-
go powietrza z ościennych gmin  Położenie 
miasta w dolinie sprawia, że smog długo 
utrzymuje się nad Krakowem, a sytuacji nie 
ułatwia gęsta zabudowa  Z drugiej strony 
trzeba przyznać, że zarówno władze sto-
licy Małopolski, jak i jej mieszkańcy coraz 
lepiej zdają sobie sprawę z wagi proble-
mu i starają się poszukiwać skutecznych 

rozwiązań  Miasto, które kiedyś było koja-
rzone z mocno zanieczyszczonym powie-
trzem, dzisiaj pretenduje do miana lidera 
w walce ze smogiem 

Stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych 

Do działań podejmowanych w Krakowie 
na rzecz czystego powietrza trzeba zali-
czyć m in  promowanie elektromobilności  
Jej najważniejszym aspektem jest zadba-
nie o odpowiednią infrastrukturę  O tym, 
jak wygląda dostępność stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych, mówi Kamil Po-
piela z Biura Prasowego Urzędu Miasta 
Krakowa: Aktualnie w posiadaniu Gminy 
Miejskiej Kraków znajduje się 8 ogólno-
dostępnych punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych (4 stacje), zlokalizowanych na 
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temat numeru

- jak to działa? 

terenie parkingów Park & Ride na osiedlach 
Kurdwanów (2 stacje), Nowy Bieżanów 
(1 stacja) oraz Mały Płaszów (1 stacja). 
Łącznie na terenie miasta funkcjonuje obec-
nie około 70 punktów ładowania samo-
chodów elektrycznych. Do końca 2020 r. 
planowane jest uruchomienie dodatkowo 
ok. 200 punktów ładowania. Inwestycje te 
realizują podmioty prywatne (między innymi 
w ramach podpisanych z Gminą Miejską 
Kraków porozumień). 

Specjalne uprawnienia

Kierowcy, którzy wybiorą samochód elek-
tryczny, mogą liczyć na szereg udogod-
nień  Część z nich wynika z ogólnopolskich 
przepisów  Zgodnie z zapisami Ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno-
ści i paliwach alternatywnych, posiadacze 
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pojazdów elektrycznych mogą korzystać 
z wydzielonych pasów ruchu dla autobu-
sów (tzw. bus-pasów) oraz bezpłatnie par-
kować w Strefach Płatnego Parkowania. 
Wyznaczane są dla nich również dedyko-
wane miejsca przy ogólnodostępnych sta-
cjach ładowania (możliwość parkowania 
wyłącznie na czas ładowania) – mówi 
Kamil Popiela  Dodaje, że władze stolicy 
Małopolski poszły jeszcze o krok dalej 
i zaproponowały kilka dodatkowych udo-
godnień  Przykładowo kierowcy samocho-
dów elektrycznych mogą bez przeszkód 
wjeżdżać do stref ograniczonego ruchu, 
po których wolno poruszać się tylko okre-
ślonym grupom osób  Jedną z form pro-
mocji elektromobilności miało być także 
utworzenie Strefy Czystego Transportu na 
terenie Kazimierza  Poza ściśle określo-
nymi wyjątkami, do których należeli m in  
mieszkańcy tej części miasta, do strefy 
mogli wjeżdżać tylko kierowcy pojazdów  
elektrycznych, napędzanych wodorem lub 
gazem CNG  Aktualnie jednak strefa ta już 
nie obowiązuje 

Szybciej i taniej

Większość przywilejów przewidzianych 
dla właścicieli samochodów elektrycznych 
sprowadza się do większej mobilności  
Możliwość poruszania się po strefach, do 
których nie każdy może wjechać albo udo-
stępnienie bus-pasów pozwala na szybsze 
pokonywanie odległości, co w wielkim mie-
ście, w którym korki to codzienność, z pew-
nością jest pomocne  Część udogodnień 
dotyczy również portfela kierowców  Cho-
ciaż zakup samochodu elektrycznego to 
aktualnie duży wydatek, jego użytkowanie 
przynajmniej w niektórych aspektach może 
być tańsze niż w przypadku pojazdów 
spalinowych  Do ogólnopolskiego prawa 
bezpłatnego parkowania w Strefach Płat-
nego Parkowania dla samochodów elek-
trycznych, władze Krakowa dorzuciły tań-
szy abonament postojowy dla właścicieli 
pojazdów hybrydowych typu plug-in  Ci, 
którzy go wykupią, będą mogli poruszać 
się także po wyznaczonych ulicach w stre-
fie ograniczonego ruchu 

Pojazdy elektryczne 
w transporcie publicznym

Kraków nie tylko zachęca do korzystania 
z prywatnych samochodów elektrycznych, 
ale i umożliwia pasażerom komunikacji 
miejskiej korzystanie z taboru, który pozwa-
la ograniczyć emisję szkodliwych substan-
cji  Usługi komunikacji miejskiej w Krakowie 
świadczone są obecnie łącznie 655 auto-
busami, z czego 27 pojazdów to autobusy 
elektryczne, a 64 to autobusy hybrydowe. 
Pozostałe autobusy wyposażone są w silniki 
spełniające normy emisji spalin Euro 5 oraz 
Euro 6 – wylicza Kamil Popiela  Dodaje, że 
plany władz miasta w tej kwestii są rozwojo-
we: Obecnie prowadzony jest przetarg na 
zakup 50 przegubowych autobusów elek-
trycznych. Ponadto Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie pla-
nuje zakupić 60 autobusów elektrycznych 
w ramach podpisanego z Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju porozumienia 
w sprawie realizacji programu Bezemisyjny 
Transport Publiczny. Kraków szczyci się rów-
nież tym, że jako pierwsze miasto w Polsce 
uruchomił linię autobusową, która była ob-
sługiwana wyłącznie przez pojazdy elek-
tryczne  Mowa tu o linii 154, która łączy 
przystanek Dworzec Główny – Zachód 
z Prądnikiem Białym 

Miasto przyjazne 
elektromobilności

Choć zawsze może być lepiej, trzeba 
przyznać, że w Krakowie powstaje sporo 
inicjatyw promujących elektromobilność  
W marcu zeszłego roku, w czasie szkole-
nia „Elekromobilność w praktyce”, zorgani-
zowanego przez Polskie Stowarzyszenie 
Paliw Alternatywnych, pod patronatem ho-
norowym ministerstwa inwestycji i rozwoju 
oraz energii, Urząd Miasta Krakowa otrzy-
mał certyfikat „Miasto przyjazne elektromo-
bilności”, a Krakowski Holding Komunalny 
SA – certyfikat „Przedsiębiorstwo przyja-
zne elektromobilności”  

- jak to działa? 

tekst /  Anna Bruzda
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Nieśmiałe kroki w kierunku elektromobilnej rewolucji powoli widać na polskich 
ulicach. Do sprzedaży wkraczają kolejne modele pojazdów zasilanych prądem. 
Fatalna jakość powietrza zmusiła koncerny motoryzacyjne do wypracowania 
prośrodowiskowych alternatyw. Moment, kiedy na polskich drogach będą poru-
szały się jedynie samochody zeroemisyjne, szybko nie nastąpi, ale już teraz pierw-
si zainteresowani mogą korzystać z przywilejów, jakie daje posiadanie elektryka.   

temat numeru
prezentacja elektrycznego modelu BMW

BMW i3        - ekologiczna wygoda 
z innowacyjnymi rozwiązaniami  
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Zakup samochodu elektrycznego 
postrzegany jest jako spory wy-
datek  Jednak, kiedy pod uwagę 

weźmie się korzyści płynące z posiadania 
elektryka oraz wynikające z tego tytułu 
oszczędności, kwestie kosztów przedsta-
wiają się już nieco inaczej  Ponadto deale-
rzy samochodowi przy zakupie tego typu 
pojazdów oferują ciekawe rozwiązania 
cenowe oraz dodatkowe udogodnienia, 
na które nie zawsze mogą liczyć nabywcy 
tradycyjnych czterech kółek  

Modeli pojazdów zasilanych prądem jest 
stosunkowo niewiele na rynku samocho-
dowym  Najpopularniejszym w Europie 
Zachodniej samochodem elektrycznym 
jest BMW i3  Ceny tego modelu kształ-
tują się w granicach 168900-187500 
zł  Przy proponowanych przez Dealera 
BMW Dobrzański warunkach finansowa-
nia miesięczna opłata wynosi 1269 zł net-
to miesięcznie  Jest to rata przewidziana 
w 36 miesięcznym okresem finansowania  
W przypadku tego rozwiązania wpłata 
własna wynosi 20 proc  Dla klientów ce-
niących niezależność oferta jest rozbudo-
wana m in  o ubezpieczenie, pełny serwis  
oraz opony  Wówczas miesięczna rata to 
1841 zł netto  W obydwu opcjach dekla-
rowany jest przebieg 15 tys  km rocznie  

Elektromobilna 
oszczędność

Jak w takim razie wyglądają koszty doty-
czące użytkowania? Na wstępie warto 
podkreślić, że właściciel samochodu elek-
trycznego nie musi trudzić się wymianą 
filtrów czy olejów, co również przyczy-
nia się do oszczędności  Dla kierowców 
jednym z najważniejszych wydatków jest 
jednak paliwo  Jeżeli założymy, że rocznie 
pokonamy 15 tys  km przy średnim spala-
niu ok  9 l na 100 km, to w odniesieniu do 
elektryków wydatek na zasilanie pojazdu 
redukuje się o ok  5500 zł w skali roku  
Przejazd 100 km kosztuje bowiem 8 zł  
Pieniądze zostaną w kieszeni kierowcy 
również wtedy, gdy pod uwagę weź-
miemy koszty parkowania w krakowskich 
strefach – elektryki są bowiem zwolnione 

ale także nie generuje uciążliwego hała-
su  Poza elementami technicznymi komfor-
tową jazdę zapewnia również zastoso-
wanie inteligentnych usług  Model BMW 
i3 jest kontrolowany poprzez aplikację 
BMW Connected  W ten sposób użyt-
kownik może obsługiwać np  klimatyzację 
czy zdalnie zlokalizować pojazd  Za po-
mocą  tego narzędzia weryfikowany jest 
również stan naładowania energii 

Wygoda przemieszczania się dla 
krakowskich kierowców jest na miarę 
złota  Nieustanne korki, zmiany zasad w 
korzystaniu ze stref parkowania, rosnące 
opłaty za postój oraz wprowadzane dla 
tradycyjnych samochodów ograniczenia 
stanowią spore utrudnienie  Rozważając 
zakup nowego samochodu, warto wziąć 
pod uwagę pojazd elektryczny – elektryki 
są zwolnione z obostrzeń wynikających z 
kwestii ekologicznych, a dzięki możliwości 
korzystania z buspasów, ich właściciele 
mogą się cieszyć płynniejszą jazdą  Salon 
BMW Dobrzański w Krakowie prowadzi 
jazdy testowe, dzięki czemu zaintereso-
wani mogą praktycznie poznać korzyści 
płynące z posiadania samochodu elektry-
cznego  

z uiszczania opłat za postój  Tym samym 
przez rok nie wydajemy co najmniej 1600 
zł (jeśli przyjmiemy, że parkujemy godzinę 
dziennie w jednej strefie)  Do tego do-
chodzi jeszcze oszczędność czasu wy-
nikająca z braku konieczności szukania 
parkometrów  Jednak co najważniejsze 
w kontekście czasu, to możliwość porusza-
nia się buspasami, dzięki czemu omija się 
korki  Często padające pytania dotyczą 
mocy potrzebnej do ładowania  W przy-
padku BMW i3 do tego celu wystarczy 
tradycyjne gniazdko o mocy 230 V, a za-
sięg elektryczny dochodzi do nawet 160 
km  

W kontekście pojazdów elektrycznych 
pojawia się przekonanie, że nie są tak sa-
tysfakcjonujące mechanicznie jak tradycyj-
ne samochody  Model BMW i3 posiada 
170 koni i rozwija przyspieszenie do 7,2 
s /100 km  Pozwala to na osiągniecie du-
żej dynamiki oraz elastyczności  

Ekologia i wygoda 
użytkowania

Innowacyjność modelu przejawia się 
w wielu aspektach  Jednym z nich jest na-
pęd eDrive powstały w oparciu o techno-
logię BMW Efficient Dynamics  Pozwala 
ona nie tylko na bezemisyjny przejazd, tekst/Magdalena Hojniak
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Dom z widokiem na ogród, bliskość lasu czy parku to marzenie wielu Polaków. Niestety nie wszyscy, 
którym uda się kupić nieruchomość w takim miejscu, mogą już zawsze cieszyć się z zielonego otoczenia. 
Coraz częściej bowiem za oknem nowej inwestycji widać plac kolejnej budowy, która pozbawi mieszkań-
ców radości z pięknego widoku. Czy istnieje sposób na wiecznie zielone sąsiedztwo?

warto wiedzieć

centrację, pozwala obniżyć poziom stresu, 
zrelaksować się i wyciszyć 
Według wielu badaczy stały kontakt 
z przyrodą ma również niebagatelny 
wpływ na nasze zdrowie  Spacery po le-
sie czy innych terenach zielonych sprzyjają 
wzmocnieniu układu odpornościowego, 
regulacji tętna czy jakości snu  Poza tym 
obecność zieleni przyczynia się do popra-

wy powietrza, tworząc w miastach swo-
iste enklawy, co ma ogromne znaczenie 
w walce ze smogiem  Wysoka roślinność 
stanowi naturalną barierę przed wiatrem, 
redukuje nadmierny hałas, a także nawil-
ża powietrze, co doceniane jest zwłasz-
cza w upalne dni  Sąsiedztwo przyrody 
podnosi również walory estetyczne nie-
ruchomości i jest w stanie zatuszować 

Na stres i na smog

Rola zieleni, w szczególności w miastach, 
jest nie do przecenienia  Doskonale wie-
dzą o tym mieszkańcy zabetonowanych 
i tłocznych osiedli, którzy na każdym kroku 
szukają okazji do wyjazdu poza miasto  
Obcowanie z naturą wpływa pozytywnie 
na nasze samopoczucie, poprawia kon-

Ekologiczne sąsiedztwo
 w cenie
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Ekologiczne sąsiedztwo
 w cenie

nieatrakcyjne fragmenty budynków  Może 
też pozytywnie oddziaływać na tworzenie 
osiedlowych wspólnot  Nikogo więc nie 
dziwi, że coraz więcej osób ucieka z za-
tłoczonych i pozbawionych zieleni centrów 
miast i poszukuje nieruchomości położonej 
w malowniczym sąsiedztwie przyrody 

Zieleń najważniejsza

Badania wykazują, że zieleń jest dla 
mieszkańców miast bardzo ważna i to 
niezależnie od miejsca dorastania  Jednak 
oprócz aspektów społecznych, tereny zie-
lone mają dla nas również duże znaczenie 
ekonomiczne  Z analiz przeprowadzonych 
przez Instytut Gallupa w USA wynika, że 
wartość działki i nieruchomości sąsiadują-
cych z takimi obszarami może wzrosnąć 
nawet o 33 proc  Istnieje prawdopodo-
bieństwo, iż o prawie jedną trzecią zwięk-
szy się cena nieruchomości położonych 
w pobliżu zbiorników wodnych  Cieka-
wych danych dostarcza również raport 
szwedzkiej firmy Husqvarna  Według eks-
pertów aż 74 proc  Polaków deklaruje, 
że jest w stanie zapłacić wyższą cenę za 
mieszkanie czy dom, jeśli będą one zlokali-
zowane w sąsiedztwie zieleni  Dla porów-
nania, bliskość miejsc związanych z kulturą 
była ważna dla 22 proc  ankietowanych, 
sąsiedztwo restauracji dla 19 proc , nato-
miast dostępność miejsc rozrywki dla 16 
proc  (Husqvarna Global Garden Report 
2012)  Na istotne znaczenie terenów zielo-
nych wskazuje również raport CBOS „Jak 
Polacy mieszkają, a jak chcieliby miesz-
kać”, z którego wynika, że aż dla 33 proc  
respondentów najważniejszym kryterium 
wyboru miejsca do życia jest ilość zieleni 
i wolnej przestrzeni wokół nieruchomości  
Tyle samo ankietowanych zwraca uwagę 
na bezpieczeństwo okolicy  Przewagę 
zyskały jedynie funkcjonalność budynku 
wewnątrz – 56 proc  oraz niski koszt utrzy-
mania – 48 proc  

W ciągu ostatnich lat widzimy, jak bardzo 
zmieniło się podejście klientów do zakupu 
nieruchomości. Coraz bardziej poszukują 
oni codziennego kontaktu z przyrodą. Wie-

ku Rzewnego, Dolina Prądnika, Uroczysko 
Kowadza, Staw Dąbski, Las w Witkowi-
cach, Staw w Rajsku, Staw Królówka, Staw 
przy Cegielni, Dąbrowa, Dolina Potoku 
Olszanickiego – Łąki Olszanickie, Zakrzó-
wek oraz Rybitwy 

Użytek ekologiczny Rybitwy to wyjątkowo 
dzikie miejsce na mapie Krakowa, obejmu-
jące kompleks oczek wodnych wraz z za-
drzewieniem – mówi Witold Indrychowski  
Jako inwestor sąsiadującego z użytkiem 
osiedla, po konsultacji i we współpracy 
z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miej-
skiej w Krakowie, dodatkowo postaramy 
się zapewnić zasilanie wodą deszczową 
chronionych zbiorników wodnych, co po-
zwoli na ich utrzymanie w dotychczasowym 
stanie. Jest to niezmiernie istotne w czasie 
postępujących zmian klimatycznych i osu-
szania się terenów – dodaje 

le osób pyta, czy w pobliżu inwestycji są 
tereny zielone, gdzie będą mogli pospace-
rować z dziećmi bądź pojeździć rowerem; 
ważny jest też widok z okien i zagospoda-
rowanie zieleni na osiedlu. To są obecnie 
bardzo istotne kwestie, które rzeczywiście 
mogą przesądzić o zamieszkaniu w danej 
okolicy – zauważa Witold Indrychowski, 
inwestor osiedla Zielone Rybitwy 

Dom obok... użytku 
ekologicznego

Niestety kupując mieszkanie w zielonej 
okolicy, nie mamy pewności, czy po kilku 
latach w miejsce pięknego krajobrazu nie 
wkroczy betonowa zabudowa i zamiast 
połaci zieleni nie zaczniemy obserwować 
ogromnego centrum handlowego bądź 
szarego, betonowego parkingu  Nie grozi 
to jednak obszarom prawnie chronionym, 
do których należą tereny o wysokich wa-
lorach przyrodniczych, m in  użytki ekolo-
giczne, a więc pozostałości ekosystemów, 
mające istotne znaczenie dla zachowa-
nia różnorodności biologicznej  Będą to 
m in  naturalne zbiorniki wodne, śródpo-
lne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew 
i krzewów, wydmy oraz stanowiska rzad-
kich lub chronionych roślin, zwierząt i krze-
wów  W Krakowie znajduje się łącznie 15 
użytków ekologicznych, do których należą: 
Uroczysko w Rząsce, Łąki Nowohuckie, 
Staw przy Kaczeńcowej, Rozlewisko poto- tekst /  Aleksandra Maśnica 

Prime Time PR
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Green Park Villa

Bronowice są jedną z najpopularniejszych dzielnic Kra-
kowa  Wybierają ją przede wszystkim ludzie młodzi, 
ceniący sobie spokój, bezpieczeństwo i odpoczynek 

od miejskiego zgiełku  Rokrocznie na terenie VIII dzielnicy przy-
bywa coraz więcej mieszkańców  Zakup nieruchomości w tej 
lokalizacji to nie tylko sposób na osiedlenie się w przyjaznym 
miejscu  Wybierają ją też inwestorzy szukający mieszkań na wy-
najem  Wraz z rosnącym zainteresowaniem inwestycjami dewe-
loperskimi w tej okolicy, rozwijana jest infrastruktura towarzyszą-
ca, czego efektem jest bardzo dobre skomunikowanie z centrum, 
a także z innymi lokalizacjami w całym mieście i poza jego 
granicami 
Ponadto Bronowice są położone w niedalekiej odległości od 
najpiękniejszych terenów zielonych Krakowa i okolic  Blisko 
stąd do Ojcowskiego Parku Narodowego, Lasu Wolskiego czy 
Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego  Ten ostatni widoczny bę-
dzie z okien mieszkań, które już w I kw  2020 r  zostaną oddane 
do użytkowania przez dewelopera Imperial Green Park  Projekt 
pierwszego etapu inwestycji przy ul  Truszkowskiego zakłada 
wybudowanie 28 trzykondygnacyjnych budynków w zabudo-
wie bliźniaczej  

Jaką ocenę zdobył Green Park Villa 
w Rankingu Inwestycji Deweloperskich 

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”?

Inwestycja Green Park Villa uzyskała 13 na 20 możliwych punk-
tów w Rankingu Inwestycji Deweloperskich w kategorii Ocena 
realizacji inwestycji   

Ponieważ klienci mogą nabyć nieruchomość wyłącznie w sta-
nie deweloperskim, inwestycja nie uzyskała żadnych punktów 
w kategorii Poziomu wykończenia mieszkań  Deweloper może  
jednak pochwalić się dużą liczbą miejsc parkingowych, za co 
uzyskał maksymalną liczbę punktów, czyli 5  Dodatkowo inwe-
stycja wypada bardzo dobrze, jeśli chodzi o atrakcyjność ceno-
wą sprzedawanych mieszkań 

Ceny mieszkań w Bronowicach na podstawie raportu Ronin24 
pl są średnio wyższe niż w całym Krakowie o 18,2 proc  i stabil-
nie rosną od 2013 r  Przez to stawki z inwestycji Green Park Villa, 
w stosunku do rynku wtórnego, wypadają bardzo konkurencyj-
nie  Deweloper sprzedaje nieruchomości za ceny mieszczące 
się w przedziale 6 899–6 999 zł/mkw 

 źródło: Ronin24 pl, dostęp 25 02 2020 r 

*średnia cen za m2 wyliczana jest na podstawie ofert z ostanich 24 miesięcy przy uwzględnieniu powierzchni +/- 20% od podanej wartości;

obiektywnie o nieruchomościach
studium przypadku
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 źródło: Ronin24 pl, dostęp 25 02 2020r 

raport Ronin24 pl, bazujący na ofertach z lokalnego rynku nieru-
chomości, w latach 2018-2019 przy samej ulicy Truszkowskiego 
odnotowano 437 ofert sprzedaży mieszkań 

Lokalizacja inwestycji nie powinna przynieść deweloperowi 
większych kłopotów ze sprzedażą poszczególnych segmentów  
Płynność lokalnego rynku jest względnie wysoka  Jak podaje 

komentarz redakcji:
Dowodem na wysoką jakość nieruchomości sprzedawanych przez 
dewelopera jest punktacja, jaką w Rankingu Inwestycji Krakowskie-
go Rynku Nieruchomości otrzymał za dotychczas zrealizowane 
inwestycje. Czy warto kupić nieruchomość z Green Park Villa? To 
inwestycja, którą docenią wielbiciele spokoju i otoczenia kameral-
nych osiedli. Dobra komunikacja i bliskość wszystkich niezbędnych 
punktów handlowo-usługowych oraz terenów zielonych, to niekwe-
stionowane atuty Bronowic. Do tego konkurencyjne w stosunku do 
rynku wtórnego ceny mogą zachęcić potencjalnych nabywców do 
zakupu nieruchomości z tej inwestycji.

Czytaj ranking inwestycji
na stronie 64

tekst /  Adriana Stachura
ekonomista, analityk

Funduszu Hipotecznego Yanok

*chronologiczne zestawienie liczby ofert z podziałem na lata, obejmujące zakresem wszystkie oferty z całego okresu analizy;
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Ekologiczny budynek to taki, który nie wy-
maga budowy – uśmiecha się Natalia 

Koncepcja też musi być zielona

Równowaga w zróżnicowanym budownic-
twie polega na stosowaniu proekologicz-
nych technik na każdym etapie realizowa-
nia projektu  Tworzywa tj  drewno, kamień, 
tektura, glina, papierowe panele, trawa 
morska czy słoma mogą być wykorzysty-
wane w procesie budowy nieruchomości 
i co najważniejsze – są biodegradowal-

ne  Również szkło piankowe, powstające 
w wyniku przetworzenia, jest używane 
jako izolator termiczny oraz akustyczny do 
ocieplenia ścian, stropów i stropodachów  
Agencja Ochrony Środowiska podkreśla, 
że do tworzenia konstrukcji warto wyko-
rzystywać również przemysłowe odpady 
będące produktami recyklingu, a do takich 
zaliczamy piasek odlewniczy i gruz  Mimo 
iż te materiały nie wydają się trudne do zdo-
bycia, niektórzy architekci zwracają uwagę, 
że nie zawsze posiadają one atesty i za-
świadczenia o bezpieczeństwie  Jednakże 

Budownictwo ekologiczne to przede 
wszystkim rozsądne wybory: odpo-
wiednia lokalizacja dla wybudo-

wania domu, materiały nieuciążliwe dla 
środowiska i technologiczne rozwiązania 
minimalizujące produkcję gospodarczych 
zanieczyszczeń i umożliwiające efektyw-
ne zarządzanie domowymi źródłami ener-
gii  Natalia Kozioł – architektka z 13-let-
nim doświadczeniem określa je według 
kilku zasad dotyczących wielkości budyn-
ku, zajmowanej powierzchni i stosowa-
nych eko-praktyk  A najważniejsza z nich? 

Czym jest zrównoważone budownictwo w Polsce i na świecie? Jakie „zielone” innowacje możemy zasto-
sować w swoim domu i czy całe miasta też mogą być eko? Świadomość ekologiczna społeczeństwa wzra-
sta.  Tym samym sposoby na poprawę jakości naszego środowiska objęły również rynek nieruchomości. 

warto wiedzieć

   Ekologia w architekturze
zielone innowacje w służbie środowisku

Credit courtesy of Stefano Boeri Architetti
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   Ekologia w architekturze
najczęściej zadawanym przez klientów py-
taniem jest to, dotyczące kosztów  

Czy zielone budownictwo jest 
drogie?

Specjaliści z branży nieruchomości przy-
znają, że początkowa cena takiego lokum 
może wydać się wyższa, jednak wiele za-
leży od aktualnej sytuacji rynkowej   Cristi-
na Gamboa, dyrektor organizacji World 
Green Building Council w raporcie „Advan-
cing Net Zero” pochodzącym z 2019 r  
podkreśla, że aktualnie światowe budow-
nictwo odpowiada za 39 proc  ogólnej 
emisji dwutlenku węgla, przy czym 28 proc  
pochodzi z eksploatacji nieruchomości  
Dlatego kluczem do sukcesu ekologicz-
nych domów i mieszkań mają być odpo-
wiednie sposoby zmniejszania kosztów ich 
użytkowania i rozsądne gospodarowanie 
zasobami, które pozwalają zaoszczędzić, 
a jednocześnie nie wpływają negatywnie 
na środowisko 

Każdy dom może być 
nisko-emisyjny

Zrównoważone budownictwo w naszym 
kraju jest częściowo wspierane finansowo 
przez rząd  Dopłaty są przyznawane na 
wymianę pieców węglowych w programie 
„Czyste Powietrze” oraz na założenie in-
stalacji fotowoltaicznej w ramach „Mojego 
Prądu”, do którego w połowie stycznia roz-
poczęto drugi nabór składania wniosków  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przedstawił podsu-
mowanie pierwszego etapu programu – 
jego wyniki wskazują, że zainteresowanie 
instalacjami fotowoltaicznymi jest spore – 
dofinansowania udzielono już dla 17,5 tys  
zainteresowanych na kwotę 90 mln zł  Na-
leży podkreślić, że obecnie proekologiczny 
charakter mają nieruchomości różnych kate-
gorii budowlanych – komercyjne, mieszka-
niowe i publiczne, a nawet te, które znaj-
dują się dopiero w fazie konstruowania  Za 
sprawdzenie, czy dana budowla została 
postawiona zgodnie z ekologicznymi kry-
teriami, odpowiada francuska organizacja 

Cerway – odznaczenie jest przyznawane 
na podstawie analizy dwóch kategorii: śro-
dowiskowego zarządzania projektem oraz 
oceny efektywności środowiskowej budyn-
ku  W Polsce inwestycje posiadające cer-
tyfikat HQE znajdują się na warszawskim 
Żoliborzu, Mokotowie i Bemowie i – co cie-
kawe – dotychczas objęły jedynie budynki 
mieszkalne 

Jakie rozwiązania są eko?

Firmy „Dodge Data & Analytics” i „United 
Technologies Corporation” przeprowadziły 
badanie,  którego wyniki wskazują, że ren-
towność zielonych budynków jest o 7 proc  
wyższa od konwencjonalnych  Co wpływa 
na efektywność ekologicznej architektury? 
Powszechnie znane sposoby, ale również 
sama bryła budynku –  postawiona we 
właściwy sposób, stanowi już ok  25 proc  
oszczędności, a ponad 60 proc  to z kolei 
zamontowane instalacje grzewcze, wenty-
lacje itp  – podkreśla właścicielka pracowni 
„Arch-Eko Projekt” Jolanta Kotowska  Jed-
nym z eko-sposobów  jest wykorzystywanie 
popularnej i niedrogiej technologii LED 
w oświetleniu  Pobiera ona zdecydowa-
nie mniej prądu od tradycyjnych instala-
cji, a jednocześnie wystarcza na dłuższy 
czas użytkowania (żarówka LED z mocą 
10 W to alternatywa dla standardowej 
z mocą 75W)  Równie praktyczne roz-
wiązanie stanowi zamontowanie w domu 

rekuperacji, czyli mechanicznej wentylacji  
To system pozwalający na kontrolę powie-
trza pobieranego z zewnątrz budynku – 
ogrzewa je lub chłodzi, a przede wszyst-
kim oczyszcza z toksycznych substancji 
i zapobiega wilgoci  Rekuperator pozwa-
la na realne zaoszczędzenie nawet 30 
proc  kwoty wydawanej na ogrzewanie, 
dlatego Joanna Kotowska przekonuje, że 
7 na 10 domów budowanych w regionie 
Podlasia, gdzie działa jej firma, korzysta 
z mechanicznej wentylacji   Jeśli dodamy 
do tego 50-procentową oszczędność 
na pobieraniu wody dostarczanej przez 
wodociągi, nasz domowy budżet może 
zyskać sporo dodatkowych pieniędzy  To 
staje się realne dzięki systemowi umoż-
liwiającemu gromadzenie deszczówki 
wykorzystywanej następnie nie tylko do 
podlania ogródka i umycia samochodu, 
ale również do zrobienia prania  Dobry-
mi rozwiązaniami dla domów są również 
panele słoneczne i fotowoltaiczne, a w ko-
mercyjnych budynkach sprawdzą się win-
dy z montażem pozwalającym na odzy-
skanie energii 

Ściana produkująca tlen

Na świecie nie brakuje projektów, które 
za nadrzędny cel stawiają sobie dbałość 
o ekosystem  W centrum Londynu, pomię-
dzy stacjami Farringdon i Moorgate, ma po-
wstać 11-piętrowy hotel „Citycape House” 
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oferujący gościom 382 pokoje umieszczo-
ne na powierzchni 40 tys  mkw  Budynek 
będzie wyróżniał się nie tylko wysokim stan-
dardem pomieszczeń, ale przede wszyst-
kim posiadaniem największej zielonej ścia-
ny w Europie  Na całej długości elewacji 
zostanie umieszczonych aż 400 tys  roślin, 
które w ciągu roku mogą pochłonąć do 8 
ton dwutlenku węgla, przy jednoczesnym 
wygenerowaniu 6 ton tlenu  Ich zasadze-
nie umożliwią specjalne moduły, a wodę 
dostarczać będą zbiorniki z deszczówką  
Projekt autorstwa pracowni architektonicz-
nej Shepparda Robsona spełnia założenia 
określone w planie GLA opierającym się 
na  poprawie współczynnika ekologizacji 
obszarów miejskich (UGF)  Przewiduje się 
również, że obecność tak dużej ilości roślin 
w jednym miejscu zmniejszy lokalną tempe-
raturę od 3 do 5 stopni Celsjusza  To ozna-
cza duży krok w przód dla polityki proeko-
logicznej Londynu  Zwłaszcza, że stężenie 
szkodliwych substancji w tamtejszym powie-
trzu jest bardzo wysokie 

Eko-miasto w sąsiedztwie 
Meksyku

„Smart Forest City Cancun” to z kolei naj-
nowszy projekt włoskiej pracowni architek-

tonicznej Stefano Boeri  Ma on powstać na 
wybrzeżu Morza Karaibskiego przy jed-
nym z meksykańskich kurortów   W mieście 
utworzonym na obszarze 557 hektarów 
mogłoby zamieszkać aż 130 tys  osób  Na 
większości budynków zostaną zamontowa-
ne specjalne czujniki, które będą monitoro-
wać działanie wykorzystanych udogodnień 
technologicznych i architektonicznych  
Miasto ma wykorzystywać rozwiązania 
proponowane przez energię odnawialną 
OZE – panele fotowoltaiczne, pojazdy na-
pędzane elektrycznie i specjalne zbiorniki 
wodne pozwalające na sprawne i ekono-
miczne rozprowadzanie wody po całym 
mieście  Roślinność to znak rozpoznawalny 
projektu  – w planach jest zasadzenie na 
terenie Smart City nawet 7,5 mln różnych 
drzew, krzewów i kwiatów rosnących nie 
tylko w parkach, ale i na dachach oraz 
ścianach mieszkań, centrów handlowych, 
obiektów biurowych i szkół  Szacuje się, 
że taka ilość roślin byłaby w stanie pochło-
nąć nawet 116 tys  ton dwutlenku węgla 
rocznie  „Smart Forest City Cancun” nie 
jest pierwszą wizją ekologicznej budowli 
– w ciągu ostatnich lat Stefano Boeri od-
powiada już za realizację Wertykalnego 
Lasu Trudo w Eindhoven oraz wieżowców 
Bosco Verticale w Mediolanie  Futurystycz-

ne kompozycje budowlane nie tylko zna-
lazły lokatorów, ale zachwycają turystów 
i spełniają założenia polityki miasta, które 
chce ograniczyć wytwarzanie smogu 

Polacy chcą mieć ekologiczne 
domy

Jolanta Kotowska przyznaje, że 80 proc  jej 
klientów stanowią osoby zainteresowane 
budownictwem niskoenergetycznym  Ludzie 
oczekują tego, by płacić jak najniższe ra-
chunki i mają coraz wyższą świadomość 
ekologiczną dotyczącą zużywania opa-
łów – mówi Kotowska  Podkreśla ona rów-
nież, że w regionie Podlasia klienci często 
pytają o możliwość podpięcia pompy cie-
pła czy zainstalowania paneli fotowoltaicz-
nych  Problem może natomiast stanowić do-
stęp do instytucji i firm, które byłyby w stanie 
w odpowiedni sposób poinformować inte-
resanta o możliwych opcjach wprowadze-
nia ekologicznych rozwiązań do swojego 
domu  Natomiast Natalia Kozioł zauważa, 
że klienci chętni na skorzystanie z „zielo-
nych” innowacji dzielą się na dwie grupy 
– tych chcących być eko w mieście oraz 
tych, którzy pragną być jak najbardziej ze-
roemisyjni i w tym celu są w stanie przenieść 
się nawet do „dziczy”  Jednak bez względu 
na przynależność do wybranej grupy nie 
brakuje eko-rozwiązań możliwych do wpro-
wadzenia w naszych nieruchomościach  Tu 
nie ma znaczenia panująca moda – wspie-
ranie mądrych sposobów na budowanie 
w zgodzie ze środowiskiem (oczywiście 
w miarę możliwości finansowych) jest w XXI 
w  naszym obowiązkiem 

tekst/Maria Gil
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Jewel Changi 
Airport
Architektoniczny klejnot, czyli lotnisko 
„Jewel” w Singapurze, uważane jest za 
jeden z najlepszych portów lotniczych 
na świecie  Twórcy postanowili połączyć 
klimat gwarnego rynku z atmosferą raj-
skiego ogrodu  Bryła oparta na kształcie 
torusa już z daleka wygląda imponująco  
Do wykończenia elewacji użyto szkła i 
stali  Nocą przeszklona fasada ukazuje 
niesamowite wnętrze  Nowoczesną bryłę 
wkomponowano w istniejące budynki por-
tu lotniczego  Obiekt przecina linia kolejki 
lotniskowej  W sercu bryły znajduje się 
ogromny wodospad, płynący przez pięć 
pięter  Kształt budynku jest nieprzypad-
kowy – tamtejsze warunki atmosferyczne 
zapewniają mieszkańcom znaczne ilości 
naturalnej deszczówki, którą ponownie 
się wykorzystuje  Ponadto przepływająca 
woda zapewnia termoregulację, co zna-
cząco poprawia komfort przebywających 
tam osób  „Jewel” jest laureatem prestiżo-
wych nagród, m  in  International Architec-
ture Award w 2016 r 

fot  lic  Wikimedia Commons 

The Shed

W Nowym Jorku na Manhattanie prze-
chodniów swoją formą zaskakuje The 
Shed – centrum kultury poświęcone róż-
nym dziedzinom sztuki  Zaprojektowane 
przez Diller Scofidio + Renfro muzeum wy-
gląda niezwykle nowocześnie i przykuwa 
wzrok swoją efektowną formą – elewacja 
budynku jest bowiem wyjątkowa  Budynek 
został pokryty specjalną powłoką, która 
jest ruchoma i pozwala bryle na zmianę 
kształtu poprzez przesuwanie się do przo-
du i tyłu  Po rozłożeniu, dzięki mechanizmo-
wi teleskopowemu i systemowi specjalnych 
zębatek, powłoka może rozciągać się aż 
na sąsiedni plac  Samo rozłożenie trwa 
zaledwie około 5 minut  Takie rozwiązanie 
daje możliwość łatwego przeorganizowa-
nia przestrzeni wewnątrz budynku i dosto-
sowania jej do aktualnych potrzeb  Co wię-
cej, nietypową elewację można unieść, by 
uzyskać otwartą przestrzeń  Materiał użyty 
do stworzenia tej niesamowitej konstruk-
cji to specjalny polimer na bazie Teflonu, 
zwany tetrafluoroetylenem etylenu (ETFE)  
Łączy wizualną lekkość z wytrzymałością 
na ekstremalne warunki atmosferyczne  

perły z sieci

fot  lic  Wikimedia Commons

Museum 
Garage
W 2015 r  architekt Terence Riley, na zle-
cenie dewelopera Craiga Robinsa, stwo-
rzył projekt Museum Garage  Do wykoń-
czenia jego elewacji wybrano nowojorską 
firmę architektowniczną WORKac, K/R 
(Keenen/Riley), niemiecnkiego architekta 
i artystę J  H  Mayera, hiszpańskich archi-
tektów z Clavel Arquitectos oraz francu-
skiego artystę mieszkającego w Japonii, 
Nicolasa Buffe  Barwny budynek znajdu-
je się w Miami Design District, dzielnicy 
poświęconej sztuce nowoczesnej  Pomysł 
na stworzenie nietypowego wykończenia 
elewacji został zaczerpnięty z gry towa-
rzyskiej o nazwie Exquisite Corpse  Po-
szczególni artyści tworząc swoje dzieła 
nie znali koncepcji pozostałych twórców  
Ich projekty, mimo iż każdy z ich jest zupeł-
nie wyjątkowy, łączą się jednak w zaska-
kującą całość  Artyści dostali wolną rękę w 
kwestii wyglądu dzieła  Wyznaczono im 
jedynie obszar, który mogą samodzielnie 
zaprojektować  Rezultatem tego oryginal-
nego pomysłu jest niesamowita, barwna 
forma Museum Garage 

fot  lic  Wikimedia Commons
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Bateriomaty na uli
cach polskich miast
Już w kwietniu na ulicach polskich miast 
pojawią się bateriomaty, które umożliwią 
użytkownikom elektrycznych jednośla-
dów korzystanie z wymiennych baterii  
Pierwsze testowe bateriomaty pojawią się 
w Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście  
Z  rozwiązania będą mogli korzystać też 
odbiorcy indywidualni  Urządzenia umoż-
liwią nie tylko wymianę baterii, ale rów-
nież pozwolą na przewodowe ładowanie 
elektryków  Dla użytkowników indywidu-
alnych koszt ładowania hulajnogi ma nie 
przekroczyć 1 zł, natomiast skutera – 3 zł 
Realizator —  startup Hop City zapowia-
da stworzenie gęstej sieci bateriomatów  
W tym roku planowane jest uruchomienie 
kilkuset maszyn  W ciągu kolejnych 3 lat 
ich liczba ma się równać połowie liczby 
tradycyjnych stacji paliw w największych 
miastach  
Na rynku ma działać kilka wariantów urzą-
dzeń  Przykładem jest projekt we współ-
pracy z InPostem  Przewoźnik wyposaży 
paczkomaty w skrzynki na baterie, stacje 
dokujące dla hulajnóg oraz ładowarkę do 
samochodów elektrycznych  Bateriomaty 
mają działać 24h/7 dni i będą wymagały 
jedynie dostępu do sieci o napięciu 230 V  

Średni metraż 
nowych mieszkań 
coraz mniejszy
Według danych statystycznych GUS 
w zeszłym roku średni metraż mieszkania 
zmalał o 1,5 mkw  Obecnie przeciętne 
mieszkanie ma powierzchnię 88,8 mkw  
W 2013 r  było to średnio 104,6 mkw  
Wskaźnik średniej powierzchni mieszkań 
w Polsce kształtują dwa typy inwesto-
rów  Są to prywatni inwestorzy budujący 
domy jednorodzinne oraz deweloperzy 
oferujący przede wszystkim mieszkania  
W okresie ostatnich 6 lat zmalała średnia 
powierzchnia domów jednorodzinnych  
W 2013 r  wynosiła ona 148,5 mkw , 
natomiast w roku ubiegłym 143,5 mkw  
W mieszkaniach sprzedawanych przez 
deweloperów w 2013 r  średnia po-
wierzchnia liczyła 62,4 mkw , natomiast 
w 2019 r  lokale były o blisko 1 mkw  
mniejsze 
Mniejszy średni metraż jest głównie efek-
tem zmniejszających się rozmiarów pry-
watnych domów  Ma to związek z demo-
grafią, cenami materiałów oraz polityką 
kredytową  Koszty budowy domów wzro-
sły, a banki stały się bardziej restrykcyjne 
niż kilka lat temu  Skutki tych zmian mają 
być realnie zauważalne za 3-4 lata  

Samowole budow-
lane – w Polsce 
trudno je wykryć
Sprawy dotyczące samowoli budowla-
nych potrafią ciągnąć się latami  Braki fi-
nansowe oraz kadrowe w inspektoratach 
nadzorów budowlanych nie pozwalają na 
ich skuteczne wykrywanie  Zdaniem Ma-
rioli Berdysz, dyrektor fundacji Wszechni-
ca Budowlana, winę za niską wykrywal-
ność samowoli ponosi nadzór budowlany, 
który nie podejmuje działań z urzędu, a je-
dynie reaguje, gdy zdarzy się wypadek 
lub otrzyma zgłoszenie o samowoli 
To właśnie z tych powodów niektóre spra-
wy ciągną się w Polsce tak długo  Wpraw-
dzie co jakiś czas wydaje się decyzje 
o nakazie rozbiórki obiektu, ale jeżeli 
właściciel ma odpowiednie zasoby finan-
sowe, a nieruchomość przynosi mu zyski, 
to sprawa może się ciągnąć latami, czego 
przykładem jest warszawski Czarny Kot  
Na podpis prezydenta czeka noweliza-
cją ustawy prawa budowlanego  Ma ona 
uprościć procedury legalizacyjne  Wpro-
wadzone zostaną zasady, według których 
obiekty starsze niż 20 lat nie będą musiały 
podlegać zgodności z planem zagospo-
darowania przestrzennego 

z kraju
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Odpowiedzialna 
sprzedaż alkoholu 
przynosi efekty
1 września 2019 r  miasto rozpoczęło 
współpracę ze sprzedawcami w zakresie 
ograniczenia handlu napojami alkoholo-
wymi w godzinach 00:00-05:30  Zarów-
no 3 miesiące przed jak i po wprowadze-
niu porozumienia, Krakowska Komenda 
Miejska przeanalizowała interwencje, 
do których doszło w rejonach sklepów 
współpracujących z miastem  Okazuje 
się, że odkąd ograniczono sprzedaż alko-
holu, ich liczba zmalała o 7 proc  Z ko-
lei na początku tego roku przedsiębiorcy 
byli zobowiązani do złożenia oświad-
czeń o wartości sprzedanego alkoholu 
do Wydziału Spraw Administracyjnych 
UMK  Wynika z nich, że z powodu za-
warcia umowy z miastem nie ponieśli oni 
żadnych strat finansowych  Porozumienie 
ma obowiązywać do 1 września br  Po 
tym czasie zapadnie decyzja, czy efekty  
programu pozwolą na jego przedłużenie  
Do udziału w programie zgłosiły się 154 
sklepy, wśród których są m in  m in : Lewia-
tan Małopolska sp  z o o , Podwawelska 
Spółdzielnia Spożywców oraz Kocyk sp  
z o o  sp  kom  Współpraca ma charakter 
otwarty, dlatego miasto zachęca pozosta-
łe placówki do udziału w programie 

Nie będzie kładki 
pieszo-rowerowej 
nad Wisłą?
Małopolski Konserwator Zabytków wy-
dał w 2018 r  prawomocne pozwolenie 
na budowę  kładki pieszo-rowerowej nad 
Wisłą na odcinku Kazimierz-Ludwinów  
Z końcem stycznia br  uchylił jednak swoją 
decyzję, powołując się na nieznane wcze-
śniej stanowisko Narodowego Funduszu 
Dziedzictwa, do którego złożył wniosek 
o przeprowadzenie analizy wpływu kład-
ki na sąsiadujący z nią teren UNESCO  
W swojej argumentacji zawarł również 
odniesienie do art  47 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami  Zarząd 
Inwestycji Miejskich odwołał się od jego 
decyzji  Dyrektor ZIM w Krakowie Łukasz 
Szewczyk podkreślił, że powoływanie się 
na opinię NID w momencie, gdy decyzja 
Małopolskiego Konserwatora Zabytków 
miała charakter ostateczny, stanowi naru-
szenie procedury, podobnie jak argumen-
towanie nowego stanowiska art  47  Ten 
przepis daje możliwość wznowienia postę-
powania administracyjnego dotyczącego 
wydanego już pozwolenia konserwator-
skiego w szczegółowo określonych przy-
padkach, a te – naszym zdaniem – w tej 
sprawie nie zaistniały – dodał Szewczyk.

Stolica Małopolski 
miastem przyszłości
Kraków ma teraz swoją dobrą passę – 
po sukcesach odniesionych w rankingach 
„New York Times” i „The Guardian” został 
doceniony również przez wydawnictwo 
fDi Magazine, które przygotowało zesta-
wienie miast i regionów mogących za-
gwarantować swoim mieszkańcom dobrą 
przyszłość  Stolica Małopolski zajęła 8  
miejsce w TOP 10 dużych europejskich 
miast przyszłości oraz zamknęła ranking 
10 przyszłościowych miast rejonu Europy 
Wschodniej  Pod uwagę w ocenie brano 
kryteria tj  potencjał gospodarczy, efektyw-
ność kosztowa, kapitał ludzki i styl życia, 
dostępność komunikacyjna oraz przyja-
zność biznesowa  W rankingu docenio-
no również Warszawę w kategorii miast 
sprzyjających biznesowi, a także Stryków 
i Wrocław – uplasowały się one odpo-
wiednio na 4  i 8  miejscu w rankingu miast 
przyszłości Europy Wschodniej  W cało-
ściowym zestawieniu zwyciężył Londyn, 
któremu w żaden sposób nie przeszko-
dziły konsekwencje brexitu     Tegoroczny 
ranking objął 505 lokalizacji, w tym 319 
miast, 148 regionów, a także 38 lokalnych 
partnerstw prowadzących działania na 
rzecz przedsiębiorczości 

z Krakowa
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147,00

 ŚREDNIE KURSY WALUT

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

 ŚREDNIA CENA MKW. NA RYNKU  
 PIERWOTNYM W KRAKOWIE

 WYBRANE STAWKI PODATKU  
 OD NIERUCHOMOŚCI

 MIESZKANIA ODDANE 
 DO UŻYTKOWANIA W POLSCE

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (3 

 WYSOKOŚĆ STAWKI ZUS  
DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
 GOSPODARCZĄ

 CENA ZŁOTA

 ODSETKI (W SKALI ROKU)

 INFLACJA MIESIĘCZNA

EUR 4,3355

CHF 3,0734

PLN 3,68%

IV kw  2019r  7863 zł

IV kw  2019r 19 078

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN  4,40% (styczeń 2020)

EUR 1,40% (styczeń 2020)

WIBOR * 1,7100

EURIBOR ** –0,4240

LIBOR CHF –0,7170

LIBOR EUR *** –0,4409

Preferencyjny ZUS Standardowy ZUS

Najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 675,00 zł 
(30% minimalnego 
wynagrodzenia – w roku 
2019 – 2250 zł)

Najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 2859,00 zł 
(60% przeciętnego 
wynagrodzenia –  
w roku 2019 – 4765 zł)

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 213,57 zł

•  składka 
na ubezpieczenie 
zdrowotne 342,32 zł

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 904,60 zł

•  składka 
na ubezpieczenie 
zdrowotne 342,32 zł

•  Fundusz Pracy 70,05 
zł

Wyliczona w NBP cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                         203,18

tabela nr 041/A/NBP/2020 z dnia 28 02 2020r 

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

(dane na dzień 28.02.2020[Euribor],  
21.02.2020 [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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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. 30-32
oraz w prezenterach inwestycji na str.  34-57

mieszkania

domy

24

25

28

23

26
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż 
[mkw.]

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

6 29 Listopada  
(al. 29 Listopada/ Meiera) bud. C - lipiec 2021 35 - 50 od 7200 Dom-Bud  

M. Szaflarski 47

7
Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

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

40 - 80 8650 - 9150 Imperial Capital 51

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

58

 

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

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

1 Długa Residence (ul. Długa 24) IV kw. 2021 25 - 300 b.d. Długa Residence  iV okładka

Stare Miasto Średnia cena: 11 113 zł/mkw. 

 Prądnik Biały Średnia cena: 8018 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 10 500 - 20 000

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. 

 

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

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

5 Browar Kleparz (ul. Zbożowa  ) III kw. 2021 39 - 102 12 200 - 15 000
Fracthon 
Zbożowa

4-5,54

Krowodrza Średnia cena: 9515 zł/mkw. 
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr. 
[mkw.]

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

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

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

11
Zaczarowany Młyn  
(ul. Kaczary/Lublańska) bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 34 - 80 od 7400 Dom-Bud M. Szaflarski 46

 Prądnik Czerwony Średnia cena: 8458 zł/mkw. 

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

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

12
Głowackiego  
(ul. Głowackiego)

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

39 - 110 od 8100 
Dom-Bud  
M. Szaflarski

45

13
Imperial Green Park Villa  
(ul. Truszkowskiego)

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

14 Oaza Bronowice  (ul. Stańczyka) bud. 5, 7 ,9 - zrealizowany 50 - 92 b.d. Oaza Bronowice 63

15
Park Leśny Bronowice             
(ul. Starego Dębu)

etap A - zrealizowany                  
etap B- IV kw.2020

36 - 83 6600 -  8000 Quelle Locum 61

 Bronowice Średnia cena 9013 zł/mkw. 

 

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

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

16
Apartamenty Jesionova  
(ul. Jesionowa)

IV kw. 2020 37 - 143 11 500 - 13 700
Fracthon  
Jesionowa

4-5, 55

Zwierzyniec Średnia cena: 10 502 zł/mkw. 
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr. 
[mkw.]

Cena br. [zł/
mkw.] Firma Patrz 

str.

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

 Bieżanów- Prokocim Średnia cena: 6719 zł/mkw. 

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

17 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej
I etap - zrealizowany 70 6500

Proins 52

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

37 - 70 6500 - 6900 Proins 53

19 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) zrealizowana od 220 5227 - 5750 Inter-Bud Developer 40

20 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 real-
izacji

Metr. 
[mkw.]

Cena br. [zł/
mkw.] Firma Patrz str.

22 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty I 
okladka

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

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

Cena br. [zł/
mkw.] Firma Patrz 

str.

21 Przewóz 18 (ul. Przewóz) IV kw. 2021 25 - 62 8900 - 9950 DDS Development 62

 Podgórze Średnia cena: 8966 zł/mkw. 
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr. 
[mkw.]

Cena br.  
[zł/mkw.] Firma Patrz str.

27
Ojcowska Park  
(Pękowice, ul. Ojcowska)

 I etap - I kw. 2021 106 - 142 5393 - 7105 Nokturn 
Deweloper 57

28
Osiedle Klonowe  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka)

 III kw. 2020 55 4900 - 5157 Savan 
Investments 53

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

Cena brutto 
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

25
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 
7300 - 7500

Inter-Bud Developer 36

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.

26
Arkadia Grębałowska 
 (ul. Grębałowska 68)

I etap -luty 2020
II etap - lipiec 2020

99 4990
Grębałowska MGI 
Arkadia

54

 Czyżyny Średnia cena: 8420 zł/mkw. 

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

24 Imperial- Citi Yes (ul. Nowohucka) I kw. 2022 25 - 128 7700 - 10 100 Imperial Capital 47



ry
ne

k 
pi

ew
ot

ny
38

st
ro

na

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. 7300 - 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

2 III 47,93 325 924 zł

3 VII 51,01 351 969 zł

4 II 65,92 441 664 zł

3 IV 67,89 515 964 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.

25
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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. 5227 - 5750 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.

19
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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.

20
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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. 10 500 - 20 000 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 III 35,77 500 780 zł

3 IV 77,57 954 111 zł

4 II 95,36 1 096 640 zł

1 VI 36,52 529 540 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.

10
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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. 

12
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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”.

11
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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.

6
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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.

9
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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!

24
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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.

13



  rynek pierw
otny  

51
strona

Stawowa Residence Etap IV

“Stawowa Residence to kameralny 
kompleks składający się  

z 9 budynków mieszkalnych, uloko-
wany 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.

7
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KLINY ul. bpa  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. bpa  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) 45 000 zł (25 m2)

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.

17
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KLINY ul. bpa  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. bpa A. 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 37,46 258 474 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 37 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.

18
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Browar Kleparz

“Browar Kleparz to nowa, wyjątko-
wa inwestycja mieszkaniowa zloka-
lizowana w sąsiedztwie malowniczej 

części Starego Miasta, przy ulicy 
Zbożowej 2 w Krakowie.”

frACtHon ZboŻoWA 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków 
tel. +48 517 707 717, +48 12 352 39 13
e-mail: biuro@browarkleparz.pl  
www.browarkleparz.pl  
                                         
            

adres ul. Zbożowa 2

cena za mkw. 12 200 - 15 000 zł

termin oddania III kw. 2021 r.

liczba kondygnacji 4 - 7

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) 5000 zł/ m2

miejsce parkingowe (cena) 60 000 zł

liczba 
pokoi

piętro
metraż 

(m2)
cena

2 II 43,71 611 940  zł

2 I 46,54 605 020 zł

3 III 62,64 858 168 zł

3 II 70,51 937 783 zł

4 III 100,84 1 260 500 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Kompleks mieszkalny składa się z trzech budynków 
o różnym charakterze - nowoczesnym, historycz-
nym i inwestycyjnym. Do sprzedaży trafi 97 komfor-
towych mieszkań o powierzchni od 39,88 m2 do 
102,82 m2. Zróżnicowany metraż sprawi, że swoje 
potrzeby mieszkaniowe mogą spełnić zarówno ro-
dziny z dziećmi, jak i inwestorzy poszukujący miesz-
kania pod wynajem. Ponadto na terenie inwestycji 
powstanie 19 lokali usługowych o powierzchni od 
35,98 m2 do 214,69 m2. Zróżnicowane wielkości lo-
kali sprawdzą się zarówno pod działalność handlo-
wą, usługową, jak i biurową. Dodatkowo na terenie 
Inwestycji powstaną liczne udogodnienia dla miesz-
kańców, w tym na przykład recepcja, strefa relaksu 
z siłownią i kinem oraz salą zabaw dla dzieci, umiej-
scowiona w odrestaurowanym budynku starego bro-
waru, a także ogólnodostępne  miejsce postojowe z 
gniazdem do ładowania samochodów elektrycznych.

5
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Apartamenty Jesionova

“Inwestycja Jesionova to kameralny 
kompleks dwóch budynków  

wielorodzinnych zlokalizowanych  
nad brzegiem Rudawy. Prestiżowa oko-
lica z widokiem na malownicze wzgórza 
Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobra-

zowego to idealne miejsce dla tych, którzy 
szukają harmonii pomiędzy odpoczyn-

kiem a życiem w centrum.”

frACtHon jeSIonoWA 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków 
tel. +48 510 160 003, +48 12 352 37 07
e-mail: biuro@jesionova.pl  
www.jesionova.pl  
                                         
            

adres ul. Jesionowa

cena za mkw. 11 500 - 13 700 zł

termin oddania IV kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 3

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) 10 800 zł

miejsce parkingowe (cena) 43 200 zł

liczba 
pokoi

piętro
metraż 

(m2)
cena

2 I 60,82 699 430  zł

3 II 75,46 1 003 618 zł

3 parter 80,59 1 007 375 zł

4 I 96,07 1 220 089 zł

4 parter 131,06 1 598 932 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Inwestor dodatkowo zadbał o atrakcyjne zagospo-
darowanie części wspólnej i stworzenie licznych udo-
godnień dla mieszkańców, w tym: strefa wypoczynku 
na terenie inwestycji, plac zabaw, siłownia wewnątrz 
budynku, mieszkania przygotowane pod System In-
teligentny Dom (okablowanie w standardzie), insta-
lacja klimatyzacyjna, możliwość wykupienia dwóch 
garaży, stojaki na rowery w garażach, rowerowa 
stacja serwisowa. Wielkim atutem lokalizacji jest są-
siedztwo terenów zielonych i obiektów rekreacyjnych 
takich jak: Park Decjusza, Lasek Wolski, Kopiec Ko-
ściuszki, Błonia Krakowskie, szybka dostępność do 
Bulwarów Wiślanych, tereny sportowe – (kluby spor-
towe Wisła, Cracovia), centrum tenisowe na Woli.

16
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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.

28
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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.

26



ry
ne

k 
pi

ew
ot

ny
58

st
ro

na

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.

8

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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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.

23
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Park Leśny Bronowice

“Wyobrażasz sobie prawdziwie rodzinne 
miejsce, w którym możesz oddychać świe-
żym powietrzem, aktywnie spędzać czas 
z bliskimi, w spokoju wychowywać dzieci, 
a przy tym cieszyć się wolnością z dala od 
zgiełku miasta? Nie musisz! Bronowice to 
wyjątkowa dzielnica, która łączy w sobie 
wszystkie te walory.”

Quelle loCuM Sp. Z o.o.  SpółkA koMAndYtoWA 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Straego Dębu 38/13, 31-355 Kraków 
tel. +48 574 455 655, 570 588 188    
e-mail: sprzedaz@parklesnybronowice.pl 
www.parklesnybronowice.pl
                                         

adres ul. Starego Dębu

cena za mkw. 6600 - 8000 zł

termin oddania etap A - zrealizowany
etap B - IV kw. 2020

liczba kondygnacji 4

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak

komórka lokatorska (cena) 7000 -  12 000 zł

miejsce parkingowe (cena) 18 000 zł - zewnętrzne
32 000 zł - 35 000 zł - garażowe

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

2 parter 39,02 308 258 zł

3 I 57,97 405 580 zł

4 parter 74,41 505 988 zł

5 parter 83,97 554 202 zł

4 II 65,17 462 707- zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

park leśny bronowice to inwestycja zlokalizowana  
w cichej i spokojnej dzielnicy Krakowa, z której dojazd 
do centrum zajmuje jedynie kwadrans. Bezpośrednie 
sąsiedztwo Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego po-
zwala na korzystanie z uroków tego miejsca o każdej 
porze roku, a liczne ścieżki spacerowe i tereny zielo-
ne sprzyjają rodzinnym spacerom. To tutaj Twoje po-
ciechy będą mogły cieszyć się prawdziwie beztroskim 
dzieciństwem, spędzając czas na osiedlowych zaba-
wach z rówieśnikami, opiekować się czworonożnymi 
przyjaciółmi i dorastać otoczone miłością najbliższych.

Park Leśny Bronowice to zdecydowanie najbardziej ro-
dzinne osiedle w Krakowie.
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Przewóz 18

ddS-developMent 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Przewóz 34, lok. 324; Kraków 
tel. +48 12 294 88 74, 501 355 405 
e-mail: biuro@mieszkaniaprzewoz.pl  
www.mieszkaniaprzewoz.pl  
                                         

adres ul. Przewóz 18

cena za mkw. 8900 - 9950 zł

termin oddania IV kw. 2021 r.

liczba kondygnacji segment A- 5; segment B- 4

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) 6150 zł

miejsce parkingowe (cena) 31 500 - 43 000 zł

liczba 
pokoi

piętro metraż (m2) cena

1 parter - IV 25,00 248 750 zł

2 I - IV 39,41 354 690 zł

3 I - IV 58,62 521 718 zł

4 I - IV 61,61 566 812 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Inwestycja obejmuje dwa budynki ; segment A-4 pię-
tra; segment B -3 piętra z cichobieżnymi windami , ze 
wspólnym garażem podziemnym pod segmentami i 
garażem w parterze segmentu A .

Blisko centrum, przystanek tramwajowy w odległości 
450 m, przystanek autobusowy 100 m.

Ciepła woda i ogrzewanie miejskie, grunt własnościo-
wy. W sumie 63 mieszkania, 76 miejsc postojowych 
i 63 komórki lokatorskie. Teren ogrodzony. Mieszka-
nia 1,2,3,4-pokojowe, wszystkie z balkonami, każde 
w pełni opomiarowane.

21
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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.

14

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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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?
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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 zys-
ków 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 punktowa, 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 = 0 pkt

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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Przedział cenowy: b.d.
Inwestycja: Długa Residence
Deweloper: Długa Residence
Prezentacja: IV okładka
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

inwestycja
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

®

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III
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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: 4900 - 5157 zł/m2

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

3 1 7

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

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: 6600 - 8000
Inwestycja: Park Leśny Bronowice
Deweloper: Quelle Locum 
Prezentacja: str. 61 
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

a b c d suma
0311

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

5

h
5,2

kryterium

ocena

a b c d suma
30 93 3

Przedział cenowy: 6700 - 7900 zł/m2

Inwestycja: Willa Nokturn
Deweloper: Nokturn Deweloper
Prezentacja: str. 60 
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: 8900 - 9950 
Inwestycja: Przewóz 18 
Deweloper: DDS Development
Prezentacja: str. 62
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

46,8

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
3130

kryterium

ocena

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

3,854,255 4,2 5

7

37,8

2

h
5,6
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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: 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

brak danych

brak danychbrak 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

*

**

**

Przedział cenowy: od 7100 
Inwestycja: Wzgórze Witkowickie
Deweloper: AWIM 
Prezentacja:  brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

30,8

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
- 7033

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

- 1

h
4,8

III Ocena realizowanej inwestycji
kryterium

ocena

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III

Przedział cenowy: 8250 - 9590
Inwestycja: Oaza Bronowice Stańczyka 5 
Deweloper: Oaza Bronowice etap III
Prezentacja: str. 63
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

46

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

brak danych
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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

*

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

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

*

*

*

* *

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
*
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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

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

*

* *

*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Lotniczówka
Deweloper: Cordia 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

38,2

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
1031

2,83,62,84,64,6 4,6 4,6 33,2

5

h
5,6

brak danych

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Osiedle Podgaje
Deweloper: Instal Kraków 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

52,8

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
9323

4,24553,2 4,6 4,6 35,8

17

h
5,2

**

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

brak danych
*

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III
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Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Steam Park
Deweloper: Bryksy
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

58,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
15333

5 34,8

24

h

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Mieszkaj w Mieście 
Deweloper: Henniger Investment
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

40,6

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
4321

4,64,63,24,23,2 3,2 2,8 30,6

10

h
4,8

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Słoneczne Miasteczko
Deweloper: Develia 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

0,4

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
-37031

5553,22,4 3,8 3,8 33,4

- 33

h
5,2

*

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

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Saska Blue
Deweloper: Byksy
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

58,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
15333

5 34,8

24

h
5 4,2 3,6 4,2 4,6 3 5,2

brak danych

brak danych

brak danych

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Rakowicka 14
Deweloper: Nikliński&Nowicki 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

46

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

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

55555 5 5 41

5

h
6

*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Kliny Zacisze II i III 
Deweloper: ATAL
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

49,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
10333

4,2542,63,4 3,8 3 30,8

19

h
4,8

brak danych

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Osiedle przy Mogilskiej
Deweloper: Develia 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

0,4

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
- 37031

5553,22,4 3,8 3,8 33,4

- 33

h
5,2

*

*

*

* *

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Domosfera
Deweloper: Bryksy 
Prezentacja: brak 
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

58,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
15333

34,64,23,65 5 4,2 34,8

24

h
5,2

brak danych
*
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Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Lublańska Park 
Deweloper: Wawel Service
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

4,254,73,73,1 4,5 4,3 34,4

- 2

h
4,9

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Lawendowa 
Deweloper: Wawel Service
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

4,254,73,73,1 4,5 4,3 34,4

- 2

h
4,9

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Piasta Park 
Deweloper: Wawel Service
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

4,254,73,73,1 4,5 4,3 34,4

- 2

h
4,9

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Lema 2 
Deweloper: Wawel Service
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

4,254,73,73,1 4,5 4,3 34,4

- 2

h
4,9

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Krygowskiego III 
Deweloper: Wawel Service
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

4,254,73,73,1 4,5 4,3 34,4

- 2

h
4,9

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Apartamenty Nowa Bonarka 
Deweloper: Wawel Service
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

4,254,73,73,1 4,5 4,3 34,4

- 2

h
4,9

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Zabłocie Concept House 
Deweloper: Grupa Arkada
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

40,1

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
2322

54,4554,3 4,8 4,6 39,1

9

h
6

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Nowa 5 Dzielnica 
Deweloper: Centrum Nowoczesnych  
          Technologii
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

89,2

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
48301

4,54,2554,6 4,3 4,8 37,2

5 2

h
4,8

brak danych
*

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III
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Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Mazowiecka 72 
Deweloper: Geo Grupa Deweloperska
Prezentacja: brak
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

kryterium

ocena

a b c d suma
8332

4,64,24,24,64,6 5 4,6 37,4

16

h
5,6

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Piastowska Residence 
Deweloper: Terra Casa
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

88,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
44312

55554,3 5 4,5 38,8

50

h
5

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Osiedle Krk 
Deweloper: Echo Investment
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

52,2

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
8332

4,24,654,64,2 4,6 4,2 36,2

16

h
4,8

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Apartamenty w  Parku Lotników 
Deweloper: Grupa Matejek
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

53,3

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
19313

4,552,523,5 3 2,8 27,3

26

h
4

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: 29 Listopada Residence 
Deweloper: Bal-Bud Investment
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

44,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
7313

4,244,23,73,1 3,4 3,7 30,4

14

h
4,1

brak danych
*

 
Od 20 marca 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 5/2020. 

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Krowodrza Fort 
Deweloper: Grupa Matejek
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

53,3

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
19313

4,552,523,5 3 2,8 27,3

26

h
4

brak danych
*
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publicystykastr. 78
warto wiedzieć
Ekologia w architekturze 
– zielone innowacje w służbie 
środowisku
Maria Gil 

78
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Czego pragną 
      pracownicy?

pracowników  
Najmniej istotnym udogodnieniem okazały 
się rozwiązania dla zwierząt domowych 
oraz pomieszczenie dla rodzica czy siłow-
nia – ich obecność będzie miała znacze-
nie dla odpowiednio 34, 39 i 43 proc  
pracowników  Nieco wyżej w odpowie-
dziach uplasowały się żłobek, taras oraz 
palarnia (43-55 proc )  Korzystając z wy-
ników badań Savills, pracodawcy mogą 
zoptymalizować przestrzeń  Skupienie się 
na faktycznych potrzebach pracowników 
pozwala wyeliminować wydatki przezna-
czane na udogodnienia, które w niewiel-

pracy składa się wiele czynników, tym bar-
dziej, że w zamkniętych pomieszczeniach 
biurowych spędzamy większość czasu  
Dostępność światła dziennego w połą-
czeniu z optymalną regulacją sztucznego 
oświetlenia przekładają się na zdrowie 
psychiczne – konsekwencją niedocią-
gnięć w tym zakresie jest postrzeganie 
miejsca pracy jako czynnika negatywnie 
wpływającego na psychikę  Takie zdanie 
ma 30 proc  ankietowanych  Istotną kwe-
stią w biurach jest zatem oświetlenie  Nie 
sposób pominąć również poziomu hałasu 
czy temperatury – ważnych dla 85 proc  

Próba badawcza objęła również 
Polskę  Czego potrzebuje polski 
pracownik? Przede wszystkim czy-

stości i komfortu miejsca pracy  Właśnie 
te aspekty 91 proc  badanych wskazało 
jako najważniejszy czynnik dla idealne-
go biura  Kolejną najistotniejszą kwestią 
jest strefa ciszy do pracy w skupieniu, na 
co szczególną uwagę zwraca 89 proc  
respondentów  Jak wiadomo, w nowocze-
snych biurach dominującą jest aranżacja 
przestrzeni typu open space, więc moż-
liwość skupienia myśli stanowi znaczącą 
potrzebę  Na dobre samopoczucie w 

Raport międzynarodowej firmy doradczej Savills pokazał, czego pragną współcześni pracownicy, jeśli 
chodzi o miejsce pracy. W badaniu What Workers Want przeanalizowano oczekiwania przeszło 11 tys. 
pracowników biurowych zatrudnionych na 11 rynkach w Europie. 

warto wiedzieć
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pytaniu dotyczącym kontroli nad wystro-
jem przestrzeni biurowej, 70 proc  bada-
nych przyznało, że chciałoby mieć na 
niego wpływ  Faktyczne poczucie możli-
wości decydowania o aranżacji ma po-
łowa ankietowanych  Ponadto zarówno 
układ biura, jak i aranżacja wpływają na 
produktywność, co dostrzega 64 proc  re-
spondentów 

Aby podnieść satysfakcję i produktyw-
ność pracowników, należy skupić się 
na ich wygodzie i komforcie pracy. Już 
samo zapytanie o środowisko pracy jest 
dobrym pierwszym krokiem do zwiększe-
nia zadowolenia pracowników. 77 proc. 
respondentów, z którymi ich pracodawcy 
skontaktowali się w sprawie środowiska 
biurowego, było zadowolonych z miejsca 
pracy, w porównaniu z 53 proc., z którymi 
się nie skontaktowano. Przekazanie kon-
troli nad aranżacją biura pracownikom to 
kluczowy krok do ich zadowolenia – mówi 
Jakub Jędrys, dyrektor działu doradztwa 
budowlanego i projektowego Savills 

Jak zatrzymać pracownika? 

Z 19 do 15 proc  spada odsetek osób, 
które w przeciągu 2 lat zmieniłyby miejsce 
zatrudnienia, gdyby zapewniono im możli-
wość elastycznej pracy  W sytuacji, kiedy 
firma nie zachęcała do takiej formy, odse-

tek deklarujących zmianę miejsca zatrud-
nienia dochodził do 27 proc  W firmach, 
które sprzyjają elastycznej pracy, chęć 
pozostania przez najbliższych 5-10 lat 
wyrażało aż 21 proc  Sytuacja zmieniała 
się, gdy pracodawca nie stwarzał takich 
opcji – spadek do 12 proc      

Gdy przyjrzymy się poziomowi zado-
wolenia z poszczególnych czynników 
panujących w biurze, zauważymy, że w 
największym stopniu odpowiada nam 
bezpieczeństwo – w 80 proc  W 70-76 
proc  satysfakcjonujące są łatwość dostę-
pu do budynku i jego otoczenia, komfort 
miejsca pracy, oświetlenie, czystość oraz 
bezpieczeństwo  Najgorzej wypadają 
kwestie takie jak prywatne szafki, aran-
żacja wnętrza, otoczenie biura czy czas 
dojazdu do pracy – 62-63 proc 

kim stopniu przekładają się na poziom 
zadowolenia  z miejsca pracy  

Pracownika przyciąga 
lokalizac ja

Obecnie problem pozyskania i utrzyma-
nia profesjonalnych pracowników dotyczy 
coraz większej grupy pracodawców  Jak 
się okazuje, 45 proc  badanych chce w 
przeciągu najbliższych 5 lat zmienić do-
tychczasowe miejsce zatrudnienia  Aż 19 
proc  odpowiadających nie planuje pozo-
stać u jednego pracodawcy dłużej niż 2 
lata  Tendencja dominuje wśród pracowni-
ków w wieku 18-34 lat  Co zatem stanowi 
główne powody, dla których decydujemy 
się na zmianę pracy? Najpopularniejszym 
względem okazała się lokalizacja  To wła-
śnie adres biura 42 proc  badanych skła-
nia do szukania nowej pracy  Najbardziej 
pożądanym jest oczywiście ten, znajdują-
cy się w centrum miasta  Pytani o zmianę 
pracy na tych samych warunkach finan-
sowych oraz z takim samym potencjałem 
samorozwoju, jak w obecnej pracy, jako 
czynnik determinujący przejście do innej 
firmy, wskazali właśnie lokalizację  Aspekt 
ten okazuje się mieć większe znaczenie 
nawet od zespołu, który byłby decydujący 
dla 40 proc  ankietowanych 

Kolejnymi kryteriami z największą liczbą 
odpowiedzi były kultura pracy (38 proc ) 
i etyka pracodawcy (36 proc )  Tym, na 
co obecnie kładzie się największy nacisk 
w inwestycjach biurowych, są udogod-
nienia i aranżacja wnętrza  Ale badanie 
przeprowadzone przez Savills pokazało, 
że te czynniki skłoniłyby do zmiany pracy 
jedynie 17 proc  pracowników  Jednak kie-
dy spojrzymy na odpowiedzi udzielane na 
pytanie o kwestie, które chcieliby zmienić 
w swoim obecnym miejscu zatrudnienia, 
w 20 proc  przypadków wskazywali na 
przestrzeń osobistą  Kolejno podano bez-
pośredniego przełożonego (16 proc ) czy 
lokalizację (14 proc ) 

W praktyce aranżacja biura ma jednak 
spore znaczenie, ponieważ w kolejnym tekst / Magdalena Hojniak
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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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 BIUROWIEC ul. Christo Botewa 14

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

wynajem

                  www.chb14.com 

metraż I piętro  do 813 m2

cena od 11 Euro za 1 m2

koszty eksploatacyjne 12 zł za 1 m2

min. okres najmu preferowany 5 lat

miejsca park. (cena) 80 - 250 zł

największy atut Duża ilość miejsc parkingowych,    
bliskość do obwodnicy Krakowa

inne dostępne lokale od 30 m2 (moduł) do 851 m2  (piętro): 
piętro II do 851 m2  
piętro III do 851 m2 
piętro IV  146 m2   i 189 m2

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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         +48 666 055 054
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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Według danych z „Bazy cen nieruchomości mieszkaniowych” opublikowanych przez NBP za IV kwartał 
2019 r., w ciągu ostatniego roku ceny nieruchomości mieszkaniowych na rynku wtórnym, w przypadku 
niektórych rynków lokalnych, wzrosły nawet o 23 proc. To o co najmniej kilka punktów procentowych 
więcej niż odnotowały rynki mieszkań deweloperskich.

Mieszkania z rynku 
wtórnego coraz droższe

analiza rynku

kresie  docierają sygnały zapowiadające 
jej niedalekie pogorszenie  

Duży popyt na mieszkania oraz galo-
pujący wzrost cen na rynku pierwotnym 
mają swoje odbicie w stawkach na rynku 
nieruchomości z rynku wtórnego  Wła-
śnie dlatego obecnie jesteśmy świadkami 
niespotykanego dotąd wzrostu cen lokali 
z drugiej ręki 

Rynek wtórny droższy 
od pierwotnego

Raport NBP „Bazy cen nieruchomości 
mieszkaniowych” za IV kwartał 2019 r  
pokazuje, że ceny ofertowe nieruchomo-
ści z rynku wtórnego bywają już wyższe 
niż  ofert deweloperskich  Sytuację taką 
obserwujemy w największych miastach, 

np  w Warszawie, gdzie na rynku wtór-
nym średnia cena ofertowa wynosiła 11 
212 zł/mkw  w porównaniu do 10 280 
zł/mkw  na rynku pierwotnym; w Krako-
wie – 9 109 zł w stosunku do 8 514 zł, w 
Gdańsku – 9 889 zł do 9 806 zł czy w 
Poznaniu – 7 639 zł do 7 384 zł za mkw 

Co prawda kwoty transakcyjne już nie wy-
kazywały tego trendu, ale różnice między 
ofertowymi cenami mieszkań z rynku pier-
wotnego i wtórnego są coraz mniejsze 

Ceny mieszkań z rynku wtórnego w IV 
kwartale 2019 r  wzrosły również w po-
równaniu do ostatnich trzech miesięcy roku 
poprzedniego  Różnice stawek między ba-
danymi okresami wyniosoły nawet ponad 
20 proc , jak na przykład we Wrocławiu  
Rekordowy wzrost odnotowano w Zielonej 

W Polsce brakuje mieszkań  
Według oficjalnie podanych 
wyliczeń mamy ich za mało 

nawet o 2 miliony  Zdaniem minister roz-
woju Jadwigi Emilewicz, jeżeli będziemy 
budować nowe mieszkania w obecnym 
tempie, to trzeba dekady, aby uzupełnić 
tę lukę  Tymczasem deweloperów cze-
kają coraz większe trudności, chociażby 
w pozyskiwaniu działek budowlanych – 
szczególnie takich o dogodnej lokalizacji 
i z wygodnym dostępem do odpowiedniej 
infrastruktury 

Wielu kupujących chce zdążyć z zakupem 
nieruchomości, zanim zrobi się jeszcze 
drożej, ponieważ nadal nie zapowiada 
się, by ceny nieruchomości miały zmaleć  
Do szybkiego zakupu zachęca też wciąż 
korzystna koniunktura  Jednak i w tym za-
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Wysokie ceny na rynku pierwotnym zmu-
szają kupujących do wyboru mniejszych 
metraży, najlepiej z większą liczbą izb 
mieszkalnych, niż zapewnia obecny stan-
dard deweloperski, a to też domena bu-
downictwa sprzed kilkudziesięciu lat 

Dane wskazują, że na rynku pierwotnym 
brakuje mieszkań o najpopularniejszym 
metrażu, czyli ok  60 mkw  Są one jednak 
wciąż dostępne w ofercie lokali kupowa-
nych od właściciela 

Rynek wtórny posiada bardzo różnorodną 
ofertę, dającą duże możliwości wyboru 
poszukującym  Zawiera mieszkania nowe 
oraz pochodzące sprzed kilkudziesięciu 
lat, o różnym standardzie — zarówno te 
do kapitalnego remontu, jak i  gotowe do 
wprowadzenia się od razu  

Renesans wielkiej płyty

Niedawno HRE Inwestments informował 
o ogromnym popycie na wielką płytę, któ-
ry spowodował, że w największych mia-
stach już brak ofert z tego segmentu  
Powodem oczywiście jest cena – jak wska-
zują specjaliści HRE, niższa nawet o 10-
20 proc  od statystycznej średniej ceny 

za mkw  w danym mieście  Atutem jest 
także dobrze rozwinięta infrastruktura i lo-
kalizacja bloków z PRL-u  A trzeba pamię-
tać, że osiedli w wielkiej płycie w Polsce 
mamy bardzo wiele  Jak szacuje HRE (na 
podstawie danych z GUS), w niektórych 
miastach ich liczba może sięgać nawet 
40 proc  wszystkich aktualnie dostępnych 
lokali mieszkalnych w mieście 

Jednak obecni właściciele nie pozbywają 
się ich tak chętnie  Z kolejnych wyliczeń 
HRE wynika bowiem, że zaledwie 6 proc  
wszystkich ofert to mieszkania z wielkiej 
płyty 

Górze – aż 23 proc  (według indeksu he-
donicznego cen mkw  mieszkań NBP) 

Tymczasem wzrost roczny na rynku dewe-
loperskim w miastach objętych badaniem 
NBP wskazuje maksymalnie 18 proc  
wzrostu, jak to było w przypadku Katowic  
W rekordowej pod względem rynku wtór-
nego Zielonej Górze jest to 17 proc , a we 
Wrocławiu 11 proc 

Droższy, bo coraz bardziej 
doceniany

Za wzrost cen odpowiada także wiele do-
datkowych, coraz częściej dostrzeganych 
przez kupujących, aspektów przemawia-
jących za atrakcyjnością używanych lokali 
– np  koszty remontu zazwyczaj są niższe 
niż wykończenia nieruchomości w stanie 
deweloperskim i nie trzeba czekać aż 
zostaną wybudowane  Decydując się na 
mieszkanie używane, wiemy co kupujemy, 
od początku znane są ceny czynszu i inne 
opłaty, możemy dowiedzieć się jak działa 
wspólnota lub firma zarządzająca budyn-
kiem  Raczej nie zaskoczą nas diametral-
ne zmiany w najbliższym sąsiedztwie, bo 
to co miało zostać wybudowane, już jest 

Gdańsk

ceny ofertowe rynek wtórny

ceny ofertowe rynek pierwotny

Ceny ofertowe na rynkach wtórnym i pierwotnym w IV Q 2019 r. Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy cen nieruchomosci 
mieszkaniowych NBP.

1 tyś. zł

2 tyś. zł

3 tyś. zł

4 tyś. zł

5 tyś. zł

6 tyś. zł

7 tyś. zł

8 tyś. zł

9 tyś. zł

10 tyś. zł

11 tyś. zł

Gdynia Łódź Warszawa Wrocław Poznań Kraków

tekst /Anna Kozioł
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ODDZIAŁY
I oddział  ul. Kapelanka 1A/1
II oddział  ul. Królewska 67
III oddział  ul. Lubomirskiego 39/1
IV oddział  ul. Królewska 67

BIEŻANÓW- PROKOCIM,
UL. ALEKSANDRY 
Mieszkanie 5-pokojowe do wejścia,  
81 m2, II p.
cena: 625.000 zł 

kontakt: Bożena Romuzga 
tel. 518-706-538

RUCZAJ,
PILTZA 
Atrakcyjne 2 -pokojowe, 68 m2,  
z pełnym wyposażeniem
cena: 650.000 zł 
 

kontakt: Dariusz Kornaś 
tel. 502-104-545

PODGÓRZE 
Mieszkania 1,2,3,4-pokojowe,  
pow. 32-91 m2,  
nowoczesne osiedle
ceny: od 479.000 zł 

kontakt: Joanna Makówka 
tel. 688-880-156

PRZEBIECZANY 
Domy w zabudowie bliźniaczej,  
p.u. 122 m2, pełny stan deweloperski
ceny: od 575.000 zł 

kontakt: Piotr Kudła 
tel. 688-880-133

CZERNICHÓW,
RYBNA 
Domy wolnostojące, pow. 82 m2,  
dwa m-ca postojowe w cenie
cena: 470.000 zł
  

kontakt: Jarosław Utnik 
tel. 688-880-152

MISTRZEJOWICE,
OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA 
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie  
o pow. 69 m2, taras 30 m2

cena: 640.000 zł 

 
kontakt: Jakub Obcowski 
tel. 510-087-993

KLINY,
UL. MIECZYKOWA 
Śliczne mieszkanie 3-pokojowe,  
66 m2, 2009 r. 
cena:  475.000 zł 

 

kontakt: Sabina Pająk 
tel. 514-738-628

RUCZAJ,
MIŁKOWSKIEGO 
Komfortowy, dwupoziomowy aparta-
ment, 132 m2, 4-pok.
cena: 1 339 000 zł

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

STARE MIASTO,
UL. LORETAŃSKA 
3-pokojowe mieszkanie w samym  
sercu Krakowa, 92 m2

cena: 908 000 zł 
 
kontakt: Michał Nowacki 
tel. 511-272-088
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PRĄDNIK CZERWONY,
UL. REDUTA 
Mieszkanie 3- pokojowy,  
nowe budownictwo, 54 m2

cena: 530.000 zł 

kontakt: Katarzyna Słaby 
tel. 500-715-217

GM. WIELICZKA,
ŚLEDZIEJOWICE 
Mieszkanie 3- pokojowe, 72 m2,  
wyposażone
cena: 510.000 zł 

kontakt: Zbigniew Pisarski 
tel. 511-272-188

PRĄDNIK BIAŁY 
Mieszkania 1,2,3-pokojowe,  
pow. 24-56 m2, dogodna lokalizacja
ceny: od 254.365 zł

 

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

DĘBNIKI,
RUCZAJ 
Mieszkania 1,2,3,4-pokojowe,  
pow. 31-82 m2, nowoczesna architektura
ceny: od 290.904  zł 

kontakt: Marek Popiela 
tel. 688-880-195

WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE,
NIEBYŁA 
Wyjątkowe 2-pokojowe mieszkanie,  
39 m2, ładnie urządzone, 2015 r.
cena: 334.000 zł  

kontakt: Michał Dzięcioł 
tel. 518-810-080

RUCZAJ,
BOBRZYŃSKIEGO 
Mieszkanie 2 -pokojowe, 46 m2, gus-
townie urządzone, 2007 r.
cena: 480.000 zł

kontakt: Grzegorz Zębala 
tel. 796-541-485

PŁASZÓW,
WIELICKA 
Komfortowe i nowoczesne mieszkanie  
4 pokojowe, z 2balkonami, 2013 r.
cena: 760.000 zł  

kontakt: Aleksandra Pudełko 
tel. 507-668-087

BRONOWICE,
UL. WIZJONERÓW
Mieszkanie 1-pokojowe, wyposażone, 
28 m2

cena: 390.000 zł 

kontakt: Dima Hrycyszyn 
tel. 796-483-018

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. DOBREGO PASTERZA 
Dom szeregowy, 6- pokojowy,  
pow. użyt. 130 m2

cena: 950.000 zł 

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

AZORY,
JAREMY 
Mieszkanie 3 -pokojowe, 60 m2,  
nowoczesne, 2016 r.
cena: 509.000 zł 

kontakt: Katarzyna Kurleto 
tel. 572-985-869

CENTRUM

INWESTYCJI

DEWELOPERSKICH
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STARE MIASTO,
UL. TOPOLOWA 
Mieszkanie 2- pokojowe, 35 m2, 
wysoki standard

 

cena: 544.000 zł 

kontakt: Edyta Fajlhauer 
tel. 518-706-583

BRONOWICE,
UL. SOSNOWIECKA 
Mieszkanie 2-pokojowe, 38,2 m2, 
ogródek
cena: 515.000 zł 
 

kontakt: Elżbieta Rudek 
tel. 505-110-150

WĘGRZCE WIELKIE 
II ETAP! Mieszkania 3-pokojowe,  
pow. ok. 60 m2, osiedle zamknięte
ceny: od 325.000 zł 

kontakt: Małgorzata Brożek 
tel. 688-880-149

ZIELONKI 
Mieszkania 3,4-pokojowe,  
pow. 60-117 m2, kameralne osiedle
ceny: od  449.000 zł 

kontakt: Romuald Niemiec 
tel. 576-853-289

BRONOWICE,
UL. STAWOWA 
Mieszkanie 3-pokojowe, 62 m2,  
wysoki standard
cena: 675.000 zł  

kontakt: Katarzyna Słaby 
tel. 500-715-217

GM. ŚWIĄTNIKI GÓRNE,
RZESZOTARY
Dom wolnostojący, 6- pokojowy,  
pow. całk. 350 m2, luksusowy, 2011 r.
cena: 1.495.000 zł 

kontakt: Stanisław Irzyk 
tel. 509-907-533

MICHAŁOWICE
Dom bliźniak, 6- pokojowe,  
pow. całk. 250 m2, gustowny
cena: 980.000  zł  

kontakt: Karolina Jakobus 
tel. 503-031-022

PODGÓRZE,
UL. ŚLUSARSKA 
Mieszkanie 2-pokojowe, 51 m2,  
pod inwestycję
cena: 750.000 zł

kontakt: Sebastian Steranka 
tel. 501-227-010

DĘBNIKI,
UL. BARTLA
Mieszkanie 3-pokojowe, 83,3 m2, 
gustowne
cena: 675.000 zł

kontakt: Elżbieta Rudek 
tel. 505-110-150

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. BORKOWSKA 
Mieszkanie 3- pokojowe, 72 m2,  
wysoki standard

 

cena: 530.000 zł 

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

ODDZIAŁY
I oddział  ul. Kapelanka 1A/1
II oddział  ul. Królewska 67
III oddział  ul. Lubomirskiego 39/1
IV oddział  ul. Królewska 67
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BRONOWICE,
UL. ARMII KRAJOWEJ 
Mieszkanie 4-pok, 75 m2, dwupozio-
mowe, 2000 r.
cena: 850.000 zł 

kontakt: Katarzyna Osiecka 
tel. 503-780-786

GRZEGÓRZECKA,
UL. GRZEGÓRZECKA
Mieszkanie 2-pokojowe,  
53 m2, balkon, 2019 r.

 

cena: 970.000 zł 

kontakt: Katarzyna Osiecka 
tel. 503-780-786

PODGÓRZE 
Nowe miejsce dla Twojego biznesu!  
Nowoczesne lokale w ekskluzywnym  
biurowcu
ceny: od 9500 zł /m2

kontakt: Dariusz Zieliński 
tel. 688-880-209

DĘBNIKI,
SKOTNIKI  
Domy wolnostojące, pow. 145 m2, 
działki 500 m2, cicha okolica
cena: 980.000 zł 

kontakt: Iwona Nagacz 
tel. 688-880-184

WIELICZKA,
GOLKOWICE 
Dom w zab. bliźniaczej, dz. 4,71 ar, 
124 m2, przytulny
cena: 630.000 zł  

kontakt: Julia Tarkowska 
tel. 505-083-150

BRONOWICE MAŁE,
UL. BRONOWICKA 
Mieszkanie 1-pokojowe, 37,91m2, do 
wejścia 
cena: 430.000 zł 

 
kontakt: Julia Tarkowska 
tel. 505-083-150

MOGILANY,
UL. ZAKOPIAŃSKA 
Dom wolnostojący dz.14 ar. 290 m2,  
do wejścia

 

cena: 1.969.000 zł  

kontakt: Adam Kubala 
tel. 510-131-177

DĘBNIKI,
UL. TOPOGRAFÓW 
Mieszkanie 4-pok, 107 m2,  
dwupoziomowe, 2017 r.
cena: 648.000 zł 

kontakt: Piotr Dziadzio 
tel. 515-234-864

BRONOWICE,
UL. BRONOWICKA 
Mieszkanie 3-pok, 62 m2, do wejścia
cena: 623.000 zł 

kontakt: Katarzyna Osiecka 
tel. 503-780-786

CENTRUM

INWESTYCJI

DEWELOPERSKICH

ZWIERZYNIEC,
UL. KSIĘCIA JÓZEFA 
Dom wolnostojący, dz.15 ar., 500 m2 

cena: 2.900.000 zł 

kontakt: Piotr Dziadzio 
tel. 515-234-864
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Tecnocasa.  
I jesteś w domu.
Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie.

2-pokojowe – 38,55 m2

Stare Podgórze, ul. Potebni 
Mieszkanie składa się z dwóch osobnych 
pokoi, oddzielnej kuchni, przedpokoju oraz 
łazienki z WC. W pobliżu – okolice Rynku 
Podgórskiego oraz Parku Bednarskiego. Lokal 
położony w zadbanej kamienicy. 
cena: 285 000 zł  
tel. 513 084 377 

4-pokojowe – 72,4 m2

Borek Fałęcki , ul. Kułakowskiego 

Mieszkanie składające się z 3 niezależnych 
pokoi, salonu z aneksem kuchennym, jadalni 
oraz łazienki z WC. Nieruchomość położona 
na 3 piętrze, urządzona w nowoczesnym stylu

.

cena: 560 000 zł   
tel. 517 582 709

3-pokojowe – 73,3 m2

Krowodrza, ul. Fieldorfa Nila
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 2 
nieprzechodnie pokoje, łazienka, WC, 2 balkony. 
Możliwość dokupienia garażu. Doskonała infra-
struktura handlowo- usługowa oraz komunikacja 

miejska. 

cena: 820 000 zł  
tel. 793 717 771

2 - pokojowe –56 m2

Kazimierz , ul. Dietla
Nieruchomość składa się z jadalni z aneksem 
kuchennym, dwóch sypialni oraz dwóch łazienek. 
Idealne pod najem krótkoterminowy.  
Zapraszamy do umówienia się na wizytę!
   

cena: 610 000 zł  

tel. 512 110 804

Dom – 65 m2

Łobzów, ul. Wrocławska

Część domu składająca się z pokoju, kuchni,  
łazienki i strychu o łącznej powierzchni 65 m2.  
Do dyspozycji również prywatny ogród. 
Zapraszamy do umówienia się na wizytę. 

cena: 550 000 zł   
tel. 512 110 802

1-pokojowe  – 32,90 m2

Stare Podgórze, ul. Stroma
Studio po remoncie, z idealnie rozplanowaną 
przestrzenią. Mieszkanie w pełni wyposażone, 
znajdujące się na drugim piętrze w trzypiętrowej 
kamienicy. Świetna lokalizacja, skomunikowana  
z każdą częścią miasta.

  
cena: 419 000 zł 
tel. 513 084 377  

1-pokojowe – 29 m2

Ruczaj, ul. Kobierzyńska
Mieszkanie składa się z dużego pokoju, odd-

zielnej jasnej kuchni, łazienki oraz  przedpokoju. 

Dodatkowo do nieruchomości przynależy  

piwnica o pow. 4,5 m2 oraz duża loggia. 

cena: 269 000 zł  
tel. 517 582 709

4-pokojowe – 64 m2

Krowodrza,  
ul. Krowoderskich Zuchów
Przedpokój, 4 nieprzechodnie pokoje, osobna, jasna 
kuchnia, łazienka, WC, loggia, piwnica. Mieszkanie 
po generalnym remoncie. Możliwość dokupienia 
miejsca postojowego w garażu podziemnym. 

cena: 570 000 zł  
tel. 793 717 771

Pomieszczenia biurowe – 470 m2 
Kazimierz

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia,  
znajdujące się na trzech kondygnacjach, zabyt-
kowego budynku. Na każdym poziomie pokój 

socjalny oraz  łazienka.

cena: 23 500 zł/netto 
tel. 512 110 804
4-pokojowe – 72,65 m2

Łobzów, ul. Mazowiecka
4 oddzielne pokoje, kuchnia z oknem, łazien-
ka, WC, garderoba. Mieszkanie w stanie 
bardzo dobrym. Do lokalu przynależy piwni-
ca o pow. 8 m2 oraz balkon. Pierwsze piętro 
w budynku z parkingiem dla mieszkańców.

 
cena: 780 000 zł  
tel.  512 110 802  
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www.tecnocasa.pl

Tecnocasa.  
I jesteś w domu.
Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie.

1-pokojowe – 35 m2 
Prądnik Czerwony

Atrakcyjna kawalerka z osobną kuchnią. Blok 
z  cegły dobrze ocieplony, budownictwo z 
roku 2004 roku. Dużym atutem tego mieszka-
nia jest duży balkon około 16 m2.

 

cena: 320 000 zł  
tel. 576 332 777

Dom - 103 m2

Siepraw, ul. Zacisze
Dom z bali o powierzchni 103 m2. Wybudowa-
ny 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

3-pokojowe – 56 m2

Nowa Huta, os. Wandy
Trzypokojowe  mieszkanie zlokalizowane na 
siódmym w dziesięciopiętrowym bloku z lat 70. 
XX wieku, posiada przynależną piwnicę. Stan 
nieruchomości jest bardzo dobry po generalnym 
remoncie. Spokojna i zielona okolica oraz rozwin-
ięta infrastruktura.

cena: 485 000 zł  
tel. 693 569 107

2-pokojowe – 36 m2

Salwator, ul. Dunin Wąsowicza 
Mieszkanie po generalnym remoncie w 2019 roku, 
składające się z salonu z aneksem kuchennym,  
sypialni oraz łazienki z WC. Dodatkowo do miesz-
kania przynależy balkon. Ogrzewanie oraz woda 
ciepła z MPEC. 

cena: 420 000 zł  
tel.: 534 534 605
2-pokojowe – 65,92 m2

Azory, ul. Podkowińskiego
Atrakcyjne mieszkania, w którego skład wchodzą 
dwa osobne pokoje, osobna jasna kuchnia, duża 
łazienka z wanna i prysznicem, garderoba oraz 
przedpokój.  Położone jest na drugim piętrze w bloku 
z 2004 roku. W pobliżu znajduje się wiele punktów 
usługowo-handlowych. 
cena: 680 000 zł   
tel. 666 605 183
3-pokojowe – 56,78 m2

Prądnik Czerwony

Mieszkanie położone na szóstym piętrze w sze-
ściopiętrowym bloku z 2014 roku z windą.  
Na podłogach panele w kuchni kafelki, mieszka-
nie jest gotowe do wejścia wyremontowane przez 
właściciela. Dodatkowo posiada klimatyzację.

cena: 560 000 zł 
tel. 576 332 777

3-Pokojowe - 70 m2

Ruczaj

Lokal dwupoziomowy składający się z sypialni, 
pokoju dziennego, przestronnej kuchni, łazienki, 
osobnego WC oraz sypialni na antresoli. Miesz-
kanie świeżo po remoncie.   

cena: 520 000 zł  
tel. 692 505 666

2-pokojowe – 46 m2

Nowa Huta, os. Na Skarpie
Dwupokojowe mieszkanie zlokalizowane na 
parterze  w  dwupiętrowym bloku z lat 50. XX  
wieku, posiada przynależną piwnicę. Stan 
nieruchomości jest dobry. Spokojna i zielona 

okolica oraz rozwinięta infrastruktura.

cena: 370 000 zł  
tel. 693 569 107

4-pokojowe – 100 m2 
Salwator, ul. Królowej Jadwigi 

Mieszkanie na zamkniętym osiedlu, składające  
się z kuchni, salonu, 3 sypialni oraz łazienki z 
WC. Dodatkowo do mieszkania przynależy  

taras. Możliwość dokupienia garażu.

cena: 1 040 000 zł  
tel. 534 534 605
3-pokojowe - 92,58 m2 
Azory, ul. Radzikowskiego 
Ustawne mieszkanie, w którego skład wchodzą  
3 pokoje, osobna jasna kuchnia, łazienka, WC 
oraz przedpokój. Mieszkanie znajduję się na 
drugim piętrze w czteropiętrowym bloku z 1999 
roku. W sąsiedztwie bloku dużo terenów zielonych 
takich jak ogródki działkowe czy parki. 
cena: 980 000 zł   
tel. 666 605 183
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www.plan-a.pl

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 końca 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
Stare Miasto, ul. Starowiślna

62 m2,  2 pokoje, oddzielna kuchnia, 
łazienka,balkon. Oryginalny parkiet  
i
 
drewniane drzwi wewnętrzne.

cena: 720 000 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: 9900 zł  
tel. 531 255 155

     Bez prowizji

 Oferta specjalna

     Bez prowizji

     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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TEL. 600 245 333

HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM BIUROWO 
SOCJALNYM,  Rzezawa, powiat Bochnia

Powierzchnia hali 320 m2
Wysokość 4,5 m
Murowana  wysoki standard 
Blisko autostrady A4
Dostępne wszystkie media parking
Tereny przemysłowe

Cena do uzgodnienia TEL. 505080429

MIESZKANIE 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
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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



R

M. Szaflarski Spółka Jawna

Sprawdź pełną ofertę na www.dom-bud.pl
Zadzwoń po więcej informacji 12 421 99 38, 12 422 80 59

ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków

ul. Ułanów

                          
al. 29 Listopada/Meiera

                          

ul. Głowackiego

                          
ul. Reduta

                                
                          

“Zaczarowany Młyn” ul.  Kaczary

                          

www.dom-bud.pl
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Apartamenty
inne niż wszystkie

BIURO SPRZEDAŻY 
ul. Augustiańska 24/LU1, 31-064 Kraków, e-mail: kontakt@dluga24.pl

tel. 730 448 408, 530 298 730, 530 390 197, +48 12 422 14 41


