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Nadzwyczajny stan, jaki zapanował w kraju i na świecie z powodu rozprzestrzeniania 
się COVID-19 uderzy w gospodarkę, w tym w sektory bankowy i budowlany, co do tego 
nie ma wątpliwości. Z rozmów z przedstawicielami krakowskich firm deweloperskich 
wynika, że u wielu z nich w ostatnich dniach znacząco spadło zainteresowanie 
klientów mieszkaniami będącymi aktualnie w ofercie. Także pośrednicy rynku 
nieruchomości mają pod górkę, kłody pod nogi rzucają im bowiem kolejne urzędy, 
w których załatwienie prostej formalności niezbędnej do przeprowadzenia transakcji 
urasta do kosmicznych rozmiarów.

Inna sprawa, że nie trzeba było coronawirusa, aby można było odnotować 
że zdecydowana większość WZ dotyczących budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego w Krakowie była w ostatnim czasie wydawana nie w ciągu 60 
dni, jak przewiduje ustawa, ale po… roku. Można by pomyśleć, że statystycznego 
Kowalskiego urzędnicza opieszałość nie dotyczy, „a niech czeka ten czy tamten”. Do 
czasu jednak, kiedy Kowalski zapragnie kupić mieszkanie, którego cenę deweloper 
podniesie m.in. ze względu na fakt przedłużających się procedur przygotowawczych. 
O ile wzrastają ceny mieszkań, kiedy proces realizacji inwestycji się wydłuży o rok lub 
dwa lata? Zachęcam do lektury bieżącego numeru dwutygodnika, z którego dowiesz 
się m.in. o co deweloper kłóci się z miastem i co to oznacza dla nas, konsumentów, 
szczególnie w świetle ostatniej nowelizacji ustawy o prawie budowlanym.

Na koniec zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w głosowaniu na Inwestycję 
Przyjazną Mieszkańcom 2020. Siódma edycja Plebiscytu potrwa do 3 września, 
głosy można oddawać na stronie: www.plebiscyt.krn.pl.

Przyjemnej lektury.
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mieszkań, infrastruktura i dostęp do terenów 
zielonych, dostępność miejsc parkingo-
wych – to tylko kilka z wielu aspektów bra-
nych pod uwagę przez osoby oddające 
głos w poprzednich edycjach Plebiscytu  
Informacje o poszczególnych inwestycjach 
biorących udział w tegorocznej edycji 
będą prezentowane na stronie www oraz 
w dwutygodniku według ujednoliconego 
schematu, który ułatwi czytelnikom podję-
cie decyzji 
W tym roku do Plebiscytu zostały nomino-
wane:
•Ojcowska Park (Nokturn Deweloper)
•Park Zaczarowanej Dorożki (HSD Inwe-
stycje)
•Zielona Rząska (KR Grupa)
•Przestrzenie Banacha (Grupa BUMA)
•Browar Kleparz (Fracthon Zbożowa)
•Jesionova (Fracthon Jesionova)
•Piata Towers (Inter-Bud Developer)
•Fabryczna City (Inter-Bud Developer)
•Wiślane Tarasy 2.0 (Inter-Bud Develo-
per)
•Ułanów (Dom-Bud)
•Riva Verona (Verona Building)
•Osiedle Klonowe(Savan Investment)

Deweloperzy realizujący trzy inwestycje, 
na które zostanie oddana największa 
liczba głosów otrzymają we wrześniu 

prestiżowe statuetki przygotowane przez 
krakowską pracownię rzeźbiarską FORM 
STUDIO  Zyskają także możliwość wyko-
rzystywania w materiałach reklamowych 
i promocyjnych tytułu „Inwestycji Przyjaznej 
Mieszkańcom dwutygodnika >>Krakowski 
Rynek Nieruchomości<<” 

Konkurs na hasło 
reklamowe

Głosowaniu będzie towarzyszyć kreatyw-
na zabawa  Każdy z głosujących będzie 
mógł zaproponować hasło reklamowe 
promujące wybraną inwestycję  Wysyła-
jąc hasło weźmie udział konkursie, w któ-
rym będzie można wygrać piękne albumy 
o Krakowie 
Zachęcając do oddawania głosów, jest mi 
przyjemnie poinformować, że partnerem 
i sponsorem głównym Plebiscytu Inwesty-
cja Przyjazna Mieszkańcom 2020 zosta-
ła firma MIX MEBLE, której salon mieści 
się w Krakowie przy ul  Wadowickiej 8A  
Wkrótce na stronie plebiscytu oraz na ła-
mach kolejnego numeru dwutygodnika zo-
stanie zaprezentowana nagroda rzeczo-
wa przygotowana przez MIX MEBLE dla 
zwycięzcy konkursu  Życząc powodzenia, 
zapraszam do oddawania głosów na stro-
nę: www.PLEBISCYT.KRN.pl.

Jak i kiedy głosujemy

Od 20 marca do końca wakacji na stro-
nie www plebiscyt krn pl będzie trwało 
głosowanie na najbardziej przyjazną 
inwestycję w ramach tegorocznej edycji 
Plebiscytu  Choć ma on charakter lokalny 
i nominowane inwestycje są realizowane 
na terenie Krakowa i okolic, udział w gło-
sowaniu oraz konkursie towarzyszącym 
będą mogli wziąć wszyscy mieszkańcy 
w Polsce z dostępem do Internetu  Głos 
będzie można oddać także za pośrednic-
twem kuponu, który będziemy drukować 
w kolejnych wydaniach dwutygodnika (do 
numeru 11/2020 włącznie), a także pod-
czas Giełdy Domów i Mieszkań pod ko-
niec maja (23-24 maja, Centrum Targowe 
Chemobudowa, ul  Klimeckiego 14) 

Na co i dlaczego głosujemy

Architektura budynku i otoczenia, układ 
osiedla i jego położenie, metraże i układy 

Już po raz siódmy czytelnicy dwutygodnika oraz portalu KRN.pl będą mieli szansę oddać głos na najbar-
dziej przyjazną ich zdaniem inwestycję. W ubiegłym roku laureatami zostały inwestycje: Willa Nokturn 
(Nokturn Deweloper), Wzgórze Witkowickie (AWIM) oraz Bogucianka 159 (DEVERO ROGALA). W tym 
roku do Plebiscytu zostało nominowanych dwanaście projektów deweloperskich. Sponsorem Plebiscytu 
Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom 2020 została firma MIX MEBLE. 

plebiscyt dwutygodnika
Głosuj na www.Plebiscyt.Krn.Pl

Wybierz Inwestycję Przyjazną 
Mieszkańcom 2020 
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Edycja VII

Zwycięzcy poprzednich edycji:

Wybierz zwycięzcę VII edycji

Edycja I Edycja II

Edycja III

Edycja V

Edycja IV

Edycja VI

KUPON

Głos w plebiscycie „Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”
można oddawać na trzy sposoby:
•za pośrednictwem strony internetowej www plebiscyt krn pl
•na kuponach drukowanych w „Krakowskim Rynku Nieruchomości”
  (od nr 05 do nr 11/2020))
•na specjalnych kuponach rozdawanych podczas 
targów mieszkaniowych

Inwestycja:
Fajny Dom
Deweloper:
Mota Engil Real Estate i Estia

Inwestycja:
Osiedle Lawendowe 3
Deweloper:
Osiedle Lawendowe 3

Inwestycja:
Bunsha Park
Deweloper:
Bunsha Park

Dodatkowo wszystkie osoby głosujące mają 
szansę  szansę na  nagrodę rzeczową przygo-
towaną przez MIX MEBLE - głównego partnera 
plebiscytu 

Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane we wrześniowym numerze „Krakowskiego Rynku Nieruchomości” 

Inwestycja:
Wielicka Garden
Deweloper:
Atal

Inwestycja:
Osiedle Pasteura
Deweloper:
Tętnowski Development

Inwestycja:
Willa Nokturn
Deweloper:
Nokturn Deweloper

Nr/Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                   
Imię                                                                                                      Nazwisko                                                                         

e-mail                                                                                                  Tel  kontaktowy                                                                  

Adres korespondencyjny                                                                                                                                                              

Akceptuję regulamin plebiscytu (dostępny na stronie www plebiscyt krn pl)

Chce wziąć udział w konkursie „Hasło reklamowe inwestycji przyjaznej mieszkańcom”,

w którym główna nagroda jest przygotowana przez MIX MEBLE - głównego partnera plebiscytu 

Hasło reklamowe                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            

2020

Wybierz Inwestycję Przyjazną 
Mieszkańcom 2020 



ODDAJ GŁOS W PLEBISCYCIE

na www.plebiscyt.krn.pl

2020

ORGANIZATOR:

PARTNER:

Ojcowska Park

Zielona Rząska

Park Zaczarowanej Dorożki

Przestrzenie Banacha

Lokalizacja: Pękowice (gmina Zielonki)
Deweloper: Nokturn Deweloper
www NokturnDeweloper pl

Lokalizacja: Rząska
Deweloper: KR Grupa Deweloperska
www.zielonarzaska.pl

Lokalizacja: Kraków, ul. Dominikanów
Deweloper: HSD Inwestycje
krakow@hsd-inwestycje.pl

Lokalizacja: Kraków, ul  Banacha
Deweloper: Grupa BUMA
www.przestrzeniebanacha.pl

plebiscyt 2020
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ORGANIZATOR:

PARTNER:

Browar Kleparz

Wiślane Tarasy 2.0

Piasta Towers

Riva Verona

Jesionova

Ułanów

Fabryczna City

Osiedle Klonowe

Lokalizacja: Kraków, ul. Zbożowa 2
Deweloper: Fracthon Zbożowa
www.browarkleparz.pl

Lokalizacja: Kraków, ul. Grzegórzecka 67 F
Deweloper: Inter-Bud Developer
www.wislanetarasy.pl

Lokalizacja: Kraków, Osiedle Bohaterów Września 84
Deweloper: Inter-Bud Developer
www.piastatowers.pl

Lokalizacja: Kraków, ul. Madalińskiego 11 A
Deweloper: Verona Building
www.rivaverona.pl

Lokalizacja: Kraków, ul. Jesionowa 1
Deweloper: Fracthon Jesionova
www.jesionova.pl

Lokalizacja: Kraków, ul. Ułanów 64 d
Deweloper: Dom-Bud
www.dom-bud.pl

Lokalizacja: Kraków, ul. Fabryczna 18
Deweloper: Inter-Bud Developer
www.fabrycznacity.pl

Lokalizacja: Wieliczka, ul. Topolowa
     Kraków, ul. Bogucicka
Deweloper: Savan Investment
www.osiedleklonowe.pl
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W jakich aspektach widać 
największe uchybienia?

Miasto powinno przygotowywać tereny 
pod zabudowę mieszkaniową, konsulto-
wać to z mieszkańcami, mieć jakąś wizję 
rozwoju miasta na wiele lat do przodu  
Obecnie jest to zbyt krótka perspektywa 
i brakuje doszczegółowienia pewnych roz-
wiązań dla deweloperów  To przyczynia 
się do konfliktów społecznych, które z kolei 
powodują u urzędników niechęć do szyb-
kiego wydawania decyzji oraz dążenie do 
zmniejszenia zabudowy czy wysokości bu-
dynków  Gdyby tereny były przygotowane 
z jasno określoną funkcją i wysokością bu-
dynków oraz całą infrastrukturą społeczną, 
drogową, mediową, wtedy można byłoby 
spokojnie budować, proces inwestycyjny 
przebiegałby sprawniej   Namawiamy 
włodarzy miasta, żeby próbowali tworzyć 
plany długoterminowe jak najwcześniej 
i jak najbardziej szczegółowo  Wówczas 
urzędnik wiedziałby, jaką zgodę może 
nam wydać, a my mielibyśmy świadomość, 
co kupujemy oraz co możemy wybudować 

Jak w tej batalii pomiędzy 
miastem a deweloperami 
wypadają mieszkańcy?

Gdyby inwestycje przebiegały szybciej, 
to i ceny mieszkań byłyby niższe  Myślę, 
że nasi klienci nie zdają sobie do końca 
sprawy, jak bardzo cenotwórcze jest to, 
że my musimy kupić nieruchomość wcze-
śniej i jak długo to wszystko trwa  Przecież 
przy zamrożeniu środków finansowych na 
długi okres musimy to później uwzględnić 
w całym procesie inwestycyjnym i sprze-
dażowym  Ponadto gdyby mieszkańcy 
wcześniej wiedzieli, że wprowadzają 
się na tereny przewidziane w planie na 
konkretne cele, to po pierwsze nie byliby 
zdziwieni tym, co później powstanie, a po 
drugie byliby na to przygotowani  Więc 
w takim rozumieniu mieszkańcy są dotknię-
ci tym, że nie ma długofalowego, bardziej 
dynamicznego planowania urbanistyczne-
go pod zieleń, pod infrastrukturę publicz-
ną i pod mieszkania  Wszelkie dyskusje 
powinny się toczyć na etapie tworzenia 
studium, planów  Później już nie ma czasu 

Czy Kraków jest trudny dla 
inwestorów?

Tak  I o tym, że Kraków jest trudny dla inwe-
storów mówią nie tylko krakowscy dewe-
loperzy  Firmy zewnętrzne, które próbują 
wejść do Krakowa też potwierdzają, że 
to miasto jest trudne inwestycyjnie  Cho-
dzi o trudności uzyskania wszystkich zgód 
budowlanych, także problemy związane 
z kwestiami konserwatorskimi, z przyłącze-
niem realizowanych projektów do dróg 
publicznych  

Deweloper kontra miasto
W Krakowie znacząco spadła podaż mieszkań. Czy jest to skutek 
braku porozumienia pomiędzy miastem a deweloperami? Co to 
oznacza dla nabywców mieszkań? O odpowiedź na te pytania po-
prosiliśmy Marka Bolka, prezesa Stowarzyszenia Budowniczych 
Domów i Mieszkań.

Marek Bolek 
Prezes Stowarzyszenia 

Budowniczych Domów i Mieszkań

temat numeru
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na rozmowy, bo trzeba szybko realizować 
zadania inwestycyjne
  

Czy możemy powiedzieć, że 
w Krakowie panuje nastrój 
„antydeweloperski”?

Nam, jako Stowarzyszeniu Budowniczych 
Domów i Mieszkań bardzo zależy na 
zmianie tej opinii, ale to jest kwestia zmiany 
mentalności  Skoro ludzie chcą mieszkać 
w mieście, to obok zawsze będą budynki 
i będą mieszkali inni ludzie  My też staramy 
się, żeby nie zrzucać wszystkiego na miasto 
i na swoich osiedlach tworzymy miejsca do 
spotkań, aby tworzyła się miejskość rozu-
miana jako relacje międzyludzkie  Na swo-
ich działkach możemy realizować pewne 
funkcje, które są zapisane czy to w studium, 
czy w planach, czy WZ i my to tak napraw-
dę realizujemy, ale nie odpowiadamy za 

wszystko  Opór mieszkańców też rozumie-
my, bo gdy za oknami była łąka przez 20 
lat, gdzie chodziliśmy z psem na spacery 
i nagle przychodzi deweloper, zaczyna 
coś budować, może to oburzać  Gdyby 
przez 10 lat toczyło się postępowanie pla-
nistyczne związane z uzyskaniem najpierw 
studium, później planu, to mieszkańcy wie-
dzieliby, że tę łąkę zabudują, ale kawałek 
dalej powstanie park, szkoła, przedszkole  
Mieszkańcy znaliby wizję i kupując miesz-
kanie w danej lokalizacji, akceptowaliby 
ją  Chodzi o to, by mieli świadomość, co 
powstanie w pobliżu  Niestety u nas podej-
ście jest też takie, że oczywiście chcemy 
mieć drogę, ale nie obok siebie tylko tam 
dalej, koło sąsiada, ale to nie my, dewelo-
perzy jesteśmy od planowania, my mamy 
zagospodarowywać własne działki  Praw-
da jest taka, że urzędnicy nie chcą wyda-
wać pozwoleń, bo mieszkańcy protestują 

przeciwko nowym inwestycjom  Tylko te 
same osoby, które protestują, później przy-
chodzą do dewelopera i mówią, że gdyby 
jednak udało się te mieszkania wybudo-
wać, to oni je chętnie kupią  

Deweloper jest postrzegany 
jako winowajca betonują-
cy miasto, odpowiedzialny 
za korki oraz chaos w prze-
strzeni publicznej...

Deweloper nie jest odpowiedzialny za 
drogi w mieście, organizację ruchu i po-
zostałe kwestie  Tak naprawdę to wszyst-
ko powinno być wcześniej przewidziane 
przez urzędników  My, deweloperzy 
mamy świadomość istnienia art  16 Usta-
wy o drogach publicznych (notabene z lat 
80 ), który obliguje nas do uwzględnienia 
wpływu naszej inwestycji na rozwiąza-
nia drogowe i godzimy się na to, ale po 
pierwsze chcielibyśmy, żeby przebiegało 
to w sposób rozumny, zorganizowany, ale 
też proporcjonalny do wielkości inwestycji, 
które budujemy  Rozmawiamy z miastem 
i próbujemy wypracować jakiś rozsądny 
kompromis, aby środki, które wydajemy, 
były rozsądnie zagospodarowywane oraz 
poprawiały infrastrukturę drogową w mie-
ście  Z kolei korki to znów jest kwestia 
mentalności i tego, żeby ludzie przesiadali 
się do komunikacji zbiorowej, rowerowej, 
a samochody parkowali na obrzeżach 
miasta  Takie rozwiązania sprawdzają się 

Deweloper kontra miasto

„Prawda jest taka, że urzęd-
nicy nie chcą wydawać po-
zwoleń, bo mieszkańcy pro-
testują przeciwko nowym 
inwestycjom. Tylko te same 
osoby, które protestują, póź-
niej przychodzą do dewelopera 
i mówią, że gdyby jednak uda-
ło się te mieszkania wybudo-
wać, to oni je chętnie kupią. ”



w krajach skandynawskich, np  w Danii 
czy Finlandii, gdzie do centrów miast nie 
wpuszcza się samochodów, a w inwesty-
cji jest tylko kilka miejsc parkingowych, bo 
ludzie samochody trzymają na parkingach 
na obrzeżach i korzystają z nich, gdy chcą 
się przemieścić dalej  Natomiast po mie-
ście poruszają się komunikacją miejską  
I nad tym muszą popracować wszyscy, nie 
tylko deweloperzy  

Kolejny zarzut pod adresem 
deweloperów pojawia się 
w odniesieniu do zabierania 
terenów zielonych.

Tak naprawdę Kraków ma sporo terenów 
zielonych, z czego większość jest nieupo-
rządkowana, więc może najpierw należa-
łoby coś zrobić z tymi obszarami, które już 
są we władaniu miasta: uporządkować, 
otworzyć tam parki  Jeśli w ten sposób 
podejdziemy do zieleni, którą już mamy, 
to mieszkańcy zobaczą, że te krzaki, 
chaszcze, które były w pobliżu, są parkiem 
kieszonkowym, gdzie można na chwilę 
usiąść  Ale też trzeba pamiętać, że robie-
nie wszędzie terenów zielonych prowadzi 
do tego, że miasto musi płacić gigantyczne 
odszkodowania, co skutkuje brakiem środ-
ków na inne cele  Dlatego należy myśleć 
szeroko, perspektywicznie i nie wylewać 
dziecka z kąpielą  Nie da się zaprzeczyć, 
że w ostatnim czasie w Krakowie pod 
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względem zieleni wiele się zmieniło, po-
lepszyło   Jeśli mówimy z kolei o zieleni na 
terenie inwestycji mieszkaniowych, to war-
to wziąć pod uwagę, że ktoś musi o nią 
później dbać  Na swojej inwestycji zosta-
wiłem stare drzewa i później okazało się, 
że wspólnota jest zdziwiona, jak drogo 
kosztuje utrzymanie tych drzew, bo trzeba 
je pielęgnować,  sprzątać liście itd  I znów 
toczy się dyskusja z miastem, kto powinien 
za takie kwestie odpowiadać  

W Krakowie znacząco spa-
dła podaż, ceny mieszkań 
poszły w górę. Czy przyczy-
niły się do tego decyzje 
miasta?

Spadek wydawanych pozwoleń też po-
ciąga za sobą te horrendalne ceny  Oczy-
wiście one w dużej mierze wynikają ze 
wzrostu cen działek, materiałów budowla-
nych i tzw  „robocizny”  Nie każdy zdaje 
sobie sprawę, że w cenie jednego metra 
mieszkania cena działki waha się od 2 do 
nawet 4 tys  zł , więc w tych 7,8 czy 9 tys , 
jakie płacimy za metr kwadratowy, zawie-

ra się też cena ziemi, na której stoi nasz 
budynek  Łatwo sobie policzyć, że te 2,5 
tys  do każdego metra, jeśli pomnożymy 
razy 100 mkw  mieszkania, daje już 250 
tys , z kolei wydłużenie procesu realizacji 
inwestycji o rok to dodatkowe 25 tys , 2 
lata – 50 tys   W takim czasie zmieniają 
się też przepisy techniczne, ceny materia-
łów  Musimy również wziąć pod uwagę 
to, że wzrosła cena wynagrodzenia, które 
w procesie budowlanym jest dwukrotnie 
uwzględniane – „robocizna” musi być 
w wyprodukowaniu materiału budowlane-
go, a później w jego wbudowaniu i wybu-
dowaniu samego budynku, więc pojawia 
się na wielu etapach  W 2018r  podroża-
ła ona o 18 proc  w budownictwie  Mimo 
obiegowej opinii deweloperzy nie są 
wszystkiemu winni  

Czy możemy liczyć na to, 
że ceny mieszkań spadną?

Proszę podać chociaż jeden powód, dla 
którego miałyby spaść  Ziemi w Krako-
wie nie przybędzie  Cena jednego me-
tra działki jeszcze do niedawna była po 
500, 600 zł, a teraz wzrosła do 2, 2,5 
tys  Proszę nas deweloperów nie winić, bo 
te pieniądze biorą ludzie, którzy są wła-
ścicielami tych terenów  To tak naprawdę 
są skomplikowane relacje ekonomiczne  
Ponadto już dziś musimy odpowiedzieć 
sobie na pytanie, jakie mieszkania będą 
się sprzedawały za 3 lata – gdzie i jakiej 
wielkości  Wiele czynników wpływa na to, 
czy inwestycję uda się korzystnie przepro-
wadzić pod wieloma względami  dlatego 
praca dewelopera wcale nie należy do 
łatwych  

Rozmawiała:
Magdalena Hojniak

„Na swojej inwestycji 
zostawiłem stare drzewa 
i później okazało się, że 
wspólnota jest zdziwio-
na, jak drogo kosztuje 
utrzymanie tych drzew, 
bo trzeba je pielęgno-
wać,  sprzątać liście itd.”

„W cenie jednego metra mieszkania cena działki waha się od 2 do 
nawet 4 tys. zł., więc w tych 7,8 czy 9 tys., jakie płacimy za metr 
kwadratowy, zawiera się też cena ziemi, na której stoi nasz bu-
dynek. Łatwo sobie policzyć, że te 2,5 tys. do każdego metra, jeśli 
pomnożymy razy 100 mkw. mieszkania, daje już 250 tys., z kolei 
wydłużenie procesu realizacji inwestycji o rok to dodatkowe 25 
tys., 2 lata – 50 tys.”



     publicystyka  
11

strona

specyficzne podejście do rozwoju, tzn  
władze miasta nie analizują kierunków 
rozwoju, które próbują narzucać dewelo-
perzy  W konsekwencji idzie równo z nimi, 
czy niestety znacznie częściej nawet za 
nimi i nie wytwarza pewnych sfer, np  nie 
wyznacza obszarów pod tereny rekreacyj-
ne, szkoły, tramwaje, albo są tak wyzna-
czane, że nic za tym nie idzie  Mamy przy-
kład osiedla Złocień, powstałego na bazie 
dawnego osiedla kolejowego, które kupiła 
jedna spółdzielnia, na podstawie WZ je 
rozbudowała, a później wkroczył tu dewe-
loper i zaczął dobudowywać  Miasto to 
usankcjonowało i dogęściło w planie miej-
scowym, niczego do tego nie robiąc: nie 
rezerwując szkoły, nie podciągając lepszej 
komunikacji zbiorowej, terenów rekreacyj-
nych  To jest typowe osiedle, pokazujące, 
jak Kraków goni rozlewanie się miasta  To 
są grzechy Krakowa, których korygowanie 
później sporo kosztuje 

Z czego wynikają te grzechy 
miasta?

W ostatnich kilku latach zrobiliśmy gigan-
tyczny krok naprzód, ale w mojej ocenie 
nadal nie ma bieżącej analizy tego, gdzie 

i co się dzieje, co się będzie budowało  
Proszę zwrócić uwagę, że deweloperzy 
nim zaczną budowę, kupują nieruchomości 
(przypomnę, że miasto dostaje akty nota-
rialne do swojej wiadomości), występują 
o uzgodnienia mediów, więc już na tym eta-
pie wiadomo, kto i po co występuje  Prze-
cież trzeba zadeklarować ilość mieszkań 
i mieszkańców, złożyć wniosek o WZ lub 
pozwolenie na budowę i na drogę, więc to 
miasto pierwsze wie o planowanych inwe-
stycjach  Śmieję się, że w Krakowie jakby 
chciał ktoś zrobić na złość Prezydentowi 
Miasta, to  w prezencie kupiłby okrągły stół 
z 4 papierowymi koziołkami z napisami: 
wydział edukacji, wydział skarbu, wydział 
architektury i wydział planowania prze-
strzennego  Chodzi o to, żeby przedstawi-
ciele tych wydziałów czasami się spotkali 
i zastanowili, co i gdzie będzie budowane  
Wówczas można byłoby korygować ko-
lejność inwestycji gminnych i taka sytuacja, 
jak jest na Górce Narodowej, gdzie dopie-
ro teraz budujemy szkołę a dzieci już w za-
sadzie wyrastają z wieku szkolnego, nie 
miałaby miejsca, bo placówka edukacyjna 
byłaby jednym z pierwszych projektów  Tak 
to powinno wyglądać! Dotyczy to również 
odpowiednich układów drogowych, które 

Czy Pana zdaniem Kraków 
jest miastem przyjaznym do 
życia?

Odpowiedzią na to pytanie jest demogra-
fia miasta  Kraków jest jednym z dwóch 
miast w Polsce, które ma więcej nowych 
meldunków niż zgonów  To są narodziny 
dzieci i duża liczba osób przyjeżdżają-
cych z zewnątrz  Co roku wprowadza 
się tutaj kilka tysięcy osób ze względu na 
ośrodek akademicki, dużo miejsc pracy  
Kraków oferuje wszystko  A kwestie takie 
jak komunikacja zbiorowa, zieleń czy po-
trzeby wyższe związane z dostępnością 
do kultury, są w miarę możliwości zaspo-
kajane i rozwijane  Miasto przyciąga no-
wych mieszkańców oraz turystów, możemy 
więc uznać, że jest miejscem atrakcyjnym 
do życia 

No właśnie, mieszkańców 
jest coraz więcej, a podaż 
mieszkań spada. Atuty 
rekompensują braki? 

Braków jest dużo i one zawsze będą 
z tego względu, że Kraków ma bardzo 

W każdym sporze są dwie strony i różne racje. W przypadku sporu deweloperów z miastem cel powinien 
być jeden – uporządkowana i funkcjonalna przestrzeń. Czy urzędnicy i inwestorzy dostrzegają te same 
problemy? O błędach Krakowa i trudach wypracowywania dialogu urzędników z deweloperami rozma-
wialiśmy z Grzegorzem Stawowym, Przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska Rady Miasta Krakowa.

temat numeru

Miasto kontra deweloper 
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teraz powstają np  na podstawie dawnych 
traktów wiejskich i nawet jak ta droga li-
czy 5 m szerokości, to nie ma miejsca na 
chodnik  Takie spóźnione działania powo-
dują, że Kraków zamiast kreować, cały 
czas nadgania  Jako radny nie pamiętam 
terenu, który, nim weszli inwestorzy, miasto 
uzbroiło: wybudowało drogę, wybudowa-
ło kanalizację, doprowadziło gaz i prąd  
Wszędzie jest odwrotnie – najpierw in-
westorzy zabudowują, a dopiero później 
miasto stara się tam wybudować drogę, 
szkołę itd  

Jakie są przyczyny takiego 
stanu rzeczy?

Antydeweloperskie nastawienie przekła-
da się na nastawienie urzędników, którzy 
również są przeciwko inwestycjom i to wi-
dać przy wydawanych WZ czy pozwo-
leniach na budowę, w zapisach planów 
miejscowych, gdzie ogranicza się parkingi 
podziemne, które nie mogą wychodzić 
poza linię zabudowy – co ciekawe, tylko 
w Krakowie jest taki zapis  Wprowadzana 
jest cała masa ograniczeń  Negatywne 
nastawienie bierze się z tego, że dewe-
loperzy zabudowują, gdzie im się uda 
pozyskać teren, często np  nie zostawia-
jąc terenu rekreacyjnego  Poza tym, nawet 
jeśli go zostawiają, wspólnota później 
i tak się wygradza  Ale gdyby to miasto 
narzucało kierunki rozwoju, poprzez np  
niewydawanie WZ, pozwoleń na budo-
wę, wstrzymywania procedur, a otwierało 
tereny poprzez  inwestycję publiczną, ukie-
runkowywałoby to rozwój ekspansji dewe-

loperskiej  W związku z tym, że tak się nie 
działo nigdy, mamy wielką niechęć do 
deweloperów, a z drugiej strony dewelo-
perzy twierdzą, że ok  30 proc  mieszkań 
sprzedają tym, którzy protestują przeciwko 
danej inwestycji  Czyli ludzie rano przy-
chodzą i manifestują przeciwko zabudo-
wie, a popołudniu idą do biura sprzeda-
ży i próbują negocjować ceny mieszkań  
Taką anegdotę opowiada w zasadzie 
każda firma deweloperska  Kraków jest 
relatywnie zamożnym miastem i takich też 
ma mieszkańców  Bardzo często jest tak, 
że osoby mieszkające w bloku z wielkiej 
płyty, gdy obok powstaje nowe budownic-
two z podziemnymi parkingami, z windą, 
chcą kupić te nowoczesne mieszkania dla 
dzieci lub dla siebie, aby poprawić sobie 
jakość życia  

Czy miasto chętnie zmienia 
plany miejscowe „na życze-
nie” deweloperów?

Tak  Jest taki przykładowy plan miejsco-
wy, Rejon ul  Golikówka z polami rolnymi, 
gdzie dzisiaj obowiązuje zakaz zabu-
dowy  Tymczasem ewidentnie na życze-
nie dewelopera Rada Miasta głosami 
PiS-u i Przyjaznego Krakowa zmieniła 
jego postanowienia i w tej chwili wpro-
wadza się tam bloki  To jest klasyczny 
przykład, jak deweloper poprzez wpływy 
w urzędzie przeprowadza zmianę planu 
miejscowego z niebudowlanego na bu-
dowlany  Spółka deweloperska jest wła-
ścicielem ponad 70 proc  terenu  To, że 
deweloperzy narzucają kierunki rozwoju 

na rynku mieszkaniowym, wynika z  usta-
wodawstwa i z układu sił  Deweloperzy 
to podmioty prywatne prowadzące dzia-
łalność gospodarczą, a miasto nie buduje 
mieszkań komercyjnie, tylko na potrzeby 
socjalne  A jak wiemy, rządowy program 
„Mieszkanie Plus” się nie powiódł 

Czy nieodpowiedni 
kierunek rozwoju przy-
czynia się do problemów 
z przemieszczaniem się?

My Polacy mamy taka naturę, że albo cze-
goś nie ma, albo jest za dużo  U nas w Pol-
sce „wajcha” jest przekładana skrajnie  
Problem z samochodami jest tak napraw-
dę problemem mentalnym  Np  w obrębie 
Plant już nie da się dołożyć tramwajów, 
bo same zaczynają się korkować, więc 
jedyne rozwiązanie to przekierowanie 
transportu pod ziemię, czyli w metro, co 
moim zdaniem jest konieczne  Tymcza-
sem Wojwódzka Konserwator Zabytków 
to blokuje  W Krakowie zameldowanych 
jest 760 tys  ludzi  Ze średniego zużycia 
wody wynika, że mieszka 1 150 000  
Ponadto dziennie do Krakowa wjeżdża 
ponad 200 tys  samochodów, prawdopo-
dobnie kolejnych 100 tys  ludzi wjeżdża 
pociągami, busami, więc jak zobaczymy 
skalę „korzystania” z miasta, nie mamy wy-
boru i możemy albo zakazać wjazdu sa-
mochodów do miasta, co jest niemożliwe 
z prawnego punktu widzenia, albo trzeba 
zrobić komunikację, która będzie szybka 
i komfortowa, czyli metro uzupełnione ko-
leją aglomeracyjną  

Jak jeszcze miasto powin-
no sobie radzić z zatorem 
komunikacyjnym?

W mojej ocenie Kraków potrzebuje wy-
prowadzenia ruchu z centrum  Dlatego 
zawsze wspierałem budowę III Obwod-
nicy  Kosztuje ona koszmarne pieniądze, 
ale sprawi, że ruch tranzytowy przez Aleje 
Trzech Wieszczy zostanie wyprowadzony 
na zachód miasta, w sporej części pod 
ziemię, a Aleje z trzypasmowej drogi 
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będą miały jeden pas dla samochodów, 
drugi dla busów  Tym samym  poszerzy się 
pas zieleni, będzie można wprowadzić 
ścieżki czy poszerzyć chodniki, co znacz-
nie podniesie komfort mieszkańców tych 
rejonów  Druga rzecz to kwestia samego 
poruszania się po Krakowie, a tutaj ludzie 
wszędzie chcą podjechać samochodem  
Pod tym względem zmiany ustawowe, 
które pozwalają, że dziecko nie idzie do 
szkoły rejonowej tylko do wybranej przez 
rodziców, powodują, że od września do 
połowy czerwca sami rodzice generują 
korki, co doskonale widać w ferie i w wa-
kacje  Kolejna rzecz to szlaki komunikacyj-
ne, które szłyby przez całe miasto np  linie 
tramwajowe lub kolejowe do zrealizowa-
nia szybciej lub perspektywicznie metro  
Teraz coraz częściej ludzie mieszkają 
np  na Górce Narodowej, a pracują na 
Ruczaju 

Czy „rozlanie” Krakowa by-
łoby dobrym rozwiązaniem?

Z punktu widzenia deweloperskiego jest 
to dobre, bo np  w Hucie są zdecydowa-
nie tańsze grunty niż w centrum, natomiast 
dla miasta to gigantyczny koszt – trzeba 
podciągnąć media, wybudować drogi, 
później to wszystko utrzymać  Jak już po-
wstanie duże osiedle, wszyscy naciskają, 
żeby powstała linia tramwajowa, a to są 
setki milionów złotych  Za rozlewaniem się 
miasta idą też inwestycje użytku codzien-
nego, generujące potężne koszty: trzeba 
wybudować nowe szkoły, wykupić parki  
I tak prawdopodobnie nie jest to proces 
do zatrzymania w dłuższej perspektywie 
czasu z jednej przyczyny: w atrakcyjnych 
lokalizacjach pokończyły się grunty, więc 
deweloperzy się przesuwają  Ruczaj jest 
takim przykładem, jak z niczego powsta-
ło osiedle, a było zapotrzebowanie na 
budowę wielkiego osiedla koło kampusu 
UJ  Tak naprawdę UJ wystartował pierw-
szy, ale deweloperzy go przegonili, bo 
budują szybciej, taniej, nie czekają na 
rządową dotację  I teraz widać, jakie są 
tam błędy: nie ma akademików, nie ma 
ulic, nie ma miejsc parkingowych, nie ma 

Czy plany, które są two-
rzone, faktycznie powstają 
w odniesieniu do lokalnych 
potrzeb?

My w planach miejscowych staramy się 
diagnozować to zapotrzebowanie i za-
bezpieczać różne potrzeby w zależności 
od lokalizacji  To jest też kwestia pewnych 
doświadczeń np  moich jako szefa Komisji 
Planowania Przestrzennego  Jeśli wiem, 
że na Ruczaju brakuje szkoły, to składam 
wniosek do koncepcji planu miejscowego 
i działkę przy ul  Czerwonych Maków 
zarezerwujemy pod szkołę, dom kultury, 
przedszkole lub żłobek, widzieliśmy, ze 
nie ma kościoła, jest działka kurii, więc tam 
dopuścimy budowę kościoła  Na Nowych 
Azorach pomiędzy ulicami Chełmońskie-
go i Stelmachów nie ma placów zabaw, 
siłowni czy innych miejsc rekreacji to do 
planu miejscowego takie wnioski zostały 
zgłoszone i tereny są zarezerwowane  
W Krakowie jest sporo braków, więc jest 
co uzupełniać i zmieniać 

szkoły  

Czy Pana zdaniem Kraków 
jest w kryzysie planistycz-
nym?

Nie  Jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi 
o procentowe pokrycie planami  Proszę 
pamiętać, że miasto nie musi mieć 100 
proc  pokrycia planami, bo są drogi, są 
tereny wojskowe, kolejowe, które są wyłą-
czone spod planowania przestrzennego  
W tej chwili 65 proc  Krakowa jest pokryte 
planami, a duża część miasta jest w przy-
gotowaniu planu miejscowego  U nas pro-
blem jest inny – miasto nie stara się wpły-
wać na rozwój kierunków deweloperskich  
Na przykład we Wrocławiu czy w Kato-
wicach prezydent spotyka się z dewelo-
perami i próbuje uzgadniać poszczególne 
działania  W Krakowie w ogóle nie ma 
rozmów z deweloperami, na co oni sami 
też narzekają  Efekt jest taki, że miasto czy 
też mieszkańcy próbują później blokować 
WZ, ale jak deweloper już ją przewalczy, 
buduje, a wtedy na dialog jest już za póź-
no  To się kończy takimi przypadkami jak 
Złocień, najpierw było niewielkie osiedle, 
a w tej chwili docelowo ma tam mieszkać 
20 tys  ludzi i gdyby nie budowany przysta-
nek kolejowy i starania o doprowadzenie 
tam tramwaju, byłaby jedna linia autobu-
sowa  

Rozmawiała:
Magdalena Hojniak
redakcja@krnmedia pl 

„U nas problem jest inny – miasto nie stara się wpływać na rozwój 
kierunków deweloperskich. Na przykład we Wrocławiu czy w Kato-
wicach prezydent spotyka się z deweloperami i próbuje uzgadniać 
poszczególne działania. W Krakowie w ogóle nie ma rozmów z de-
weloperami, na co oni sami też narzekają. Efekt jest taki, że miasto 
czy też mieszkańcy próbują później blokować WZ, ale jak deweloper 
już ją przewalczy, buduje, a wtedy na dialog jest już za późno.”
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Nieodłącznym elementem rozwoju miast są działania inwestorów, które przyciągają nowych mieszkań-
ców, turystów i pracowników. Jednocześnie przedstawiciele biznesu zapewniają wpływy z podatków, 
które mogą stanowić niemałą kwotę w miejskim budżecie. Z kolei dobra współpraca z władzami miasta 
umożliwia inwestorom sprawne prowadzenie biznesu. Oczywiste wydaje się zatem, że porozumienie 
między obiema stronami jest konieczne i korzystne dla wszystkich. W praktyce jednak rzeczywistość nie 
zawsze wygląda kolorowo.

temat numeru

W stosunku do roku 2018 spadł bowiem 
odsetek decyzji wydawanych w ciągu 61-
180 dni (z 12,59 proc  do 8,(6) proc ), za 
to wzrósł udział WZ, na które należało 
czekać ponad rok (z 55,24 proc  do 74 
proc )  Nieco lepiej wygląda kwestia wy-
dawania pozwoleń na budowę, jednak 
i tu odnotowano tendencję spadkową  
O ile w 2018 r  wszystkie decyzje PNB 
dla budownictwa mieszkaniowego wielo-
rodzinnego w Krakowie zostały wydane 
w ustawowym terminie nie przekraczają-
cym 65 dni, o tyle już w kolejnym roku tylko 
6 proc  decyzji udało się wydać w prawi-
dłowym czasie  Na 80 proc  z nich na-
leżało czekać od 66 do nawet 180 dni  
Średni czas oczekiwania wyniósł 124 dni  
„Rekordzista” czekał na wydanie decyzji 
PNB od 1 lipca 2016 do 28 lutego 2019 
r  – 972 dni – czytamy w raporcie 

W poszukiwaniu 
porozumienia

Ponieważ współpraca na linii inwestorzy 
– władze miasta nie zawsze działa tak 
sprawnie, jak powinna, przedstawiciele 
inwestorów i architektów spotkali się z Za-
stępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds  Po-
lityki Społecznej i Komunalnej – Andrzejem 
Kuligiem, aby poszukać rozwiązania kilku 

W ubiegłym roku zdecydowana 
większość, bo aż 74 proc  
decyzji WZ dotyczących  bu-

downictwa mieszkaniowego wielorodzin-
nego w Krakowie została wydana w ter-
minie przekraczającym 365 dni – wynika 
z raportu „Procedury administracyjne  Bu-
downictwo mieszkaniowe, biurowe i hote-
lowe w Krakowie”, opublikowanego w lu-
tym bieżącego roku przez Polski Związek 
Firm Deweloperskich  Co więcej, żadnej 
decyzji nie wydano w ustawowym terminie 
wynoszącym maksymalnie 60 dni  

Jest coraz gorzej?

Niepokojący jest fakt, że w przeciągu 
ostatnich dwóch lat można zaobserwo-
wać na tym polu tendencję, która nie 
wróży szybkiego rozwiązania problemu, 
a raczej zapowiada pogorszenie sytuacji  

O tym, co boli 
krakowskich inwestorów

fot  Janusz Michalczak
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ważnych problemów  Spotkanie zorgani-
zowane przez Stowarzyszenie Budow-
niczych Domów i Mieszkań oraz Polski 
Związek Firm Deweloperskich odbyło się 
w środę 26 lutego br   przy ul  Kamiennej 
21 w Krakowie  Jak się okazało, zbyt długi 
czas oczekiwania na stosowne decyzje to 
tylko jedna z licznych bolączek krakow-
skich inwestorów  Jest jednak ona ważna 
nie tylko z punktu widzenia deweloperów 
– jak zauważył Konrad Płochocki Dyrek-
tor Generalny PZFD, utrudnienia ze strony 
władz miasta sprawiają, że powstaje mniej 
inwestycji mieszkaniowych  Mniejsza po-
daż wpływa zaś na wyższe ceny  Osta-
tecznie tracą zatem mieszkańcy  Co wię-
cej, rozwój rynku mieszkaniowego i miasta 
są ze sobą powiązane, dlatego ułatwienie 
procesu inwestycyjnego leży w interesie 
obu stron 

Przeszkody na drodze 
inwestycyjnej

Kolejne ważne problemy, z którym bory-
kają się inwestorzy, wiążą się z budową 
dróg  Jak podkreślił Marek Bolek Prezes 
SBDiM, inwestorzy zdają sobie sprawę 
z tego, że konieczne jest budowanie no-
wych dróg w Krakowie, i że deweloperzy 
powinni brać udział w tym przedsięwzię-
ciu  Oczekują jednak, że nakładanie na 
nich konkretnych obowiązków w tym za-
kresie będzie się odbywało sprawiedli-
wie, według przejrzystych zasad  Niestety 
obecnie nie zawsze tak to wygląda  Inwe-
storzy zwrócili uwagę na to, że określanie 
zakresu prac, które zostają nałożone na 
inwestora, często jest kwestią uznaniową  
Problemem są także wysokie koszty inwe-

z funduszu pochodziłyby środki przezna-
czone na zwrócenie inwestorowi różnicy 

Stanowisko wiceprezydenta 
miasta

Zastępca prezydenta miasta ze zrozu-
mieniem odniósł się do większości po-
stulatów inwestorów, choć przyznał, że 
wprowadzenie zmian nie jest łatwe  Czę-
sto brakuje odpowiednich rozwiązań 
legislacyjnych, problematyczne bywa 
też pogodzenie interesów deweloperów 
i mieszkańców miasta, którzy niejednokrot-
nie są negatywnie nastawieni do nowych 
inwestycji, niezależnie od tego, czy chodzi 
o projekty prywatne czy miejskie  Ocenił, 
że do najtrudniejszych zagadnień należy 
zmiana tego, że odbiór inwestycji niedro-
gowej często jest uzależniony od odbioru 
inwestycji drogowej  Trudność w odejściu 
od takiej praktyki polega na tym, że ode-
branie inwestycji niedrogowej bez ukoń-
czonej drogi bywa przez mieszkańców 
odczytywane jako działanie powiązane 
z korupcją  Na zakończenie rozmowy 
wiceprezydent zapewnił, że współpraca 
między inwestorami a miejskimi instytucjami 
wciąż się poprawia  Poprosił też, by drogą 
elektroniczną informować go na bieżąco 
o napotykanych trudnościach 

stycji drogowych, na które składa się nie 
tylko sama budowa drogi, ale i np  koniecz-
ność wypłacania odszkodowań czy cena 
gruntu  Poniesienie wszystkich tych kosztów 
to zbyt duże obciążenie dla inwestorów  
Potrzeba określenia jasnych zasad, na 
czym polega ich odpowiedzialność w tym 
zakresie  Ponadto inwestorzy uważają, że 
nie są traktowani jak równi partnerzy przez 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, który narzu-
ca im wysokie kary umowne, nie pozwala 
na renegocjowanie umów, choć sam na-
rzuca aneksy, gdy ma taką potrzebę  Nie 
w porządku jest także nierówne traktowa-
nie inwestorów, wspólnie finansujących jed-
ną inwestycję drogową 

Fundusz drogowy

Podczas spotkania Konrad Płochocki 
przedstawił propozycję przejrzystego 
systemu regulującego udział inwestorów 
i władz miasta w finansowaniu dróg  Po-
legałby on na utworzeniu tzw  funduszu 
drogowego, zasilanego przez podmio-
ty realizujące inwestycje niedrogowe, 
które stanowią obciążenie dla układu 
drogowego  Wysokość kwoty, jaką nale-
żałoby wpłacić, byłaby uzależniona od 
powierzchni inwestycji niedrogowej  Ob-
liczałoby się ją, mnożąc liczbę metrów 
kwadratowych przez ustaloną stawkę  
Gdyby realizacja inwestycji drogowej 
okazała się droższa niż obliczona kwota, tekst /  Anna Bruzda

fot  Janusz Michalczak
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Mieszkanie we własnym domu to marzenie wielu osób. Kupując działkę pod zabudowę, należy jednak 
pamiętać, że nie mamy pełnej swobody w możliwościach jej zabudowania. Informacje o tym, jakie ogra-
niczenia w stosunku do danej nieruchomości opracowała gmina lub miasto, znajdują się w uchwala-
nych przez nią dokumentach planistycznych.

Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego (MPZP)  Dokumenty te, 
choć spójne, zasadniczo się od siebie 
różnią 

Dokumenty planistyczne 
szczebla gminnego – jakie 
są różnice?

Każda gmina w Polsce jest zobligowana 
do utworzenia SUiKZP (Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego) obejmującego całe jej te-
rytorium  Dokument stanowi diagnozę ak-
tualnej sytuacji społeczno-gospodarczej 
oraz nakreśla uwarunkowania i perspekty-
wy dalszego rozwoju danego terenu  Jest 
aktem kierownictwa wewnętrznego, co 
oznacza, że zapisy zawierają podstawo-
we reguły działania w przestrzeni, przyj-
mowane przez lokalne samorządy  Nie 

są one jednak podstawą do wydawania 
decyzji administracyjnych 
MPZP jest aktem prawa miejscowego  Na 
jego podstawie można uzyskać decyzje 
administracyjne, np  pozwolenia na budo-
wę  W części graficznej planu miejscowe-
go określony jest przede wszystkim rodzaj 
zabudowy, jaki ma obowiązywać na da-
nym terenie  Część tekstowa planu zawie-
ra wytyczne dotyczące możliwości zabu-
dowy  Określa ona m in  jak wysokie mogą 
być budynki, jaką należy zachować odle-
głość między poszczególnymi obiektami 
oraz jak duża powierzchnia działki musi 
pozostać biologicznie czynna  Niektóre 
z planów określają nawet kolory elewacji i 
dachu, które można zastosować  Na pod-
stawie MPZP należy dobrać zgodny pro-
jekt architektoniczny  Dopuszcza się, aby 
na terenie gminy zostało uchwalonych kilka 
planów miejscowych, jednak każdą dział-

System planowania przestrzenne-
go opiera się na zapisach Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  Jednym z instrumentów 
polityki przestrzennej formułujących za-
gospodarowanie terenu w skali kraju, re-
gionu i gminy jest planowanie przestrzen-
ne  W Polsce odpowiedzialność za nie 
dzieli się na kilka szczebli  Na poziomie 
krajowym uchwalana jest Koncepcja Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju  To 
najbardziej ogólne spośród opracowań 
dla planowania przestrzennego, stanowią-
ce wizję zagospodarowania kraju  Sejmik 
Województwa uchwala Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego Województwa  
Na szczeblu gminnym  obligatoryjnie spo-
rządzane jest Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzenne-
go, najbardziej zbliżone do potrzeb danej 
jednostki  Gmina może również uchwalać 

ABC dokumentów planistycznych

warto wiedzieć
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kę musi obowiązywać tylko jeden 
W przypadku, gdy nasza działka nie jest 
objęta planem miejscowym, decyzje po-
zwolenia na budowę są ustanawiane na 
podstawie decyzji o Warunkach Zabu-
dowy i Zagospodarowania Terenu, tzw  
Wuzetka (WZ)  Decyzja ta, wydawana na 
wniosek inwestora, może być sprzeczna 
z zapisami studium dla danego terenu  Wy-
nika to z faktu, że studium wskazuje jedynie 
możliwe drogi rozwoju danego terytorium, 
pełniąc funkcje informacyjne, a czasami 
również promocyjne  Nie jest zaś aktem 
prawa miejscowego  Jest to jeden z proble-
mów polskiego systemu planowania prze-
strzennego, gdyż studium nie gwarantuje 
ochrony przed innymi sposobami gospoda-
rowania gruntami, niż te w nim wskazane   

Kiedy gminy uchwalają 
MPZP i jak długo on obo-
wiązuje?

Uchwałą Rady Gminy podejmowane są 
prace dotyczące przystąpienia do sporzą-
dzania Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego  Mieszkańcy mogą 
zgłosić prośbę do samorządu o przystąpie-
nie do sporządzenia MPZP, ale gmina nie 
musi się na to zgodzić  Koszt przygotowa-
nia planu miejscowego obciąża bowiem 
budżet  Należy pamiętać, że nie tylko sam 
proces uchwalania wiąże się z wydatkami, 
ale również w przypadku, gdy wartość nie-
ruchomości objętych planem ulegnie obni-
żeniu ze względu na wprowadzone zapi-
sy, ich właściciele mogą żądać od gminy 
zadośćuczynienia 

Cała procedura uchwalania MPZP jest 
złożonym procesem, na który składają się 
opracowanie, uzgadnianie z właściwymi 
organami wskazanymi w Ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz konsultacje społeczne  Co ważne, 
właściciele nieruchomości znajdujących się 
w obrębie planu mogą zgłosić obiekcje co 
do klasyfikacji własnej działki lub działek 
sąsiadujących 
Rada Gminy jest zobowiązana przynaj-
mniej raz w czasie swojej kadencji do 

wy w Polsce kosztuje rocznie 84,3 mld zł  
Wiąże się to m in  z kosztami budowy od-
powiedniej infrastruktury czy roszczeniami 
odszkodowawczymi mieszkańców  Pośród 
najczęściej podnoszonych zarzutów wo-
bec systemu planowania przestrzennego 
wymienia się mnogość instrumentów poli-
tyki przestrzennej na poziomie lokalnym, 
czyli różnorodność dokumentów plani-
stycznych na szczeblu gminnym  Do pogłę-
biania nieładu przyczynia się wydawanie 
decyzji administracyjnych WZ, sprzecz-
nych z obowiązkowym dla każdej gminy 
studium  

dokonania aktualizacji obecnych planów 
miejscowych  Władze gminy analizują 
zmiany, jakie zaszły w czasie obowiązy-
wania planów miejscowych, oceniają po-
stępy w opracowywaniu MPZP i tworzą 
wieloletnie strategie sporządzania doku-
mentów planistycznych  Weryfikowany jest 
również ruch inwestycyjny, na podstawie 
którego wytyczane są tereny, które w przy-
szłości należy objąć planem miejscowym 

Dlaczego właściwie prowa-
dzona polityka przestrzen-
na jest istotna dla rozwoju 
poszczególnych jednostek?

Podejmowane przez władze gmin decyzje 
odnośnie gospodarowania przestrzenią 
pociągają za sobą długoterminowe skutki, 
ponieważ wybudowane obiekty pozosta-
ną w okolicy przez wiele lat  Niewłaściwie 
prowadzona polityka przestrzenna prowa-
dzi do chaosu, który wpływa na obniżenie 
jakości życia mieszkańców  Eksperci Pań-
stwowej Akademii Nauk oszacowali, że 
chaos przestrzenny i rozproszenie zabudo- tekst /  Adrianna Stachura
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nione  Dużo zależy jednak od oczekiwań  
Część osób do obrzeży miast przyciąga 
to, że łatwiej tu o spokój i bliskość przyro-
dy  Niestety, w przeciwieństwie do ścisłe-
go centrum ze zwartą zabudową, trudniej 
z całą pewnością przewidzieć, jak otocze-
nie zmieni się w ciągu kilku czy kilkunastu 
kolejnych lat  Dzisiaj piękny widok na pola 
i łąki w przyszłości mogą zasłonić kolejne 
bloki 

Zobacz, zanim kupisz

Przy obecnym, wysokim popycie na nie-
ruchomości, kupując mieszkanie na rynku 

pierwotnym, często trzeba podpisać umo-
wę jeszcze zanim ono powstanie  Mimo 
to nie warto poprzestać na obejrzeniu 
wizualizacji i przeczytaniu opisu oferty, 
ale udać się na plac budowy  Choć obej-
rzenie mieszkania prawdopodobnie nie 
będzie jeszcze możliwe, możemy z bliska 
przyjrzeć się otoczeniu inwestycji  Na co 
zwracać uwagę? Oczywiście ważne jest 
ogólne odczucie - pytanie, czy okolica 
po prostu nam się podoba  To jednak nie 
wszystko  Warto zwrócić uwagę na od-
ległości od interesujących nas punktów, 
takich jak szkoła, przedszkole, przystanek 
autobusowy albo najbliższy sklep  Pamię-

Z reguły im dalej od ścisłego cen-
trum miasta, tym taniej, dlatego 
w czasie, gdy ceny bardzo szyb-

ko szybują w górę, lokale położone na 
obrzeżach mogą wydawać się bardzo 
atrakcyjne  Warto jednak pamiętać, że na 
tych terenach może brakować potrzebnej 
infrastruktury  Co za tym idzie, konieczność 
codziennych dojazdów do pracy albo od-
wożenia dzieci do szkoły lub przedszkola 
czy nawet zrobienia zakupów w większym 
markecie, może wymagać poświęcenia 
czasu i pieniędzy, zwłaszcza jeśli od tych 
punktów dzieli nas spora odległość, a ko-
rzystanie z komunikacji miejskiej jest utrud-

Przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania, warto nie skupiać się jedynie na samym budynku, 
ale przyjrzeć się też okolicy. Odległość od centrum miasta i kluczowych punktów, jak również wygląd 
bliskiego sąsiedztwa mogą zadecydować o wyborze danej oferty albo zniechęcić do zakupu.

warto wiedzieć

to nie tylko cztery ściany
Mieszkanie
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to nie tylko cztery ściany

aktualne na dzień sporządzenia prospektu  
Oprócz przeczytania tego dokumentu war-
to zajrzeć również do źródła i sięgnąć po 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego 

Plan miejscowy to podstawa

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego składa się z dwóch części 
– tekstowej, w formie uchwały, i graficz-
nej, stanowiącej do niej załącznik  Część 
graficzna to mapa, na której zaznaczone 
jest przeznaczenie danych rejonów  Przy-
kładowo, jeśli w pobliżu oglądanej przez 
nas nieruchomości znajdują się obszary 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
możemy spodziewać się, że w przyszłości 
powstaną tam kolejne osiedla  Jeżeli jed-
nak w pobliżu są tereny obiektów produk-
cyjnych, kiedyś nieopodal może powstać 
fabryka  W takim przypadku warto poważ-
nie zastanowić się nad zakupem  Miejsco-
we plany zagospodarowania przestrzen-
nego to dokumenty jawne, dlatego każdy 
ma do nich dostęp  Te dotyczące Krakowa 
można znaleźć w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej lub uzyskać je w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego Urzędu Miasta 
Krakowa 

A co, jeśli nie ma planu?

Niestety nie cały obszar stolicy Małopolski 
jest objęty miejscowymi planami zagospo-

darowania przestrzennego  W Biuletynie 
Informacji Publicznej Krakowa czytamy: 
Od 20 lutego 2020 r. obowiązuje 196 
planów miejscowych (65,4% powierzchni 
Krakowa). Od 12 lutego 2020 r. sporzą-
dzane są 63 plany miejscowe  Jeżeli ob-
szar, który nas interesuje, nie został jeszcze 
objęty planem miejscowym, warto zapo-
znać się ze Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Krakowa  Wprawdzie dokument 
ten nie jest tak szczegółowy ani tak wią-
żący jak plan miejscowy, jednak może 
dać nam pewien ogląd sytuacji – plany 
miejscowe powstają w oparciu o studium  
Dobrym pomysłem jest także śledzenie 
postępów prac nad kolejnymi planami 
miejscowymi, zapoznawanie się z projek-
tami wyłożonymi do publicznego wglądu 
i wyrażanie własnej opinii  W ten sposób 
zwiększymy szanse, że nowo uchwalony 
plan miejscowy będzie dla nas korzystny 

tajmy, że używane w reklamach enigma-
tyczne określenia „w pobliżu” czy „nieopo-
dal” równie dobrze mogą oznaczać 200 
m, jak i 3 km  Nawet, jeśli znamy dokład-
ną odległość, warto zmierzyć czas, jaki 
zajmuje nam dotarcie do celu  W dużych 
miastach, w których korki to codzienność, 
kilometr kilometrowi nierówny  Jeżeli trasa, 
którą musielibyśmy się poruszać, często 
się korkuje, codzienne pokonywanie jej 
w godzinach szczytu może być koszma-
rem  Czasem bardziej opłaca się mieszkać 
dalej od celu, ale mieć mniej problema-
tyczną drogę albo możliwość korzystania 
z tramwajów czy autobusów, które dzięki 
wydzielonemu torowisku czy buspasom 
omijają korki 

Co przyniesie przyszłość?

Ponieważ zakupione mieszkanie zazwy-
czaj ma nam służyć co najmniej przez kil-
ka lub kilkanaście lat, ważne jest nie tylko 
obecne sąsiedztwo nieruchomości, ale 
i to, co może powstać tam w przyszłości  
Część interesujących nas informacji znaj-
dziemy w prospekcie informacyjnym, który 
deweloper dostarcza na żądanie osoby 
zainteresowanej zawarciem umowy dewe-
loperskiej  Zgodnie ze wzorem stanowią-
cym załącznik do Ustawy o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, w prospekcie powinna 
znaleźć się informacja na temat zapisów w  
planie zagospodarowania przestrzenne-
go, dotyczących sąsiednich działek  Waż-
ne jest ich przeznaczenie, dopuszczalna 
wysokość budynków, które mogą na niej 
powstać oraz dopuszczalny procent zabu-
dowy  W prospekcie jest również miejsce 
na informacje zawarte w publicznie do-
stępnych dokumentach dotyczących prze-
widzianych inwestycji w promieniu 1 km 
od przedmiotowej nieruchomości, w szcze-
gólności o budowie lub rozbudowie dróg, 
budowie linii szynowych oraz przewidzia-
nych korytarzach powietrznych, a także 
znanych innych inwestycjach komunalnych, 
w szczególności oczyszczalniach ścieków, 
spalarniach śmieci, wysypiskach, cmenta-
rzach. Wszystkie te informacje mają być tekst / Anna Bruzda
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W marcu jak w garncu! Poza standardowymi wariacjami pogodowymi, epidemią koronawirusa i ko-
niecznością znoszenia kampanijnych wypowiedzi polityków, przyszło nam zmierzyć się z wysypem ko-
lejnych nowelizacji ustaw. Zamaszystym ruchem prezydenckiego długopisu 3 marca 2020 r. zwieńczony 
został proces legislacyjny procedowany nad ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo bu-
dowlane i niektórych innych ustaw. 

prawo

Co nowego
w prawie budowlanym piszczy?

pożarowego, oraz pozytywną opinię wo-
jewódzkiego inspektora sanitarnego, gdy 
odstępstwo dotyczyć ma wymagań higie-
nicznych i zdrowotnych 

Zmiany dotknęły także procedurę prze-
prowadzania egzaminów ze znajomości 
procesu budowlanego i nabywania upraw-
nień  Postanowiono m in , że część pisem-
na egzaminu odbywa się we wszystkich 
okręgowych izbach właściwej izby, w tym 
samym dniu i o tej samej godzinie. Uzyska-
nie zaś specjalizacji techniczno-budowla-
nej wymagać będzie odbycia pięcioletniej 
praktyki w zawodzie w zakresie specja-
lizacji w ramach posiadanych uprawnień 
budowlanych bez ograniczeń: 1) przy spo-
rządzaniu projektów – w przypadku spe-
cjalizacji do projektowania; 2) na budowie 

– w przypadku specjalizacji do kierowania 
robotami budowlanymi.

Budowanie na zgłoszenie

W 30 podpunktach ujętych w znowelizo-
wanym art  29 ust  1 ustawy wskazano, 
jakie budowy nie wymagają uzyskania 
pozwolenia, lecz wymagają dopełnienia 
procedury zgłoszenia  Katalog ten za-
wiera m in  budowę: wolno stojących bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
których obszar oddziaływania mieści się 
w całości na działce lub działkach, na 
których zostały zaprojektowane, a także 
sieci: elektroenergetycznych obejmujących 
napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 
b) wodociągowych, c) kanalizacyjnych, 
d) cieplnych, e) gazowych o ciśnieniu ro-

Z czym nowym przyjdzie 
nam się mierzyć?

Na 69 stronach nowelizacji zawarto 
wiele nowości istotnych zarówno dla in-
westorów, projektantów jak i szarego Ko-
walskiego  Zważywszy na ogrom zmian, 
w ramach niniejszego artykułu przedsta-
wić można zatem jedynie skrócone pod-
sumowanie 
Skomplikowaniu ulega m in  procedura 
uzyskiwania tzw  zgody na odstępstwo 
od przepisów techniczno-budowlanych  
Ustawodawca wyraźnie wyspecyfikował 
m in  obowiązek uzyskania ekspertyzy 
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych w przypadku odstęp-
stwa od przepisów dot  bezpieczeństwa 
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w prawie budowlanym piszczy?

pła, wolno stojących kolektorów słonecz-
nych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie większej 
niż 50 kW — przy czym do urządzeń fo-
towoltaicznych o mocy zainstalowanej 
elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się 
obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą 
do spraw zabezpieczeń przeciwpożaro-
wych pod względem zgodności z wyma-
ganiami ochrony przeciwpożarowej, zwa-
ny dalej „uzgodnieniem pod względem 
ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych 
urządzeń oraz zawiadomienia organów 
Państwowej Straży Pożarnej) 

Projekt budowlany po 
nowemu

Na mocy znowelizowanego art  33 ust 
2 ustawy do wniosku o pozwolenie na 
budowę wystarczającym będzie przedło-
żenie 3 egzemplarzy projektu (zamiast do-
tychczasowych 4)  Ustawodawca określił 
nadto, że każdorazowo zakres i treść pro-
jektu budowlanego uwzględniają warunki 
ochrony przeciwpożarowej.
Istotnej modyfikacji ulega zawartość pro-
jektu budowlanego  Po nowelizacji, za-
wiera on: 
•projekt zagospodarowania działki lub 
terenu sporządzony na aktualnej mapie 
do celów projektowych, obejmujący: a) 

określenie granic działki lub terenu, b) usy-
tuowanie, obrys i układy istniejących i pro-
jektowanych obiektów budowlanych, w tym 
sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń bu-
dowlanych sytuowanych poza obiektem 
budowlanym, c) sposób odprowadzania 
lub oczyszczania ścieków, d) układ komu-
nikacyjny i układ zieleni ze wskazaniem 
charakterystycznych elementów, wymiarów, 
rzędnych i wzajemnych odległości obiek-
tów w nawiązaniu do istniejącej i projek-
towanej zabudowy terenów sąsiednich, 
e) informację o obszarze oddziaływania 
obiektu;
•projekt architektoniczno-budowlany obej-
mujący: a) układ przestrzenny oraz formę 
architektoniczną istniejących i projektowa-
nych obiektów budowlanych, b) zamierzo-
ny sposób użytkowania obiektów budow-
lanych, w tym liczbę projektowanych do 
wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lo-
kali mieszkalnych, c) charakterystyczne pa-
rametry techniczne obiektów budowlanych, 
d) opinię geotechniczną oraz informację 
o sposobie posadowienia obiektu budow-
lanego, e) projektowane rozwiązania ma-
teriałowe i techniczne, mające wpływ na 
otoczenie, w tym środowisko, f) charakte-
rystykę ekologiczną, g) informację o wypo-
sażeniu technicznym budynku, w tym pro-
jektowanym źródle lub źródłach ciepła do 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 

boczym nie wyższym niż 0,5 MPa; oraz 
m.in.: stacji ładowania, w rozumieniu art. 
2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatyw-
nych (z drobnym wyłączeniem) 

Buduj do woli

Bez pozwolenia na budowę oraz bez 
żadnego zgłoszenia stawiać będzie 
można 32 rodzaje obiektów, w tym m in :  
ogrodzenia o wysokości nieprzekraczają-
cej 2,2 m, przydomowe baseny i oczka 
wodne o powierzchni do 50 mkw., zwią-
zane z produkcją rolną parterowe budynki 
gospodarcze o powierzchni zabudowy 
do 35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji 
nie większej niż 4,80 m oraz suszarnie 
kontenerowe o powierzchni zabudowy 
do 21 mkw. — ale jedynie w ramach za-
budowy zagrodowej w ramach istnieją-
cej działki siedliskowej  Z interesujących 
nowości — wyłączenie dotyczy też m in  
bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, 
automatów sprzedających, automatów 
przechowujących przesyłki lub automatów 
służących do wykonywania innego rodza-
ju usług o wysokości do 3 m włącznie, 
a także punktów ładowania w rozumieniu 
art. 2 pkt 17 ustawy z 11 stycznia 2018 
r. o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych (z drobnym wyłączeniem) oraz 
przydomowych tarasów naziemnych o po-
wierzchni zabudowy do 35 mkw. Na grun-
tach rolnych, bez pozwolenia na budowę 
i zgłoszenia urządzać będzie można 
stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nie-
przekraczającej 1000 mkw. i głębokości 
nieprzekraczającej 3 m. 

Ponadto w myśl nowelizacji, bez pozwo-
lenia na budowę i bez zgłoszenia, po-
czynić będzie można szereg przebudów 
(m.in. dociepleń budynków o wysokości 
nieprzekraczającej 12 m), remontów 
obiektów budowlanych (z wyłączeniem 
m in  budynków, których budowa wyma-
ga pozwolenia na budowę — w zakresie 
przegród zewnętrznych albo elementów 
konstrukcyjnych), instalowaniu (m.in. krat 
w budynkach jednorodzinnych, pomp cie-
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użytkowej, h) opis dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, o których mowa w art  
1 Konwencji o prawach osób niepełno-
sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 
13 grudnia 2006 r , w tym osób starszych 
– w przypadku obiektów budowlanych, 
o których mowa w art  5 ust  1 pkt 4, i) in-
formację o minimalnym udziale lokali miesz-
kalnych, o których mowa w art  5 ust  1 pkt 
4a – w przypadku budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, j) postanowienie udziela-
jące zgody na odstępstwo, o którym mowa 
w art  9, jeżeli zostało wydane;
•projekt techniczny obejmujący: a) projek-
towane rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
wraz z wynikami obliczeń statyczno-wy-
trzymałościowych, b) charakterystykę ener-
getyczną – w przypadku budynków, c) 
projektowane niezbędne rozwiązania tech-
niczne oraz materiałowe, d) w zależności 
od potrzeb – dokumentację geologiczno-in-
żynierską lub geotechniczne warunki posa-
dowienia obiektów budowlanych, e)  inne 
opracowania projektowe; 
•w zależności od potrzeb – w przypadku 
drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświad-
czenie właściwego zarządcy drogi o moż-
liwości połączenia działki z drogą, zgodnie 
z przepisami o drogach publicznych; 
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne do-
kumenty, o których mowa w art  33 ust  2 
pkt 1 ustawy 
Do projektu obligatoryjnie załączać się 
będzie m in  stosowne zaświadczenia, 

oświadczenia oraz dokumenty potwierdza-
jące uprawnienia projektanta 

Co ze starymi projektami?

W ciągu 12 miesięcy od daty wejścia 
w życie ustawy (co nastąpi w zasadniczej 
części w ciągu 6 miesięcy od daty ogłosze-
nia) do wniosku o pozwolenie na budowę 
inwestor uprawniony jest przedłożyć projekt 
budowlany wykonany w oparciu o dotych-
czas obowiązujące przepisy 

Istotne i nieistotne 
odstępstwa od projektu

Ponadto w nowelizacji rozszerzono m in  
definicję tzw  istotnego odstąpienia od za-
twierdzonego projektu zagospodarowania 
działki lub terenu lub projektu architektonicz-
no-budowlanego lub innych warunków po-
zwolenia na budowę  
Za powyższe rozumie się odstąpienie w za-
kresie: 
•projektu zagospodarowania działki lub 
terenu w przypadku zwiększenia obszaru 
oddziaływania obiektu poza działkę, na 
której obiekt budowlany został zaprojekto-
wany;
•charakterystycznych parametrów obiektu 
budowlanego dotyczących: a) powierzch-
ni zabudowy w zakresie przekraczającym 
5 proc , b) wysokości, długości lub szeroko-
ści w zakresie przekraczającym 2 proc , c) 

liczby kondygnacji; 
•warunków niezbędnych do korzystania 
z obiektu budowlanego przez osoby nie-
pełnosprawne, o których mowa w art  1 
Konwencji o prawach osób niepełnospraw-
nych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 
grudnia 2006 r , w tym osoby starsze; 
•zmiany zamierzonego sposobu użytkowa-
nia obiektu budowlanego lub jego części; 
ustaleń miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, innych aktów pra-
wa miejscowego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu; 
•wymagającym uzyskania lub zmiany de-
cyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są 
wymagane do uzyskania decyzji o pozwo-
leniu na budowę lub do dokonania zgło-
szenia: a) budowy, o której mowa w art  29 
ust  1 pkt 1–4, lub b) przebudowy, o której 
mowa w art  29 ust  3 pkt 1 lit  a, oraz in-
stalowania, o którym mowa w art  29 ust  3 
pkt 3 lit  d; 
•zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze 
źródła zasilanego paliwem ciekłym, ga-
zowym, odnawialnym źródłem energii lub 
z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane 
paliwem stałym 

Trwałość pozwolenia na 
budowę

Szalenie istotnym i pozytywnym novum 
jest dodany art  37b ust 1, zgodnie z któ-
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rym nie stwierdza się nieważności decyzji 
o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia 
jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 
lat. Jak uczy praktyka, w przeszłości do-
chodziło do absurdów, gdy po latach od 
oddania obiektu do użytkowania, z przy-
czyn często formalnych, dochodziło do 
wznowienia postępowania o pozwoleniu 
na budowę 

Przeniesienie pozwolenia na 
budowę

Po nowelizacji, w przypadku zbycia przez 
inwestora nieruchomości, nabywca będzie 
uprawniony domagać się przeniesienia 
wydanej na rzecz poprzedniego inwesto-
ra decyzji o pozwoleniu na budowę, bez 
potrzeby dołączania jego zgody 

Prostsza legalizacja 
samowoli budowlanych

Nowelizacja wprowadza nadto istotną 
modyfikację procesu legalizacji samowoli 
budowlanej  Wprowadzono m in  insty-
tucję tzw  uproszczonego postępowania 
legalizacyjnego 
Zgodnie z art  49f ust  1 ustawy, w przy-
padku stwierdzenia budowy obiektu bu-
dowlanego lub jego części: 1) bez wyma-
ganej decyzji o pozwoleniu na budowę 
albo 2) bez wymaganego zgłoszenia 
albo pomimo wniesienia sprzeciwu do 
tego zgłoszenia – jeżeli od zakończenia 
budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ 
nadzoru budowlanego wszczyna uprosz-
czone postępowanie legalizacyjne.
Procedury tej nie stosuje się jednak, jeże-
li przed upływem w/w terminu wydano 
postanowienie o wstrzymaniu budowy  
W ramach uproszczonego postępowania 
legalizacyjnego organ nadzoru budowla-
nego nakłada, w drodze postanowienia, 
obowiązek przedłożenia dokumentów le-
galizacyjnych w terminie nie krótszym niż 
60 dni od dnia jego doręczenia, a to:

•oświadczenia, o prawie dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane (zło-
żone pod odpowiedzialnością karną);
•geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej obiektu budowlanego; 

•ekspertyzy technicznej, sporządzonej 
przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia budowlane, wskazującej, czy 
stan techniczny obiektu budowlanego: a) 
nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdro-
wia ludzi oraz b) pozwala na bezpieczne 
użytkowanie obiektu budowlanego zgod-
ne z dotychczasowym lub zamierzonym 
sposobem użytkowania 

Decyzja o legalizacji stanowić będzie 
podstawę użytkowania obiektu budowla-
nego 
W przypadku „młodszych” samowoli bu-
dowlanych obowiązuje bardziej rygory-
styczna procedura, z którą wiąże się m in  
obowiązek uiszczenia stosownych opłat 
legalizacyjnych 

Czy będzie żyło się lepiej?

Podsumowując: nowelizacja zawiera sze-
reg interesujących zapisów  Niektóre życie 
ułatwią, a inne wywołają efekt odwrotny  
Z pewnością pewne rozwiązania można 
by uregulować jeszcze lepiej i prościej  
Czas pokaże, jak nowe zapisy sprawdzą 
się w praktyce i jaką ogólną ocenę będzie 
można im postawić  

Z pewnością przyzwyczajenie się do 
zmian będzie trudne  Ale nie pozosta-
je nam nic innego, jak je zaakceptować 
i przyjąć do wiadomości  Na pocieszenie 
dodać można, że każdą nowelizację, za-
stąpić można kolejną  

tekst /  r.pr.  Michał Podolec
www.krmp.pl

www.porady.prawne.online.pl
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Apartamenty Klimaty

Łagiewniki-Borek Fałęcki to jedna z najmniejszych dzielnic 
Krakowa  Historycznie kojarzona z przemysłem, obecnie 
przyciąga pielgrzymów z całego świata ze względu na 

znajdujące się na jej terenie obiekty sakralne  Dominuje w niej 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, choć ostatnio zaczęły 
pojawiać się również obiekty wielorodzinne  Mieszkanie w IX 

dzielnicy wybierają osoby, którym zależy na bezpieczeństwie 
i łatwym dostępie do centrum miasta  Inwestycje infrastrukturalne 
powstałe tam w ostatnich latach ułatwiły komunikację z innymi 
częściami Krakowa  Dogodne położenie pozwala również na 
zakup w tej lokalizacji nieruchomości na wynajem  

*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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Trend dwuletni na tle średniej ceny miejscowości: Kraków -- Średnia cena za m2 dla Kraków, Łagiewniki, Borek Fałęcki
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Ceny mieszkań w dzielnicy na rynku pierwotnym oraz wtórnym 
według raportu Ronin24 pl kształtują się na poziomie niższym 
od średniej dla całego Krakowa  Jak zatem wypada inwesty-
cja Apartamenty Klimaty powstała w IX dzielnicy, a której ceny 
za 1 mkw znacznie odbiegają od średniej i z czego wynika ta 
różnica?

Jak Apartamenty Klimaty wypadają 
w Rankingu Inwestycji Krakowskiego 
Rynku Nieruchomości?

Łączna ocena, jaką inwestycja uzyskała w Rankingu Inwestycji, 
wynosi 49,2 punktu  Na wynik złożyły się ocena dewelopera 
i realizowanych przez niego przedsięwzięć  Ponieważ dewelo-
per ma na swoim koncie realizację jednej nieruchomości miesz-
kaniowej, zarówno ocena mieszkańców, jak i samej inwestycji 
dotyczyła tylko Apartamentów Klimaty, zlokalizowanych przy 
ulicy ks  Wojciecha Karabuły  

W kategorii „ocena dewelopera” ze względu na brak danych 
dotyczących kondycji przedsiębiorstwa i wskaźnika rentowności, 
nie zostały przyznane punkty  Deweloper nie uzyskał punktów 
również ze względu na małą liczbę realizowanych inwestycji  
Za stosunkowo krótki czas funkcjonowania na rynku (sześć lat) 
otrzymał w Rankingu Inwestycji 2 punkty  

Wśród mieszkańców Apartamentów Klimaty przeprowadzono 
ankietę, w której oni sami dokonali oceny inwestycji  W tej ka-
tegorii deweloper uzyskał 37,2 punktu na 41 możliwych, zatem 
jest to bardzo dobry wynik  Warto dodać, że maksymalną licz-
bę punktów otrzymał m in  ze względu na zadowolenie klientów 
z wydanych pieniędzy na mieszkanie w stosunku do atrakcyjno-
ści  Mieszkańcy uznali, że w odniesieniu do standardu cena jest 
bardzo korzystna  
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 źródło: Ronin24 pl, dostęp 16 03 2020 r  
*chronologiczne zestawienie lizby ofert z podziałem na lata, obejmujące zakresem wszystkie oferty z całego okresu analizy

Deweloper sprzedaje mieszkania według stawki z przedziału 
10 500 – 14 000 zł/mkw  To bardzo wysoki poziom jak na 
inwestycję w tej lokalizacji, ale także w całym Krakowie  Warto 
przypomnieć, że średnie ceny w dzielnicy kształtują się na po-
ziomie niższym od tych, dla całego Krakowa  Należy jednak 
pamiętać, że to wysoki standard i zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań sprawiły, że koszt zakupu jest dość wysoki  Biorąc 
jednak pod uwagę lokalizację, deweloper nie powinien mieć 
problemu ze sprzedażą apartamentów  Płynność lokalnego ryn-
ku jest względnie wysoka  

Jak realizowana inwestycja została 
oceniona w Rankingu Inwestycji?

W kategorii „ocena realizowanej inwestycji” Apartamenty Klima-
ty uplasowały się dokładnie w połowie przedziału, uzyskując 10 
na 20 możliwych punktów  

Z uwagi na możliwość zakupu mieszkań wyłącznie w stanie 
deweloperskim, bez możliwości wyboru poziomu wykończenia, 
inwestycja nie otrzymała punktów  Za to na wysokim poziomie 
ukształtował się odsetek miejsc parkingowych, przynależnych 
do jednego mieszkania  Zostały one wliczone w cenę mieszka-
nia, co jest dodatkowym plusem  

komentarz redakcji:

Apartamenty Klimaty są kameralną inwestycją w południowej czę-
ści Krakowa. Obecność kompleksu leśnego sprawia, że panuje 
tu cisza i wspaniały mikroklimat. Każdy zainteresowany zakupem 
mieszkania w tej inwestycji musi jednak indywidualnie rozważyć, 
czy dobra lokalizacja wystarczająco zrekompensuje wysoką cenę 
zakupu. 

Czytaj ranking inwestycji
na stronie 64

tekst /  Adrianna Stachura
ekonomista, analityk

Funduszu Hipotecznego Yanok
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I tym razem targi nieruchomości zgro-
madziły przedstawicieli firm dewelo-
perskich oraz ekspertów finansowych, 

doradców projektowych czy prawników  
Dzięki  temu przyszli nabywcy domów 
i mieszkań mieli szansę na to, by w jednym 
miejscu nie tylko zapoznać się z inwesty-
cjami deweloperskimi, ale także zgłębić 
wiedzę z zakresu kredytów hipotecznych 
i warunków ich udzielania czy skonsulto-
wać swoje wizje aranżacyjne z profesjo-
nalistami  

Praktyczne wskazówki dla 
kupujących 

Dobrą okazją ku temu, by dobrze przygo-
tować się do jednego z najważniejszych 
w życiu zakupu, były prelekcje  Na jakie 
szczegóły zwrócić uwagę przy wybo-
rze mieszkania, a także podczas całego 
procesu nabywania nieruchomości, pod-
powiedziała Magdalena Hojniak z KRN 
Media  Jednym z czynników gwarantują-
cych bezpieczną transakcję jest zaznajo-
mienie się z najważniejszymi dokumentami  
Wśród nich znajduje się prospekt dewe-
loperski  Jego tajniki przybliżył Jarosław 
Knap z Krakowskiej Grupy Medialnej  Pod-
czas wykładów nie zabrakło także sekcji 
poświęconej finansom  Na pytanie „Co no-
wego w kredytach hipotecznych w 2020 
r ” starał się odpowiedzieć Albert Opoka 

reprezentujący Phinance SA  Z kolei o wy-
borze najlepszego banku i kredytu opowie-
dział Mirosław Pieróg z Konsult  

Ponadto uczestnicy targów otrzymali mapę 
inwestycji mieszkaniowych, realizowanych 
w poszczególnych rejonach Krakowa  
Mapa daje pełen obraz oferty dewelo-
perskiej w tych lokalizacjach, które w naj-
większym stopniu interesują potencjalnych 
nabywców  Ponownie giełda okazała się 
szansą na poznanie pełnego przekroju 
rynku oraz uzyskanie promocji czy rabatów 
przygotowanych specjalnie dla klientów 
odwiedzających targi  

O tym, co ważne dla Krakowa 

Krakowska Giełda Domów i Mieszkań to 
nie tyko wydarzenie organizowane z myślą 
o osobach, które planują zakup mieszka-
nia, ale też czas, by porozmawiać o bieżą-
cych problemach, istotnych dla dewelope-
rów  Dlatego też pierwszy dzień otworzyła 
konferencja z udziałem członków Stowa-
rzyszenia Budowniczych Domów i Miesz-
kań oraz przedstawicieli miasta  W swoim 
wystąpieniu Grzegorz Stawowy, Przewod-
niczący Komisji Planowania Przestrzen-
nego i Ochrony Środowiska przedstawił 
pokrótce plany inwestycyjne i infrastruktu-
ralne Miasta Krakowa w kontekście plano-
wanych inwestycji deweloperskich w 2020 
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r  wraz z podziałem środków przydzielo-
nych na poszczególne przedsięwzięcia  
Jednymi z najważniejszych prac drogo-
wych  prowadzonych na terenie Krakowa 
są budowa trasy Łagiewnickiej oraz plany 
związane z nowymi połączeniami tramwa-
jowymi, m in  pomiędzy Azorami a Górką 
Narodową  

Ważną kwestią poruszoną przez prele-
genta były zapisy wprowadzone w przy-
jętej w ostatnim czasie przez Radę Miasta 
uchwale krajobrazowej  Określa ona wa-
runki lokowania nośników reklamowych 
w przestrzeni miejskiej  Ponadto dokument 
reguluje sposób grodzenia osiedli, za-
pobiegający powstawaniu zamkniętych 
enklaw  Głos zabrał również Albert Opo-
ka, który przygotował prezentację na te-
mat tego, jak wyglądał rynek kredytowy 
w 2019 r  Prezes Stowarzyszenia Budow-
niczych Domów i Mieszkań zaprezento-
wał plan Stowarzyszenia na bieżący rok, 
a także przypomniał o możliwości zgłasza-
nia inwestycji mieszkaniowych, które będą 
ubiegały się o nagrodę za najbardziej 
efektywną energetycznie inwestycję miesz-
kaniową  W konkursie inicjowanym przez 
Ciepło dla Krakowa wziąć mogą projekty 
zrealizowane na terenie Krakowa w latach 
2018-2019  

Po raz pierwszy w tym roku osoby zainteresowane zakupem mieszkania miały okazję kompleksowo 
przyjrzeć się ofertom krakowskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych. W sobotę i niedzielę 29 lute-
go i 1 marca odbyła się 138. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań organizowana przez Stowarzyszenie 
Budowniczych Domów i Mieszkań przy ul. Klimeckiego. 

138. Krakowska Giełda 
Domów i Mieszkań

tekst / Edward Wojnarowski

relacje
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Changsha 
Meixihu
Changsha Meixihu International Culture 
and Art Centre to nowoczesne Międzyna-
rodowe Centrum Kultury i Sztuki autorstwa 
Zaha Hadid Architects to nowa wizytówka 
architektoniczna Chin  Imponujący obiekt 
z daleka przypomina gigantyczne chmu-
ry, natomiast oglądany z perspektywy 
lecącego ptaka, kojarzy się z kwiatem 
lub rozchodzącymi się na wodzie falami  
Kompleks tworzą trzy budynki połączone 
krętymi chodnikami  Faliste kształty bryły 
dodają jej lekkość i delikatność  Nawet 
okna zostały wkomponowane w budow-
le w taki sposób, by nie zaburzyć ich 
opływowej formy  Wnętrze budynku na-
wiązuje do jego zewnętrznych kształtów 
– nie znajdziemy tam ostrych kantów ani 
narożników, gdyż o pofałdowaną formę 
zadbano również w środku falistej bryły  
Bezpośrednio z Centrum można również 
wyjść do parku i na most nad jeziorem, 
nad którym obiekt został wybudowany  
Twórcom zależało, by w ten sposób po-
łączyć wielofunkcyjną przestrzeń obiektu 
z jego otoczeniem 

fot  lic  Wikimedia Commons 

Lakhta Center
462 metry wysokości – tyle mierzy Lakhta 
Center, biurowiec zlokalizowany w Saint 
Petersburgu  Uznany został za najwyższy 
budynek w Europie, trzynasty na liście 
światowej  Koncepcja położonego nad 
Zatoką Fińską budynku to motyw samotnej 
iglicy pośród jednostajnego krajobrazu tra-
dycyjnej zabudowy miasta  Kształt obiektu 
przywodzi na myśl również kadłub statku  
W szklanej elewacji otoczenie budynku 
znajduje swoje odbicie, co dodatkowo 
podkreśla dialog pomiędzy dotychcza-
sową zabudową miasta, a nowoczesną 
bryłą o strzelistej formie  Z uwagi na szcze-
gólne warunki i położenie biurowiec opar-
to na specjalnych palach wbitych głęboko 
w ziemię  Łącznie użyto ich 2080  Budy-
nek zaprojektowany został przez brytyjską 
pracownię architektoniczną RMJM pod 
przewodnictwem Toma Kettle’a  Powstał 
przede wszystkim z myślą o nowej sie-
dzibie Gazpromu  Oprócz pomieszczeń 
o charakterze biurowym, wieżowiec oferu-
je także taras widokowy, z którego można 
podziwiać zarówno panoramę miasta, jak 
i Zatokę Fińską 

perły z sieci

fot  lic  Wikimedia Commons

Metropol 
Parasol
Las Setas (drewniane grzyby), czyli Me-
tropol Parasol to największa budowla na 
świecie wykonana z drewna, z powłoką 
poliuretanową  Wysoka na 28 m konstruk-
cja szybko stała się jednym z najważniej-
szych punktów miasta  Nietypowy obiekt 
zaprojektowany przez Jurgena Mayera 
znajduje się w centrum Sewilli w hiszpań-
skiej Andaluzji  Nowoczesny kształt i ażu-
rowa konstrukcja stanowią kontrast dla 
otaczającej Metropol Parasol zabytko-
wej zabudowy Plaza de la Encarnación  
Obiekt ten jednak nie tylko świetnie wyglą-
da – pełni on również między innymi funk-
cję tarasu widokowego, z którego można 
podziwiać imponującą panoramę miasta  
Na samą górę prowadzą kręte alejki  Po-
nadto ażurowa konstrukcja skrywa w swo-
im wnętrzu targ, bary, restaurację, punkt 
informacji turystycznej i muzeum  Obiekt 
został oddany do użytku w 2011 r  Od 
tej pory otrzymuje nagrody w międzyna-
rodowych konkursach architektonicznych, 
takich jak LafargeHolcim Awards czy „Best 
of the best” Red Dot Award fot  lic  Wikimedia Commons
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Resort rozwoju wy-
dał raport o stanie 
mieszkalnictwa

Ministerstwo Rozwoju wydało „Raport 
o stanie mieszkalnictwa” pokazujący, 
w jaki sposób ten sektor rozwija się w Pol-
sce oraz jakie są tendencje oraz prognozy 
na przyszłość  Według danych z raportu 
liczba mieszkań oddanych do użytku w la-
tach 2011-2019 wzrosła o 58 proc , a sam 
2019 r  był rekordowy pod tym względem  
Po 1989 r   w Polsce nigdy nie wybudowa-
no i nie oddano do użytku tylu mieszkań 
rocznie  Mimo to wciąż brak mieszkań – 
ich deficyt na koniec 2019 r  wyniósł ok  
650 000  W najtrudniejszej sytuacji znaj-
dują się osoby mniej zamożne oraz rodzi-
ny wielodzietne, które nie mają funduszy 
na zakup lub wynajem lokali na warunkach 
rynkowych  Zdecydowanie największa 
część, bo aż 97,8 proc  nowych odda-
nych do użytku w 2019 r  mieszkań to in-
westycje deweloperskie oraz prywatne, 
realizowane przez osoby fizyczne  Lokale 
przeznaczone dla osób o niższych docho-
dach, takie jak mieszkania komunalne czy 
TBS to zaledwie 2,2 proc  Powstały raport 
ma być dla rządu podstawą do stworze-
nia konkretnych strategii poprawiających 
sytuację osób starających się o własne lo-
kum oraz zmniejszających obecny deficyt 
mieszkaniowy  

BIK Indeks 
w lutym 2020 – 
zainteresowanie 
kredytami miesz-
kaniowymi wciąż 
wzrasta
Dane przedstawione prze Biuro Informacji 
Kredytowej pokazują, że popyt na finanso-
wanie zakupu nieruchomości za pomocą 
kredytów jest coraz większy  Indeks BIK 
w lutym 2020 r  osiągnął wartość +27,7 
proc  w odniesieniu do wyniku sprzed 
roku  Z zebranych w lutym bieżącego roku 
danych wynika, że przez cały miesiąc 
o udzielenie kredytu w Polsce wniosko-
wało łącznie 42 088 klientów  W lutym 
2019 r  było to 34 060 osób, co oznacza 
wzrost o 16,4 proc  Natomiast średnia 
kwota kredytów, o które wnioskowano to 
292 070 zł, czyli o 9,6 proc  więcej niż 
przed rokiem 
Dla porównania w styczniu 2020 r  BIK 
Indeks wyniósł +24,5 proc  względem 
stycznia 2019 r  Oznacza to, że zapotrze-
bowanie na ten rodzaj finansowania cały 
czas rośnie  Jest to już 6 z rzędu miesięcz-
ny wzrost wartości indeksu (od sierpnia 
2019 r ) 

Zmiany w 
programie Czyste 
Powietrze 
Nowe zasady mają ułatwić wnioskodaw-
com możliwość otrzymania dotacji nawet 
z kilku programów, mających na celu roz-
wój ekologicznych form produkowania 
i oszczędzania energii  Znikają również 
obostrzenia dotyczące kryteriów docho-
dowych osób ubiegających się o takie do-
finansowanie  Pozostaje wprawdzie próg 
rocznego dochodu, w wysokości 100 tys  
złotych, jednak gospodarstwa takie rów-
nież mogą starać się o dofinansowanie  
Nie otrzymają jednak zwrotu całości po-
niesionych kosztów, a jedyne wskazaną 
część tej kwoty  Znacząco skrócono czas 
rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni  
Nowością jest również możliwość rozpo-
częcia inwestycji nawet pół roku przed zło-
żeniem wniosku  Możliwe będzie również 
dołączenie prośby o dotację inwestycji 
z katalogu wskazanych produktów ener-
getycznych  Jednocześnie można zatem 
będzie złożyć wniosek również w sprawie 
pompy ciepła czy instalacji fotowoltaicz-
nej  Na największe dotacje mogą liczyć 
właśnie wnioskodawcy, którzy dodatkowo 
skorzystają z programu Stop Smog, zakła-
dającego wymianę pieców węglowych 
na bardziej ekologiczne źródła ciepła 

z kraju
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Przygotowani do 
zmian 
klimatycznych
Z końcem lutego krakowscy radni przy-
jęli „Plan adaptacji miasta Krakowa do 
zmian klimatu do roku 2030”  Jest to od-
powiedź na występujące coraz częściej 
zjawiska pogodowe: zmiany temperatury 
zmierzające do groźnych dla zdrowia 
mieszkańców upałów, długotrwałe opady 
skutkujące podtopieniami i powodziami 
oraz  pyłowe i ozonowe zanieczyszcze-
nia powietrza 
Uchwalony dokument ma zagwarantować 
miastu otrzymanie środków finansowych 
z funduszy europejskich na prowadzenie 
działań poprawiających odporność Kra-
kowa na wyżej wymienione zjawiska po-
godowe  W czynnościach adaptacyjnych 
miasta wymieniono: zwiększenie ilości te-
renów zielonych (parków i lasów), rozwi-
janie wodnej infrastruktury (więcej stawów, 
kąpielisk i deszczowni), doskonalenie 
zrównoważonego transportu i wprowa-
dzenie udogodnień dla tzw  grup wrażli-
wych, do których zalicza się dzieci, senio-
rów oraz niepełnosprawnych 
Plan adaptacji stolicy Małopolski do 
zmian klimatycznych opracowano w ra-
mach projektu Ministerstwa Środowiska  
Kraków jest nim objęty od momentu pod-
pisania porozumienia w 2015 r 

Stolica Małopolski 
z ustawą 
krajobrazową

Po pięciu latach opracowywania ustawy 
krajobrazowej Rada Miasta Krakowa 
uchwaliła regulacje dotyczące funkcjono-
wania reklam w przestrzeni miejskiej oraz 
stawiania ogrodzeń  „Zasady i warunki sy-
tuowania obiektów małej architektury, ta-
blic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń” zostały przyjęte niemal 
jednogłośnie – od udzielenia opinii wstrzy-
mało się jedynie 3 spośród 39 radnych  
Czym będą skutkować założenia owej 
ustawy? W związku z jej wprowadzeniem 
Kraków zostanie podzielony na trzy strefy: 
Stare Miasto, Śródmieście i Nową Hutę 
oraz obszary terenów usługowych i ulice 
wylotowe, dla których funkcjonują oddziel-
ne zasady dotyczące reklam  Ustawa 
krajobrazowa precyzuje, jaki typ reklam 
może być zamieszczony na określonych 
nośnikach  Za niestosowanie się do jej 
założeń będzie groziła kara finansowa  
Reklamy już istniejące otrzymają 2 lata 
na przystosowanie do nowo wprowadza-
nych przepisów 
Ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 
2020 r 

Kraków postawi na 
eko-taksówki?

W najbliższym czasie Rada Miasta pla-
nuje przeprowadzenie konsultacji dla 
mieszkańców w sprawie wprowadzenia 
pilotażowego Programu Ograniczania 
Emisji Komunikacyjnej  Zakłada on pomoc 
finansową dla przedsiębiorców oferują-
cych usługi transportowe na terenie stolicy 
Małopolski 
Program miałby wesprzeć taksówkarzy, 
którzy świadczą możliwość przejazdu na 
podstawie posiadanych licencji, umożli-
wiając im zakup nowoczesnych, przyja-
znych dla środowiska pojazdów, które 
wytwarzają mniej szkodliwych substancji 
(w tym gazów cieplarnianych)  Projekt 
uchwały można znaleźć na stronach in-
ternetowych Miejskiego Centrum Dialo-
gu oraz Biuletynu Informacji Publicznej, 
a wnioski oraz uwagi przesłać do 3 kwiet-
nia na adres konsultacje@um krakow pl 
Z powodu zagrożenia koronawirusem 
konsultacje dotyczące programu przepro-
wadzone z Wydziałem Jakości Powie-
trza odbędą się w formie telefonicznej 
w dniach 18 oraz 25 marca w godz  
9:00-15:00  Wszelkie niezbędne informa-
cje będzie można uzyskać pod numerem 
12 616 88 48 

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 4,3911

CHF 4,1624

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 * 1,6900

EURIBOR ** –0,4890

LIBOR CHF –0,8134

LIBOR EUR *** –0,5183

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)                         196,31

tabela nr 052/A/NBP/2020 z dnia 16 03 2020r 

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

(dane na dzień 12.03.2020[Euribor],  
06.03.2020 [Libor], źródło: NBP)

* WIBOR – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych w Warszawie [w PLN] 

** LIBOR – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych na rynku 
międzynarodowym w Londynie

*** EURIBOR – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych w Brukseli [w EUR]

è od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 mkw  
pow 

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

è od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności  
gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na  
prowadzenie działalności gospodarczej – 
23,90 zł od 1 mkw  pow  użytkowej

è od budowli – 2% ich wartości

(dane na dzień 11.12.2019)

(źrodło: NBP)

(źrodło: GUS)

(źrodło: ZUS)

(źrodło: KRN.pl)

(źrodło: NBP)

niezbędnik
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     niezbędnik  

TAKSA NOTARIALNA 

KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA O WARTOŚCI RYNKOWEJ 200 000 ZŁ

DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA NA KREDYT

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

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

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

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

–  

Wszystkie powyższe wydatki dotyczyły zakupu mieszkania ze środków własnych  Podczas zakupu ze wsparciem kredytu 
hipotecznego trzeba się liczyć z kosztami dodatkowymi  Oczywistym jest to, że podstawowym wydatkiem dodatkowym 
będzie opłacanie prowizji kredytowych  Standardowa stawka prowizji to ok  2 % kwoty kredytowej  Czasem trzeba 
się też liczyć z opłatami za założenie konta bankowego, wyrobieniem karty itp  Jednak na tym nie koniec wydatków  
W przypadku zakupu mieszkania na kredyt konieczne będzie też uiszczenie opłat za:

è Wpis prawa własności w księgę wieczystą – 200 zł
è Wpis hipoteki zwykłej w księgę wieczystą – 200 zł
è Podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki zwykłej – standardowa stawka podatku to 250 zł
è Ubezpieczenie nieruchomości z cesją – wysokość ubezpieczenia ustalana indywidualnie
è Ubezpieczenie pomostowe – obowiązuje w czasie wpisywania hipoteki (może to zająć kilka tygodni)   

Wartość ubezpieczenia pomostowego zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank 

710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
è Od wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł –  

1 010 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
è Od wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł –  

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

6 770 zł +0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł,  

Opłaty notarialne (z podatkiem VAT) 965,55 zł
Wpis prawa własności w księgę wieczystą 246,00 zł
Założenie księgi wieczystej 60,00 zł
Opłaty kredytowe:
– wpis prawa własności w księgę wieczystą 200,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł
– prowizja od udzielenia kredytu (2%) 4000,00 zł
– ubezpieczenie 250,00 zł
Łącznie 5740,55 zł

transakcyjne koszty zakupu mieszkania
z rynku pierwotnego
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mapa inwestycjistr. 34

zestawienie inwestycjistr. 36

prezenter inwestycjistr. 40
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mapa inwestycji
Numery na mapie odpowiadają
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 36-38
oraz w prezenterach inwestycji na str.  40-63

mieszkania

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

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

M. Szaflarski 49

6
Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

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

40 - 80 8950 - 9350 Imperial Capital 53

7 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura) 30 czerwca 2021 33 - 76 od 8300 Tętnowski 57

 

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

8 Reduta (ul. Reduta) bud. H i I - maj 2020 32 - 86 od  7700 Dom-Bud M. Szaflarski 50

9 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 26 - 79 od 8600 Dom-Bud M. Szaflarski 46

10
Zaczarowany Młyn  
(ul. Kaczary/Lublańska) bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 34 - 80 od 7400 Dom-Bud M. Szaflarski 48

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  I okładka

Stare Miasto Średnia cena: 11 113 zł/mkw. 

 Prądnik Biały Średnia cena: 8018 zł/mkw. 

 Prądnik Czerwony Średnia cena: 8458 zł/mkw. 

 

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

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

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

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

28 - 132 9500 - 15 000
Inter-Bud  
Developer

44

3
Fabryczna City 
(ul. Fabryczna/ Al. Pokoju) I/ II kw. 2021 36 - 178 10 500 - 15 000

Inter-Bud  
Developer

45

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

41

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

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

11 Głowackiego  
(ul. Głowackiego)

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

39 - 110 od 8100 Dom-Bud  
M. Szaflarski 47

12
Imperial Green Park Villa  
(ul. Truszkowskiego) I kw.  2020 51 - 98 7199 - 7499 Imperial Capital 52

13 Oaza Bronowice  (ul. Stańczyka) bud. 5, 7 ,9 - zrealizowany 50 - 92 b.d. Oaza Bronowice 62

14
Park Leśny Bronowice             
(ul. Starego Dębu)

etap A - zrealizowany                  36 - 83 6600 -  8000 Quelle Locum 60

 Bronowice Średnia cena 9013 zł/mkw. 

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

15 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I etap - zrealizowany 70 6500 Proins 53

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

37 - 70 6500 - 6900 Proins 55

17 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) zrealizowana od 220 5227 - 5750 Inter-Bud Developer 42

18 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33 - 85 6700 - 7500 Inter-Bud Developer 43

 Dębniki Średnia cena: 8062 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin real-
izacji

Metr. 
[mkw.]

Cena br. [zł/
mkw.] Firma Patrz str.

20 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty 58

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

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

Cena br. [zł/
mkw.] Firma Patrz 

str.

19 Przewóz 18 (ul. Przewóz) IV kw. 2021 25 - 62 8900 - 9950 DDS Development 61

 Podgórze Średnia cena: 8966 zł/mkw. 



ry
ne

k 
pi

ew
ot

ny
38

st
ro

na

 

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

Cena br.  
[zł/mkw.] Firma Patrz str.

25
Ojcowska Park  
(Pękowice, ul. Ojcowska)

 I etap - I kw. 2021 106 - 142 5393 - 7105 Nokturn 
Deweloper 59

26
Osiedle Klonowe  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka)

 III kw. 2020 55 4900 - 5157 Savan 
Investments 63

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

Cena brutto 
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

23
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 40

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.

24 Arkadia Grębałowska 
 (ul. Grębałowska 68)

I etap -luty 2020
II etap - lipiec 2020

99 4990 Grębałowska MGI 
Arkadia 56

 Czyżyny Średnia cena: 8420 zł/mkw. 

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

22 Imperial- Citi Yes (ul. Nowohucka) I kw. 2022 25 - 128 8200 - 11 500 Imperial Capital 51

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

Cena br. [zł/
mkw.] Firma Patrz 

str.

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

 Bieżanów- Prokocim Średnia cena: 6719 zł/mkw. 
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Piasta Towers

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

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

adres os. Bohaterów Września 84 C i D

cena za mkw. 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

2 I 51,81 388 575 zł

3 III 50,46 373 404 zł

3 IV 67,89 515 964 zł

5 V 103,05 783 180 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.

23
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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.

17
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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.

18
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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.
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Fabryczna City

“Fabryczna City wraz z częścią biurową 
Fabryczna Office Park realizowana jest 

na działce o powierzchni 6,5 ha  
na obszarze poprzemysłowym po daw-

nej 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 - 15 000 zł

termin oddania I/ II kw. 2021 r.

liczba kondygnacji 11

balkon / taras /ogródek tak / tak / nie

komórka lokatorska (cena) 4000 zl/ m2

miejsce parkingowe (cena) 50 000 zł 

inform
acje o inw

estycji

W	skład	kompleksu	oprócz	części	biurowej,	wchodzą	
budynek	mieszkalny	z	 funkcją	usługową	oraz	zrewi-
talizowane	 budynki	 zabytkowe	 z	 częścią	 komercyj-
ną.	 Projekt	 Fabryczna	 City	 ma	w	 zamyśle	 stanowić	
samowystarczalną	 całość	 zapewniającą	 dostęp	 do	
komplementarnych	 usług,	 gdzie	 będzie	 można	 zna-
leźć	 idealną	 równowagę	 między	 pracą	 a	 życiem	
prywatnym.

Aktualnie	 w	 ofercie	 znajduje	 się	 dziesięciopiętrowy	
budynek	 mieszkalno-usługowy	M1,	 w	 którym	 zosta-
ło	zaprojektowanych	207	mieszkań	o	powierzchni	od	
36	do	178	m2.	Na	poziomie	-1	będzie	znajdował	się	
garaż	wielostanowiskowy	z	wydzielonymi	miejscami	
postojowymi.	Część	mieszkań	na	najwyższej	 kondy-
gnacji	będzie	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.

9
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Głowackiego

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

uroki i tradycję Bronowic  
są budynki usytuowane przy  

ul. Głowackiego w Krakowie.”

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

adres ul. Głowackiego 28, 26

cena za mkw. od 8100 zł

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

liczba kondygnacji 6

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) -

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/ m2

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

2 parter 39,93 391 314 zł

5 parter 104,81 859 442 zł

3 II 64,14 590 088 zł

3 III 57,72 554 112 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

11
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Zaczarowany Młyn

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

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

adres ul. Jana Kaczary 3

cena za mkw. od 7400 zł

termin oddania czerwiec/ lipiec 2020

liczba kondygnacji 5

balkon / taras /ogródek tak / nie / tak

komórka lokatorska (cena) -

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/ m2

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

4 parter 74,29 586 891 zł

4 II 75,60 589 680 zł

4 parter 78,94 584 156 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

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

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

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

10
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29 Listopada/ Meiera

“Mamy przyjemność  
zaprezentować Państwu kolejny 

etap inwestycji przy  
al. 29 Listopada/Meiera.”

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

adres al. 29 Listopada 193 a

cena za mkw. od 7200 zł

termin oddania lipiec 2021

liczba kondygnacji 10

balkon / taras /ogródek tak / nie / nie

komórka lokatorska (cena) 3500 zł/m2

miejsce parkingowe (cena) 13 000 - 30 000 zł

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

2 I 49,04 353 088 zł

2 I 41,35 305 990 zł

2 VIII 49,67 365 075  zł

2 IX 44,01 338 877 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

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

5
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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.

8
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Citi Yes

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

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

przy ul. Nowohuckiej 46.”

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

adres ul. Nowohucka 46

cena za mkw. 8200 - 11 500 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   
25 000 zł na zewnątrz

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

2 III 30,69 322 245 zł

2 I 34,40 344 000 zł

2 I 41,90 381 290 zł

3 I 50,23 426 955 zł

4 V 64,35 534 105 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!

22
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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. 7199 - 7499 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 
20 000 zł na zewnątrz

liczba 
pokoi

piętro
metraż 

(m2)
cena

3/4 parter/piętro 67,79 508 357 zł

4/5 piętro/ wysokie poddasze 85,70 616 954 zł

4/5 piętro/ wysokie poddasze 88,50 645 962 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

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

12
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Stawowa Residence Etap IV

“Stawowa Residence to kameralny 
kompleks składający się  

z 9 budynków mieszkalnych, 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. 8950 - 9350 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 42,61 381 360  zł

2 parter 43,72 408 782 zł

2 parter 47,47 431 977 zł

3 parter 51,15 465 465 zł

3 I 53,87 490 217 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.

6
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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.

15
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KLINY ul. bpa  A. Małysiaka  
- etap 2/3/4

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 - 7100 zł

termin oddania 2 etap - II kw. 2020 r.
3 etap - II kw. 2021 r.
4 etap - I kw. 2022 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

1 parter 25,46 173 128 zł

2 parter 38,35 260 780 zł

3 II 45,58 314 502 zł

3 parter 52,07 338 445 zł

4 III 61,92 427 248 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

W ofercie dostępne są mieszkania 1-, 2-, 3- i 4-poko-
jowe,	o	powierzchniach	od	25	do	73	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.

16
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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.

24
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Osiedle Pasteura etap II

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

ków w niskiej trzypiętrowej zabudowie 
i elegancka kolorystyka nadają inwe-

stycji miejski styl w zaciszu zieleni.”

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

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

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

7

adres ul. Pasteura

cena za mkw. od 8400 zł brutto

termin oddania czerwiec 2021

liczba kondygnacji 4 

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak

komórka lokatorska (cena) 13 000 - 17 000 zł

miejsce parkingowe (cena) 35 000 - 50 000 zł

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

1 parter 30,52 289 940 zł

2 I 39,47 355 230 zł

3 II 47,91 435 981 zł

4 parter 76,01 638 484 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania
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Apartamenty Klimaty

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

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

adres ul. ks. W. Karabuły

cena za mkw. 10 500 -14 000 zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 3

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak

komórka lokatorska (cena) -

miejsce parkingowe (cena) garaż podziemny w cenie

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

3 parter 81,80 -

3 I 105,60 -

4 I 120,90 -

4 parter 124,30 -

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

20
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Ojcowska Park

“Inwestycja Ojcowska Park po-
wstaje przy ul. Ojcowskiej  

w Pękowicach, jedynie 200 m  
od granicy Krakowa, tuż obok 

nowej pętli autobusowej.”

nokturn deWeloper 
Biuro sprzedaży mieszkań: Plac na Groblach, 31-101 Kraków 
tel. +48 12 427 58 27, 605 520 520  
e-mail: sprzedaz@nokturn.com.pl   
www.ojcowskapark.pl  
                                         

adres Pękowice, ul. Ojcowska

cena za mkw. 5393,02 - 7104,55 zł

termin oddania I etap - I kw. 2021 r.

liczba kondygnacji 3

balkon / taras /ogródek nie / nie / tak 

komórka lokatorska (cena) - 

miejsce parkingowe (cena) w cenie

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

4 - 106,27 755 000 zł

5 - 141,85 765 000 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e dom
y

Docelowo	powstanie	50	domów	w	zabudowie	wol-
nostojącej	 oraz	 bliźniaczej.	 Na	 I	 etap	 składają	 się	
bliźniaki typu A o powierzchni 141,85 m2 oraz dom 
wolnostojący	 typu	 C	 o	 powierzchni	 106,27	 m2. 
Osiedle będzie posiadało pełną infrastrukturę z za-
gospodarowanymi	 częściami	 wspólnymi.	 Centralne	
ogrzewanie	 z	 kotłowni	 osiedlowej	 rozprowadzone	 
po	 wszystkich	 budynkach,	 w	 których	 znajdzie	 się	
ogrzewanie	podłogowe.	We	wszystkich	domach	wy-
konana	 zostanie	 instalacja	 pod	 klimatyzację	 oraz	
wentylacja	 z	 rekuperatorem.	 Do	 każdego	 budynku	
doprowadzony będzie również światłowód. 

W	 części	 wspólnej	 inwestycji	 powstanie	 prywatny	
park dla mieszkańców osiedla z boiskiem wielofunk-
cyjnym,	 placem	zabaw	dla	dzieci,	 strefą	 kreatywną	 
z	 szałasami,	 ogrodem	 sensorycznym,	 strefą	 wypo-
czynku	z	hamakami,	miejscem	na	ognisko,	górką	sa-
neczkową i wiele innych.

25
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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
35 000 zł - garażowe

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

4 I 64,93 461 003 zł

3 I 57,94 422 962 zł

4 parter 74,41 505 988 zł

5 parter 83,97 554 202 zł

3 I 56,71 408 312- 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.

14
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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.

19



ry
ne

k 
pi

ew
ot

ny
62

st
ro

na

Oaza Bronowice Stańczyka 5

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

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

spędzać wolny czas”

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

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

13

adres ul. Stańczyka 5

cena za mkw. zapytaj o cenę

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 4 - 7

balkon / taras /ogródek tak / tak / nie

komórka lokatorska (cena) zapytaj o cenę

miejsce parkingowe (cena) zapytaj o cenę

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

3 II 66,83 -

3 III 66,59 -

4 IV 70,92 -

4 V 71,09 -

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania
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Osiedle Klonowe w Wieliczce

“Osiedle Klonowe zlokalizowane 
jest na południowo-wschodnich 

obrzeżach Krakowa  
przy ulicy Topolowej w Wieliczce.”

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

adres Wieliczka, ul. Topolowa
Kraków, ul. Bogucicka

cena za mkw. 5265 - 5973 zł

termin oddania III kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 3

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) nie

miejsce parkingowe (cena) tak, w cenie

liczba 
pokoi

piętro metraż (m2) cena

3 parter z ogródkiem 55,17 329 500 zł

3 I 54,99 289 500 zł

3 II z poddaszem 54,95 299 500 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

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

Szybki	dojazd	zapewnia	droga	krajowa	E4	oraz	au-
tostrada A4 z dwoma pobliskimi węzłami – dotarcie 
do	 obwodnicy	 zajmuje	 poniżej	 5	 minut.	 Najbliższa	
okolica	obfituje	w	przedszkola,	szkoły,	sklepy,	obiek-
ty	rekreacyjne	i	sportowe	oraz	gabinety	medyczne	—	
wszystko w promieniu zaledwie kilku kilometrów.
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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: I 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. 41

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. 46
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. 42
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. 43

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. 44
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. 45

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. 40
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. 47 
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. 48
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. 49

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. 54
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. 50
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. 51 

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. 52
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. 53

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. 57
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
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. 58
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. 56
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: 5392 - 7105 zł/m2

Inwestycja: Ojcowska Park
Deweloper: Nokturn Deweloper
Prezentacja: str. 59
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

45,2

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
50

kryterium

ocena

a b c d suma
- 4033

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

11

32,2

2

h
3,6

3 3

Przedział cenowy: 6500 - 6900 zł/m2

Inwestycja: ul. Biskupa A. Małysiaka etap 2/3
Deweloper: Proins
Prezentacja: str. 55
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. 60 
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: 8900 - 9950 
Inwestycja: Przewóz 18 
Deweloper: DDS Development
Prezentacja: str. 61
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

Przedział cenowy: 8250 - 9590
Inwestycja: Oaza Bronowice Stańczyka 5 
Deweloper: Oaza Bronowice etap III
Prezentacja: str. 62
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
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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

brak danych

Przedział cenowy: 4900 - 5157 zł/m2

Inwestycja: Osiedle Klonowe
Deweloper: Savan Investment 
Prezentacja: str. 63
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
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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

46,6

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
9313

4 30,6

16

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
*

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
*

Przedział cenowy: 6700 - 7900 zł/m2

Inwestycja: Willa Nokturn
Deweloper: Nokturn Deweloper
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

45,2

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
50

kryterium

ocena

a b c d suma
- 4033

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

11

32,2

2

h
3,6

3 3

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Apartamenty Snycerska 
Deweloper: WAN
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

47,6

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
2333

4,24,64,653,8 4,2 4,6 36,6

11

h
5,6

brak danych
*
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Od 3 kwietnia 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 6/2020. 

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: River Lane 
Deweloper: Core Development
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

44

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 1022

55555 5 5 41

3

h
6

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Mała Góra 10 
Deweloper: PM Development
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

41,6

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

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

4,2554,63,8 4,6 4,6 36,6

5

h
5,6

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: SenTOTU 
Deweloper: Sento
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

36,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
b.d.b.d.33

3,85533,2 4,6 1,8 30,8

6

h
4,4

brak danych

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Sensity 
Deweloper: Sento
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

36,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
b.d.b.d.33

3,85533,2 4,6 1,8 30,8

6

h
4,4

brak danych

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Łagiewnickie Wzgórze 
Deweloper: Fronton
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

36,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
3333

4,641,82,23,4 2,8 1,6 24,8

12

h
4,4

brak danych

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Osada Rzymska 
Deweloper: Fronton
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

36,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
3333

4,641,82,23,4 2,8 1,6 24,8

12

h
4,4

brak danych
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WARTO WIEDZIEĆ
Nowe trendy w tworzeniu 
przestrzeni biurowych – jak 
dziś aranżuje się miejsca 
pracy?
Anna Panikowska-Filipek

80



Zrozumienie potrzeb

Biuro to miejsce, w którym spędza 
się znaczną część dnia  Ważne jest 
więc, aby czuć się tam swobodnie 
i komfortowo  Do tego potrzebna 
jest dokładna analiza potrzeb pra-
cowników oraz specyfiki wykony-
wanych przez nich obowiązków  
Pomaga w tym zastosowanie za-
sady wellbeingu  W dosłownym tłu-
maczeniu oznacza ona dobrostan, 
czyli sytuację, kiedy odczuwamy 
komfort i bezpieczeństwo  Jak prze-
łożyć to na aranżację przestrzeni 
biurowych? 

80
st

ro
na

pu
bl

ic
ys

ty
ka

Funkcjonalne, przyjemne 
dla oka wnętrza

Dla pracowników niezwykle waż-
ne jest nie tylko ergonomiczne 
zagospodarowanie pomieszczeń 
i wyposażenie ich w nowoczesne, 
ułatwiające pracę urządzenia, ale 
także odpowiednia kolorystyka, 
cyrkulacja powietrza czy nasło-
necznienie  Zdecydowana więk-
szość osób woli pracować w ja-
snych, utrzymanych w neutralnych 
barwach open space’ach niż cia-
snych, klaustrofobicznych boksach, 
które jeszcze kilkanaście lat temu 

wypełniały większość biur 
Doceniana jest prostota w aranża-
cji, funkcjonalne, pozwalające na 
dopasowanie do indywidualnych 
potrzeb meble (np  biurka z regulo-
waną wysokością) duże okna, prze-
szklone ściany oraz znajdująca się 
w pomieszczeniach zieleń – rośliny 
są tym elementem wystroju, który nie 
tylko wprowadza przytulną atmosfe-
rę, ale również ma ogromne znacze-
nie dla wzroku i właściwego funkcjo-
nowania układu nerwowego  

Przemysław Łukasik, wiceprezes 
Grupy INTER-BUD znanej z reali-

 – jak dziś aranżuje się miejsca pracy?
Funkcjonalna, dobrze zagospodarowana i efektowna przestrzeń biurowa to priorytet dla wielu pracow-
ników. Nie tylko wspiera kreatywność i wydajność zespołu, ale również pozwala na odpoczynek i ułatwia 
integrację z innymi pracownikami. Wagę odpowiedniej aranżacji miejsca pracy dostrzegają także zarządcy 
budynków i deweloperzy, a nowoczesne biurowców jest coraz więcej. Jakie trendy obecnie dominują? 

Nowe trendy w tworzeniu 
przestrzeni biurowych 

warto wiedzieć
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 – jak dziś aranżuje się miejsca pracy?

Nowe trendy w tworzeniu 
przestrzeni biurowych 

ferencji  Te ostatnie sukcesywnie 
wypierają duże, kosztowne w utrzy-
maniu i mało praktyczne aule czy 
sale konferencyjne  Obecnie firmie 
wystarczy jeden lub kilka niewiel-
kich huddle roomów, by zorgani-
zować zebranie, burzę mózgów 
czy wideokonferencję, w których 
– dzięki nowoczesnemu sprzętowi 
audio-wideo –  mogą wziąć udział 
pracownicy zatrudnieni w różnych 
działach i lokalizacjach  

Automatyka budynkowa

BMS (System Zarządzania Budyn-
kiem) to jeden z najważniejszych 
wyznaczników nowoczesnych biu-
rowców  Działa intuicyjnie i pozwa-
la na szybkie dopasowane do po-
trzeb użytkowników, dzięki czemu 
znacznie usprawnia pracę całego 
zespołu 

Przemysław Łukasik mówi: Możemy 
sterować praktycznie każdą rzeczą 
znajdującą się w budynku biuro-
wym  Począwszy od oświetlenia, 
gdzie decydujemy zarówno o na-
tężeniu, jak i barwie, poprzez elek-
tryczne zasłony, sterowanie HVAC 
i wilgotność powietrza, a kończąc 
na zaawansowanym sterowaniu sa-
lami konferencyjnymi  Stosuje się pa-

zacji nowoczesnych inwestycji biu-
rowych, m in  Fabryczna Office 
w Krakowie, zapytany o to, czego 
nie może zabraknąć w biurze, od-
powiada: 
Każdy proces aranżacji powierzch-
ni zaczyna się od ustalenia potrzeb 
najemcy, czyli od tego, jakie działy 
powinny znaleźć się na poszcze-
gólnych kondygnacjach budynku 
biurowego i które będą relatywnie 
blisko siebie  Wybór rodzaju plano-
wanej powierzchni zależy od spe-
cyfiki branży, ale najczęściej stoso-
wany jest układ mieszany z różnym 
stopniem proporcji  Z funkcji towa-
rzyszących coraz częściej stosuje 
się huddle roomy do spontanicz-
nych spotkań i dynamicznej pracy, 
niezakłócające spokoju reszty pra-
cowników budki telefoniczne czy 
pomieszczenia do relaksu  

Nowoczesne rozwiązania

Wspomniane hot deski, czyli uni-
wersalne stanowiska, które nie są 
przydzielone konkretnym osobom, 
umożliwiają szybką i bardzo efek-
tywną pracę  Coraz częściej wyko-
rzystuje się je w połączeniu z mobil-
nymi urządzeniami, pozwalającymi 
na pracę zdalną oraz dobrze za-
opatrzonymi salami do wideokon-

nele dotykowe, na których można 
dokonać rezerwacji, dzięki czemu 
system wie o wszystkich planowa-
nych spotkaniach i potrafi przygoto-
wać do nich konkretne pomieszcze-
nia np  poprzez wymianę powietrza 
oraz ustawienie pożądanej tempe-
ratury  Komunikacja w dzisiejszych 
czasach to czysta przyjemność 
dzięki wideokamerom automatycz-
nie śledzącym zmieniających się 
w trakcie spotkania rozmówców, 
dzięki czemu podczas wideokonfe-
rencji zyskujemy wrażenie rozmowy 
twarzą w twarz 

Dodatkowa infrastruktura

Idealna przestrzeń biurowa to rów-
nież pomieszczenia wspólne, takie 

Przy układzie open-space często spotykane są pomieszczenia do pracy fokusowej, które zaspokajają 
potrzebę skupienia się na danej czynności. Słynący z dużego hałasu open-space może być odpowiednio 
wyciszony przy zastosowaniu wiszących elementów dekoracyjnych w formie rozpraszających dźwięk 
punktowych paneli akustycznych. Stosuje się także hot deski, dzięki którym pracownicy mogą codzien-
nie wybrać inne miejsce do pracy, a także rozwijana jest ich kreatywność poprzez brak możliwości gro-
madzenia nadmiaru przytłaczających dokumentów. 

Przemysław Łukasik,

wiceprezes Grupy INTER-BUD
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jak aneksy kuchenne, kawiarnie, 
tereny zielone czy pokoje relak-
su  Niezwykle ważne jest także 
zapewnienie pracownikom odpo-
wiedniej ilości zadaszonych miejsc 
parkingowych czy umożliwienie 
w pełni komfortowej pracy osobom 
z ograniczeniami ruchowymi – sze-
rokie podjazdy, windy dla niepełno-
sprawnych, biurka dopasowane do 
wózków inwalidzkich itp  

Jako deweloper patrzymy na tę 
kwestię ze szczególną uwagą, 
ponieważ mamy wpływ na jej kre-
ację  Podejmujemy wszelkie dzia-
łania, aby te przestrzenie były jak 
najbardziej funkcjonalne i estetycz-
ne  W naszej inwestycji Fabryczna 
Office Park w Krakowie zapewnia-
my najemcom odpowiednią ilość 
miejsc postojowych na samochody 
osobowe oraz rowery  We wszyst-
kich trzech obecnie wykańczanych 
budynkach mamy zaplanowane 
po 10 ładowarek elektrycznych na 
każdy z budynków  W kompleksie 
biurowym na chwilę obecną znaj-
duje się ogólnodostępna kantyna 
i kawiarnia, jednak w najbliższym 
sąsiedztwie kompleksu biurowego 
dokonujemy rewitalizacji budyn-
ków zabytkowych, gdzie znajdzie 
się 6 restauracji tematycznych oraz 

restauracja czterogwiazdkowe-
go hotelu  Wszystkie z własnymi 
ogródkami, co w znacznym stopniu 
wpłynie na komfort osób pracują-
cych w części biurowej  W części 
zabytkowej planujemy zlokalizowa-
nie strefy fitness, basenu, a także du-
żego centrum konferencyjnego  Na 
terenie inwestycji planujemy również 
umieszczenie sklepu spożywczego, 
drogerii i przedszkola  Do dyspozy-
cji jest mini park z estetyczną małą 
architekturą oraz ławkami – dodaje 
wiceprezes Grupy INTER-BUD 

Ekologia

Mówiąc o nowoczesnych, przy-
szłościowych trendach  nie może-
my zapomnieć również o tym, że 
powinny one funkcjonować zgod-
nie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju  W dużej mierze wiąże się 
to ze wspomnianą wcześniej auto-
matyką budynkową, która pozwala 
chociażby na zredukowanie ilości 
zużywanej energii elektrycznej  
Coraz popularniejsze jest również 
montowanie na dachach paneli fo-
towoltaicznych oraz odzyskiwanie 
deszczówki na potrzeby podlewa-
nia przynależnych do budynków 
terenów zielonych 

Spotykane są np  rozwiązania, które 
dostosują oświetlenie do ilości znaj-
dujących się na danej kondygnacji 
pracowników  Jeśli ktoś musi zostać 
dłużej w pracy i jest sam na piętrze, 
oświetlenie automatycznie uruchomi 
się jedynie w jego najbliższym oto-
czeniu  Jest to bardzo ekonomiczne 
i ergonomiczne rozwiązanie, po-
zwalające przede wszystkim dbać 
o ekologię i zmniejszać zużycie 
prądu w budynku  Również dzięki 
instalacji paneli fotowoltaicznych  
jesteśmy w stanie zmniejszyć wpływ 
budynku na środowisko  Wybiera-
jąc budynek certyfikowany w stan-
dardzie BREEAM, LEED czy też 
WELL, mamy realny wpływ na mi-
nimalizację wpływu na środowisko 
naturalne, gdyż budynki certyfiko-
wane są zoptymalizowane pod tym 
kątem – mówi Przemysław Łukasik 

tekst / Anna Panikowska-Filipek
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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

SPRZeDaŻ

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 894  750 zł

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



   
 ry

ne
k 

ko
m

er
cy

jn
y

86
st

ro
na Budynki 29 listopada 191 i 193 ul. 29 listopada

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

SPRZeDaŻ / wynajem

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

Dom Pod Klonami ul. Wrocławska 43 A

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 parter - 170 m2

cena 65 zł netto/m2 

koszty eksploatacyjne 1515 zł netto/miesiąc

miejsca park. (cena) tak

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

największy atut lokalizacja, nowoczesne 
budownictwo, otoczenie
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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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Pierwsze wrażenie jest najważniejsze i można je zrobić tylko raz. Tak dzieje się zarówno w relacjach 
międzyludzkich, jak i podczas prezentacji mieszkania potencjalnemu klientowi. Co można zrobić, aby 
sprzedaż mieszkania przebiegła sprawnie, szybko i na korzystnych warunkach?

Jak szybko sprzedać 
mieszkanie? 

warto wiedzieć

podkreślimy jego powierzchnię  Innym 
sposobem na optyczne powiększenie po-
mieszczenia, jest wprowadzenie do niego 
światła, najlepiej naturalnego  Pomocne 
będzie zatem umycie okien i zrezygnowa-
nie z ciężkich zasłon  Najlepiej, by prezen-
tacja nieruchomości odbywała się w ciągu 
dnia, o takiej porze, w której mieszkanie 
jest najlepiej oświetlone 

Bez rzeczy osobistych

Przygotowując mieszkanie do sprzedaży, 
warto usunąć nie tylko przedmioty, które są 
zbędne, ale i te kojarzące się z dotychcza-
sowymi właścicielami  Zdjęcia z wakacji, 
pamiątki czy inne rzeczy mające wartość 
sentymentalną mogą wywołać w kupują-
cym wrażenie, że nie ma dla niego miej-

sca w tym mieszkaniu  Poczuje się jak gość 
w domu obcej osoby, zamiast wyobrazić 
sobie, że jest u siebie  Problematyczne 
mogą być także nietypowe elementy wy-
stroju, kojarzące się z zainteresowaniami 
czy stylem życia poprzednich mieszkań-
ców  Choć dla nich mogą być powodem 
do dumy, niekoniecznie przypadną do 
gustu potencjalnym klientom, dlatego najle-
piej je schować  Wnętrze powinno być jak 
najbardziej neutralne, by trafić w gusta jak 
największej liczby oglądających 

Niezbędne naprawy

Zakup mieszkania to poważna inwestycja 
związana z wysokim kosztem, dlatego oso-
by rozważające taką transakcję z pewno-
ścią będą chciały sprawdzić, czy wszystko 

Odczucia, jakie nasza nierucho-
mość wywoła u potencjalnego 
klienta, mogą sprawić, że trans-

akcja przebiegnie pomyślnie albo w ogóle 
do niej nie dojdzie  Często z pozoru drob-
ne elementy mają istotne znaczenie  Jak 
sprawić, by osoba oglądająca mieszkanie 
zaczęła poważnie myśleć o jego zakupie? 
Przedstawiamy najbardziej popularne re-
guły home stagingu 

Zadbana przestrzeń

Pierwszym i najprostszym krokiem do sprze-
daży mieszkania jest jego posprzątanie  
Nie chodzi tu tylko o starcie kurzu i umycie 
brudnych sprzętów, ale i usunięcie zbęd-
nych przedmiotów  Dzięki temu  mieszkanie 
będzie czyste i schludne, a jednocześnie 
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na etapie tworzenia ogłoszenia zaczyna-
my pracować nad pierwszym wrażeniem  
Warto postarać się o atrakcyjne przedsta-
wienie nieruchomości 

W czasach, gdy obraz ma największą siłę 
oddziaływania, w przekazie reklamowym 
fotografia często ma większe znaczenie 
niż tekst  Jeśli więc chcemy wyróżnić się 
na rynku nieruchomości, musimy postawić 
na dobrze wykonane zdjęcia mieszkania 
przeznaczonego na sprzedaż  Atrakcyjne 
zdjęcie zainteresuje potencjalnego klienta, 
mało tego – może nawet podnieść war-
tość nieruchomości  I przeciwnie – ciemne, 
niewyraźne fotografie nieatrakcyjnie przed-
stawionych pomieszczeń mogą skutecz-
nie odstraszyć oglądających i zniechęcić 
ich do kontaktu ze sprzedającym i wizyty 
w mieszkaniu 

Przed sesją fotograficzną należy odpo-
wiednio przygotować lokal  Pierwszym 
krokiem są gruntowne porządki  
Wykonując zdjęcia, powinniśmy również 
zadbać o dobre światło  Najbardziej 
atrakcyjnie wyglądają fotografie zrobione 
w ciągu dnia  Warto także dodatkowo 
skorzystać ze sztucznego oświetlenia, naj-
lepiej w barwie zbliżonej do naturalnego  
Zdjęcia wykonujemy na wprost, starając się 
objąć jak największą przestrzeń   

Wykonane zdjęcia można nieco poprawić 
za pomocą  programu do obróbki fotogra-
fii  Nie należy jednak fałszować rzeczywi-
stości – nie tylko ze względów etycznych, 
ale i wizerunkowych  Jeśli potencjalny klient 
stwierdzi, że mieszkanie „na żywo” znacz-
nie odbiega od tego przedstawionego 
w ofercie, stracimy wiarygodność 

Brak odpowiednich umiejętności albo 
sprzętu może sprawić, że zdjęcia nie będą 
atrakcyjne  Dlatego warto rozważyć zda-
nie się na eksperta   Korzystając z pomocy 
pośrednika nieruchomości, warto przejrzeć 
oferty firm, które w cenie oferują również 
wykonanie profesjonalnych fotografii miesz-
kania 

działa  Warto zatem zadbać o usunięcie 
drobnych usterek, zwłaszcza tych, które 
negatywnie wpływają na estetykę miesz-
kania albo utrudniają codzienne funkcjo-
nowanie  

Odpowiednia atmosfera

Odbieramy świat wszystkimi zmysłami, nie 
tylko wzrokiem  Przed prezentacją warto 
przewietrzyć mieszkanie i zadbać o to, by 
rozmowa przebiegała w spokojnej atmos-
ferze  Niektórzy specjaliści zajmujący się 
home stagingiem radzą, by dodatkowo po-
starać się o delikatną muzykę w tle i wpro-
wadzić do mieszkania przyjemny zapach 
kojarzący się ze świeżością lub wprowa-
dzający ciepły, domowy klimat 

Nakład finansowy prac 
adekwatny do stanu 
mieszkania

Przygotowanie mieszkania do sprzedaży 
jest możliwe już za kilkadziesiąt złotych  
Czasem warto dodatkowo wymienić za-
słony czy pomalować ściany  Niekiedy 
konieczny jest jednak większy wydatek, 
ale warto pamiętać, że home staging to in-
westycja – dzięki kosztom poniesionym na 
odświeżenie mieszkania, możemy sprze-
dać nieruchomość szybciej i za wyższą 
sumę  Dlatego nie warto oszczędzać za 
wszelką cenę, ale zgodzić się na pewne 
koszty, które zwrócą się z nawiązką po 
sfinalizowaniu transakcji  Ważne jednak, 
aby zachować odpowiednią równowagę 
między poniesionymi wydatkami a przewi-
dywanym zyskiem  W razie wątpliwości 
najlepiej skonsultować się ze specjalistą 
posiadającym doświadczenie w przygoto-
wywaniu nieruchomości do sprzedaży 

Profesjonalna fotografia – 
pierwszy krok do sprzedaży 
mieszkania

Jeszcze jedną, bardzo istotną kwestią jest 
samo doprowadzenie do tego, by po-
tencjalny klient wybrał nasze mieszkanie 
spośród wielu innych dostępnych ofert  Już tekst /Anna Bruzda
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www.bracia-sadurscy.pl

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

RUCZAJ,
BUŁGARSKA 
Komfortowe i nowoczesne mieszkanie  
3 pokojowe, z dużym balkonem, 2016 r.
cena: 849.000 zł 

kontakt: Aleksandra Pudełko 
tel. 507-668-087

BRONOWICE,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO 
Apartament 3-pokojowy,  
63 m2, 2014 r.
cena: 647.000 zł 
 

kontakt: Sabina Pająk 
tel. 514-738-628

KROWODRZA,
UL. LEA 
Zadbany dom wolnostojący,  
pow. 60 m2, gotowy do zamieszkania
cena: 999.000 zł
  

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

DĘBNIKI,
SIDZINA 
Osiedle domów w zabudowie szeregowej, 
pow. 125 m2, kameralna zabudowa
ceny: od 545.000 zł
  

kontakt: Joanna Makówka 
tel. 515-634-552

ZABAWA 
Domy w zabudowie szeregowej,  
pow. 105 m2, dwa m-ca postojowe  
w cenie
ceny: od 450.000 zł
  

kontakt: Piotr Kudła 
tel. 500-673-615

SWOSZOWICE,
DĘBSKIEGO 
Atrakcyjne 4 -pokojowe, 68 m2,  
z tarasem, 2016 r.
cena: 452.000 zł 

 
kontakt: Dariusz Kornaś 
tel. 502-104-545

GRZEGÓRZKI,
GRZEGÓRZECKA 
Wyjątkowy 3-pokojowy apartament   
(84 m2), położony w prestiżowej inwestycji 
“Wiślane Tarasy”. 
cena:  1.235.000 zł 

 

kontakt: Michał Dzięcioł 
tel. 518-810-080

GMINA 
KOCMYRZÓW- LUBORZYCA 
Wyjatkowy dom wolnostojacy,  
p.u 249 m2, gustownie urządzony, dz. 20 ar
cena: 1 049 000 zł

 
kontakt: Grzegorz Zębala 
tel. 796-541-485

GM. ZIELONKI,
BIBICE 
Dom w zabudowie bliźniaczej,  
p.u. 135 m2, dz. 3,8 ar, 2010 r.
cena: 705.000 zł 
 
kontakt: Katarzyna Kurleto 
tel. 572-985-869
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PRĄDNIK CZERWONY,
UL. REDUTA 
Mieszkanie 3- pokojowe,  
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

BRONOWICE 
Mieszkania 3-pokojowe,  
pow. 48-63 m2, nowoczesna inwestycja
ceny: od 415.466 zł

 

kontakt: Dariusz Zieliński 
tel. 503-112-787

RZĄSKA,
GM. ZABIERZÓW 
Mieszkania 4-pokojowe, stan deweloperski, 
pow. 68-70 m2, cicha okolica
ceny: od 380.000 zł 

kontakt: Marek Popiela 
tel. 688-880-195

BRONOWICE,
UL. STAŃCZYKA 
Mieszkanie 3-pokojowe, 2009 r.
cena: 749.000 zł  

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

STARE MIASTO,
UL. PRĄDNICKA 
Komfortowe 2-pokojowe mieszkanie  
o pow. 57 m2

cena: 741.000 zł

kontakt: Jakub Obcowski 
tel. 510-087-993

BRONOWICE,
OS. WIDOK ZARZECZE 
Klimatyczny dom w zabudowie  
szeregowej, 166 m2

cena: 1.290.000 zł  

kontakt: Bożena Romuzga 
tel. 518-706-538

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

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

cena: 908.000 zł 

kontakt: Michał Nowacki 
tel. 511-272-088

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

SKAWINA,
UL. TYNIECKA 
Mieszkanie 4-pokojowe,  
79,24 m2, przestronne
cena: 450.000 zł 
 

kontakt: Julia Tarkowska 
tel. 505-083-150

ZABIERZÓW,
RZĄSKA 
Domy w zabudowie bliźniaczej,  
pow. 121 m2, dogodna lokalizacja
ceny: od 700.800 zł  

kontakt: Iwona Nagacz 
tel. 518-706-552

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

WIELICZKA,
KOKOTÓW
Dom wolnostojący, dz. 13 ar,  
185 m2, przestronny
cena: 809.000 zł

kontakt: Julia Tarkowska 
tel. 505-083-150

ZIELONKI,
UL. RÓŻANA 
Szeregówka, pow. użyt. 143 m2,  
po remoncie

 

cena: 1.100.000 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

ZIELONKI,
WĘGRZCE 
Domy w zabudowie szeregowej,  
pow. 149-171 m2, wysoki standard
ceny: od 549.000 zł  

kontakt: Romuald Niemiec 
tel. 576-853-289
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DĘBNIKI,
UL. KOBIERZYŃSKA 
Mieszkanie 4-pokojowe, 79 m2, I p.
cena: 660.000 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

LEDNICA GÓRNA 
Nowe domy wolnostojące  
z garażami, pow. 145 m2, duże działki
ceny: od 595.0000 zł

kontakt: Małgorzata Brożek 
tel. 518-685-588

TOMASZOWICE,
GM. WIELKA WIEŚ  
Domy w zab. bliźniaczej, pow. 120 m2, 
działki 280 m2, zielona okolica
cena: 550.000 zł 

kontakt: Jarosław Utnik 
tel. 518-714-002

LISZKI,
MORAWICA 
Dom wolnostojący, dz. 18 ar,  
170 m2, nowoczesny
cena: 980.000 zł  

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

STARE MIASTO,
UL. WARSZAUERA 
Mieszkanie 3-pokojowe, 82,8 m2, 
klimatyczne 
cena: 1.200.000 zł 

 
kontakt: Elżbieta Rudek 
tel. 505-110-150

MOGILANY,
UL. ŻARY 
Dom wolnostojący dz.12 ar,  
247 m2, gustowny

 

cena: 1.580.000 zł  

kontakt: Elżbieta Rudek 
tel. 505-110-150

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

kontakt: Piotr Dziadzio 
tel. 515-234-864

SKAWINA,
UL. LEŚNA 
Mieszkanie 3-pokojowe,  
63 m2, 2019 r.
cena: 495.000 zł 

kontakt: Katarzyna Osiecka 
tel. 503-780-786

CENTRUM

INWESTYCJI

DEWELOPERSKICH

PROKOCIM,
UL. GÓRNIKÓW 
Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m2,  
wys. parter

 

cena: 469.000 zł 

kontakt: Piotr Dziadzio 
tel. 515-234-864
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www.tecnocasa.pl

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

3-pokojowe – 98 m2

Salwator, ul. Filarecka

Mieszkanie na 1 piętrze, składające się z: 3 
pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z 
WC. Duże możliwości aranżacyjne, możli-

wość dokupienia strychu nad mieszkaniem.

 
cena: 830 000 zł  
tel. 534 534 605

1-pokojowe – 35 m2

Prądnik Czerwony 

Atrakcyjna kawalerka z osobną kuchnią. Blok 
z cegły dobrze ocieplony, budownictwo z 
2004 roku. Dużym atutem tego mieszkania jest 
przestronny balkon – ok. 16 m2.

cena: 320 000 zł   
tel. 576 332 777

4-pokojowe – 75 m2

Nowa Huta, os. Na Skarpie
Dwupoziomowe, czteropokojowe mieszka-
nie o powierzchni całkowitej równej 75 m2, 
zlokalizowane na siódmym piętrze w budynku  z 
windą. Do mieszkania przynależy również piwnica 

oraz duży balkon.

cena: 695 000 zł  
tel. 693 569 107

2-pokojowe – 65,6 m2

Łobzów, ul. Wrocławska
Przestrzenne mieszkanie w odnowionej  
kamienicy przy ul. Wrocławskiej. 2 pokoje, osobna 
kuchnia, balkon, łazienka z WC, przedpokój.  
Pierwsze piętro. Niedaleko Nowego Kleparza.  

cena: 820 000 zł  

tel. 512 110 802

Studio - 47,71 m2

Stare Podgórze, ul. Nadwiślańska 

Nieruchomość złożona z salonu z otwartą kuchnią, 
oddzielnej sypialni, łazienki z WC, przedpokoju 
oraz ogródka. Zlokalizowana tuż przy bulwarach 
wiślanych. W cenie mieszkania miejsce parkingowe.  

cena: 960 000 zł   
tel. 513 084 377  

2-pokojowe  – 30 m2

Krowodrza, ul. Rusznikarska

Przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon 
i piwnica. Mieszkanie widokowe. Nieruchomość 
idealna pod inwestycję. Okolica z doskonale 
rozwiniętą infrastrukturą i komunikacją miejską. 

 cena: 295 000 zł 
tel. 793 717 771

2-pokojowe - 65,92 m2 
Azory, ul. Podkowińskiego
Dwa osobne pokoje, osobna jasna kuchnia, duża 
łazienka z wanna i prysznicem, garderoba oraz 
przedpokój. Mieszkanie na drugim piętrze w bloku 
z 2004 roku. W pobliżu znajduje się wiele punktów 
usług.-handl. m.in. Galeria Bronowice oraz IKEA.

cena: 680 000 zł  
tel. 12 265 12 73

3-pokojowe – 70 m2

Kraków, Ruczaj
Lokal dwupoziomowy składający się z sypialni, 
pokoju dziennego, przestronnej kuchni, łazienki, 
osobnego WC oraz sypialni na antresoli. Mieszkanie 

świeżo po remoncie. 

cena: 520 000 zł  
tel. 692 505 666 

2-pokojowe - 52 m2

Ruczaj, ul. Kobierzyńska
Nieruchomość składa się z 2 niezależnych 
pokoi, oddzielnej jasnej kuchni, łazienki z WC 
oraz przedpokoju. Dodatkowo do nieruchomoś-
ci przynależy loggia oraz piwnica. 3,7 m2

cena: 430 000 zł  
tel.  517 582 709 

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/ m-c 
tel. 512 110 804
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Witaj 
w domu!

ul. Starowiślna 33
ul. Kazimierza Wielkiego 41 
Rynek Podgórski 9
ul. Pilotów 22
ul. Wysłouchów 27/3B
ul. Kobierzyńska 93
ul. Bul. Bratysławska 2
ul. Bronowicka 54
ul. Szafera 1
ul. Senatorska 26
ul. Nowosądecka 2b
os. Centrum C9
ul. Łobzowska 2
ul. Smoluchul. Smoluchowskiego 7
ul. Pszenna 5
ul. Brodowicza 16

1
2
4
5
6
7
88
9

10
11
12
13
14
115
16
18

19
20
22
23
24
25
2626
27
28
29
30
31
32
3333
34

ul. Podkowińskiego 1
ul. Dobrego Pasterza 43
os. 2 Pułku Lotniczego 1C
os. Niepodległości 2
ul. Chmieleniec 2A/LU6
ul. Heleny 4A
ul. ul. F. Kniaźnina 4
ul. Piastów 21B
os. Stalowe 5
ul. Ks. Turka 17
ul. Podedworze 6B
os. Górali 15
ul. Koniecznego 6/17u
ul. Danul. Danka 8/2u
ul. Królowej Jadwigi 219
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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 597 000 zł    
tel. 531 255 155 
                                                        

DOM NA SPRZEDAŻ
Tomaszowice

5 pokoi, 141 m2, działka 460 m2,  
termin I kwartał 2020. Taras 17 m2, 
dwa balkony.

cena: 589 000 zł  
tel. 503 005 679

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
Dębniki, Ludwinowska
36,6 m2, 2 pokoje, aneks kuchen-
ny, łazienka. Mieszkanie częściowo 
wykańczane (podłogi i ściany).  
W cenie klimatyzacja i geberit.

cena: 397 000 zł
 
tel. 503 005 679

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ
Janowice, gm. Wieliczka

1500 m2, budowlana z pozwoleniem, 
MPZP, budownictwo jednorodzinne.
Działka w otoczeniu zieleni.

cena: 140 000 zł  
tel. 531 255 155

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ 
Chorągwica, gm. Wieliczka

4000 m2, budowlana, budownictwo  
jednorodzinne, MPZP.  
Działka widokowa.

cena: 315 000 zł  
tel.: 531 255 155

DOM NA SPRZEDAŻ 
Olszowice

173/120 m2, 5 pokoi, działka 5,1 a.  
Stan deweloperski, termin oddania  
– IV kwartał 2020

cena: 485 000 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: 396 000 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
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