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#ZostańWdomu to hasło które w ostatnich tygodniach widzimy 
wszędzie. Na ekranach komputerów, smartfonów, na paskach telewizji 
informacyjnych, w mailingach usług wszelkich, w aplikacjach firm kurierskich, 
sklepów internetowych i banków. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę, że 
zdecydowana większość z nas jednak #zostajeWmieszkaniu, w dodatku 
najczęściej niewielkim. Z czym w praktyce wiąże się realizacja w praktyce 
hasła w obydwu powyższych wersjach, przekonujemy się na własnej skórze. 
Szczególnie zaś grubą skórą wykazać się muszą właściciele mieszkań 
w zabudowie wielorodzinnej przebywający z rodzinami przez wiele dni 
pod jednym… stropem. Rosnące ceny mieszkań w Krakowie są jednym 
z powodów, dla których kupujemy zazwyczaj niewielkie, dwupokojowe 
mieszkania o powierzchni poniżej 50 m2. W związku z tym od kilku lat 
(co pokazują m.in. raporty Instytutu Analiz Monitora Rynku Nieruchomości) 
dynamicznie rośnie zainteresowanie domami wolnostojącymi mieszczącymi 
się w granicach Krakowa lub w gminach powiatu krakowskiego, takich jak 
Liszki, Michałowice czy Zielonki. Czy doświadczenie epidemii wzmocni trend 
i sprawi, że zapragniemy masowo zamieniać nasze miejskie mieszkania na 
domy pod Krakowem?
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spis firm:

Agencja Nieruchomości Bracia Sadurscy    82-85

Apartamenty Klimaty                                 51

CHB14                                                  75

Długa Residence                            IV okładka

DOM-BUD                      I okładka, 40-44, 74

ESSA                                                    76

Grodzka Residence                        IV okładka

Imperial Capital                                  45-47

MSPON                                              90

OAZA Bronowice                                     54

Offices4You                                            77

Plan A                                                   88

Proins                                               48-49

Quelle Locum                                          53

Savan Investments                                     52

Tecnocasa                                        86-87

Tętnowski Development                          50, 75

spis treści:

Dom czy mieszkanie?
Magdalena Hojniak

TEMAT NUMERU 
Mieszkanie czy dom - co wybrać 
na niepewne czasy?

Zabudowa szeregowa – złoty 
środek pomiędzy domem  
wolnostojącym a mieszkaniem? 
Anna Panikowska-Filipek

Budowa domu? Może  
z generalnym wykonawcą?
Magdalena Hojniak

Osiedle Pasteura etap II 
Adrianna Stachura

OBIEKTYWNIE 
O NIERUCHOMOŚCIACH

Mieszkaj ekologicznie
Anna Bruzda

Obrót nieruchomościami  
w czasach epidemii
Grzegorz Pastuch

Home office – czy koronawirus 
na stałe zmieni model pracy?
Anna Kozioł

Nieruchomość warto  
ubezpieczyć
Magdalena Hojniak
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Projekt domu.  
Gotowy czy personalizowany? 
Natalia Kozioł

 
Jak się żyje w Krakowie?
Maria Gil

WARTO WIEDZIEĆ
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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



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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plebiscyt 2020

JESIONOVA

ADRES INWESTYCJI: 

DEVELOPER: 

TELEFON:

E-MAIL: 

ADRES WWW: 

Jesionowa 19

Fracthon Jesionowa 

Sp  z o o  Sp k 

+48 510 160 003

biuro@jesionova pl

www jesionova pl
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Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie www plebiscyt krn pl/regulamin

Głosować można:
•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 rozdawa-
nych podczas targów mieszkaniowych

Inwestycja Jesionova to dwa kameralne budynki wielorodzinne 
składające się z 31 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej po-
wierzchni od 37,46 m2 do 142,99 m2  Do dyspozycji miesz-
kańców przeznaczonych będzie 46 miejsc parkingowych i 18 
komórek lokatorskich  Wszystkie mieszkania będą miały dostęp 
do ogrodów, tarasów lub balkonów  
Lokalizacja w prestiżowej dzielnicy Krakowa – Woli Justowskiej 
– to idealne miejsce dla osób ceniących sobie dostęp do rozwi-
niętej infrastruktury miasta, chcących równocześnie pozostawać 
w otoczeniu zieleni i parków  
Inwestycję charakteryzuje stonowana kolorystyka bazująca na 
odcieniach bieli i szarości  Elewacja zewnętrzna wykończona 

POKÓJ Z ANEKSEM

GABINET

PRZEDPOKÓJ

WC

ŁAZIENKA

SYPIALNIA

SYPIALNIA

SYPIALNIA

TARAS

TARAS

TARAS

OGRÓD

11,95 m2

11,88 m2

5,97 m2

5,97 m2

2,56 m2

140,30 m2

POKÓJ Z ANEKSEM  

SYPIALNIA  

SYPIALNIA

PRZEDPOKÓJ

ŁAZIENKA 

30,51 m2

13,41 m2

19,67 m2

3,88 m2

5,56 m2

32,55 m2 

29,42 m2

8,47 m2

2,55 m2

4,16 m2

3,93 m2 

Jesionowa 19

Fracthon Jesionowa 

Sp  z o o  Sp k 

+48 510 160 003

biuro@jesionova pl

www jesionova pl

ŁAZIENKA

SYPIALNIA 

BALKON

BALKON

3,59 m2

14,23 m2

2,11 m2

34,89 m2

klinkierem oraz eleganckimi szklanymi balustradami o bezramo-
wej konstrukcji 
Inwestor zadbał, aby budynki zostały wyposażone w ci-
chobieżne windy obsługujące wszystkie kondygnacje, siłownię 
zlokalizowaną w podziemiach oraz rowerową stację serwiso-
wą  Szerokie przeszklenia zagwarantują doskonałe doświetle-
nie a staranie zaplanowany układ mieszkań z wydzielonymi 
pomieszczeniami na garderobę lub pralnię zapewnią pełną 
funkcjonalność  Z myślą o komforcie mieszkańców, architekci 
wydzielili również na terenie Inwestycji strefę wypoczynkową 
oraz plac zabaw dla najmłodszych  
Zakończenie budowy planowane jest na III kwartał 2020 roku 



pu
bl

ic
ys

ty
ka

10
st

ro
na

plebiscyt 2020

PRZESTRZENIE BANACHA

ADRES INWESTYCJI: 

DEVELOPER: 

TELEFON:

E-MAIL: 

ADRES WWW: 

Kraków, ul  Banacha

Grupa BUMA

12 290 05 05

mieszkania@buma com pl

www przestrzeniebanacha pl
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Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie www plebiscyt krn pl/regulamin

Głosować można:
•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 rozdawa-
nych podczas targów mieszkaniowych

Samowystarczalna dzielnica, czy po prostu duże, wygodne 
osiedle? Przestrzenie Banacha – nowy projekt krakowskiej Gru-
py BUMA z pewnością wymyka się prostej kategoryzacji  Każdy 
element Przestrzeni jest godny uwagi, począwszy od nazwy sta-
nowiącej hołd dla jednego z najgenialniejszych matematyków 
świata, kończąc na precyzyjnie zaprojektowanej tkance osie-
dla, łączącej poszczególne etapy rozbudowy w jeden świet-
nie funkcjonujący organizm  Osobne place zabaw dla małych 
i starszych dzieci, miejsce aktywności dla młodzieży, przestrzeń 

1  HOL

2  P  DZIENNY + ANEKS

3  POKÓJ

4  POKÓJ

5  ŁAZIENKA

6  BALKON 
4,18 m2

4,60 m2

1  HOL

2  P  DZIENNY + ANEKS

3  POKÓJ

4  POKÓJ

5  POKÓJ

 7,79 m2

18,50 m2

11,78 m2

12,05 m2

9,22 m 2

32,01 m2

10,17 m2

10,76 m2

11,00 m2

Kraków, ul  Banacha

Grupa BUMA

12 290 05 05

mieszkania@buma com pl

www przestrzeniebanacha pl

6  ŁAZIENKA

7  WC

8  LOGGIA

9  LOGGIA

3,92 m 2

2,75 m 2

4,92 m 2

3,86 m 2

relaksu, zintegrowany system ścieżek rowerowych i biegowych, 
kilkadziesiąt punktów handlowo-usługowych i własny, osiedlo-
wy park  Całość spięta systemem dróg i przyłączona do miasta 
zaprojektowaną już linią tramwajową i rozbudowaną wkrótce 
al  29 Listopada  Znajdą tu swoje miejsce wszyscy, którzy cenią 
spokój i bliskość terenów zielonych: zarówno single, młode mał-
żeństwa jak i rodziny z dziećmi  Przestrzenie Banacha to coś 
więcej niż tylko suma m² dobrze zaprojektowanych mieszkań, 
to genialne miejsce od życia!

www.przestrzeniebanacha.pl

Biuro Sprzedaży:
ul. Wadowicka 3, Kraków
ul. Prandoty / al. 29 Listopada
mieszkania@buma.com.pl
+48 12 290 05 05

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego. Aranżacja mieszkania przedstawiona na rzucie
jest przykładowa i może ulec zmianie. Wymiary pomieszczeń, lokalizację
przyborów sanitarnych i inne podano na podstawie projektu wykonawczego.
W trakcie realizacji mogą wystąpić niewielkie zmiany w stosunku do
informacji zawartych w niniejszej karcie.

MIESZKANIE

5
piętro

budynek: A1.1

adres: ul. Banacha

1. hol

2. p. dzienny + aneks

3. pokój

4. pokój

5. pokój

6. łazienka

7. wc

RAZEM

8. loggia

9. loggia

4
ilość pokoi

21
nr lokalu

9,22 m 2

32,01 m2

10,17 m2

10,76 m2

11,00 m2

3,92 m 2

+ 2,75 m 2

79,83 m 2

4,92 m 2

3,86 m 2

Skala 1: 100

A1.1A1.3

A1.2

1

1

2

3
4

5 6 7

8

9

www.przestrzeniebanacha.pl

Biuro Sprzedaży:
ul. Wadowicka 3, Kraków
ul. Prandoty / al. 29 Listopada
mieszkania@buma.com.pl
+48 12 290 05 05

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego. Aranżacja mieszkania przedstawiona na rzucie
jest przykładowa i może ulec zmianie. Wymiary pomieszczeń, lokalizację
przyborów sanitarnych i inne podano na podstawie projektu wykonawczego.
W trakcie realizacji mogą wystąpić niewielkie zmiany w stosunku do
informacji zawartych w niniejszej karcie.

MIESZKANIE

5
piętro

budynek: A1.3
adres: ul. Banacha

1. hol

2. p. dzienny + aneks

3. pokój

4. pokój

5. łazienka

RAZEM

6. balkon

3
ilość pokoi

51
nr lokalu

7,79 m2

18,50 m2

11,78 m2

12,05 m2

+ 4,18 m2

54,30 m2

4,60 m2

Skala 1: 80

1

1

2

3

4

5

6

A1.1A1.3

A1.2
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przez bank – podkreśla Kinga Tymoszuk, 
ekspert finansowy działający aktywnie na 
terenie Małopolski 

Kolejnym istotnym aspektem jest wkład 
własny  Jak mówi Kinga Tymoszuk, przy 
budowie domu naszym wkładem może 
być działka, na której ma powstać budy-
nek  Kiedy chcemy zaciągnąć kredyt na 
zakup mieszkania, wymagany jest wkład 
własny w postaci gotówki  Ekspert kredyto-
wy podkreśla także, że większość banków 
odeszła już od możliwości zastosowania 
hipoteki łącznej, kiedy to klient, aby zwięk-

szyć wkład, mógł zabezpieczyć się na 
dwóch nieruchomościach – obecnie wy-
magane jest minimum 10 lub 20 proc  (w 
zależności od banku) wkładu w gotówce 

Ekspert zaznacza też, że bank może wy-
magać wyższego wkładu własnego (wię-
cej niż przyjmowane minimum), gdy pro-
jekt domu jest niestandardowy  Zdarza się 
też, że ograniczenie stanowi sama działka 
– w momencie, gdy jest zbyt duża, bank 
może nie chcieć się na niej zabezpieczyć 
i wówczas trzeba będzie podzielić teren 
Maksymalna kwota, jaką możemy otrzy-

Jak sfinansować zakup?  

Kiedy rozważamy budowę domu i konfron-
tujemy ją z zakupem mieszkania, a nasz 
budżet nie pozwala na samodzielne sfi-
nansowanie inwestycji, przyjrzyjmy się, 
jak w obydwu przypadkach wyglądają 
kwestie związane z zaciągnięciem kre-
dytu, ponieważ mogą być one odmien-
ne  Pierwszą różnicę dostrzeżemy już na 
etapie gromadzenia dokumentacji, kiedy 
przygotowujemy się do złożenia wniosku   

W przypadku budowy domu, oprócz 
numer księgi wieczystej, umowy zakupu 
działki (lub innej umowy potwierdzającej 
posiadanie nieruchomości przez klienta, 
np. darowizny), trzeba przedstawić m.in. 
decyzję pozwolenia na budowę, projekt 
domu czy kosztorys. Dokumentów tych nie 
potrzebujemy, gdy kupujemy mieszkanie 
z rynku wtórnego. Wtedy zwykle kończy 
się na umowie przedwstępnej i numerze 
księgi wieczystej. Jeżeli chcemy ruszyć 
z budową w konkretnym czasie, to zapla-
nujmy wcześniej cały proces. Pamiętajmy, 
że skompletowanie wszystkich pozwoleń 
trwa dosyć długo, a dodatkowo trzeba 
doliczyć czas procesowania wniosku 

Dom czy mieszkanie?
Mieszkanie na obrzeżach a może dom? Odpowiedzi na to pytanie szuka wiele osób będących na eta-
pie podejmowania decyzji o zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Oprócz przeanalizowania własnych 
preferencji co do stylu życia, warto zastanowić się nad kwestiami praktycznymi, związanymi zarówno z 
finansami, jak i użytkowaniem nieruchomości.

temat numeru

 Kinga Tymoszuk, 
ekspert finansowy

Kinga Tymoszuk Nieruchomości

Podczas budowy domu, gdy kredyt jest wy-
płacany zwykle w kilku transzach, spłacamy 
jedynie raty odsetkowe. Co ważne, odsetki 
płacimy tylko od wypłaconej kwoty kredytu, 
a nie od całości. Raty kapitałowo-odsetkowe 
zaczynamy spłacać dopiero po wypłacie peł-
nej sumy kredytu. Podobnie sytuacja wygląda 
w przypadku mieszkań deweloperskich, bę-
dących na etapie realizacji. Natomiast ku-
pując lokal mieszkalny z rynku wtórnego, od 
razu spłacamy raty kapitałowo-odsetkowe.
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2 miejsc postojowych finalny koszt wyniesie 
około 560 tys zł. Tuż przy granicy Krakowa 
i gminy Zielonki na osiedlu Ojcowska Park 
140-metrowy dom z działką, z możliwością 
zlokalizowania na niej wiaty na 2 samo-
chody, to wydatek rzędu 765 tys. Tu sam 
salon z aneksem ma około 45 mkw., a do 
tego na pierwszym piętrze znajdują się 3 
sypialnie i 2 łazienki. Na najwyższej kondy-
gnacji mieści się duża sypialnia z osobną 
łazienką, wc oraz garderobą. Komfortowo 
może tu mieszkać rodzina z 3 nawet już 
nastoletnich dzieci. Należy też wspomnieć 
o możliwościach, jakie daje własny ogród, 
choćby w zakresie życia towarzyskiego – 
mówi Izabella Oramus, dyrektor ds  marke-
tingu i sprzedaży Nokturn Deweloper 

Izabella Oramus zauważa, że biorąc pod 
uwagę rosnące ceny mieszkań, klienci 
coraz częściej porównują zakup dużego 
mieszkania z zakupem domu, ponieważ 
z reguły biorą pod uwagę lokale odda-
lone od centrum ze względu na większą 
dostępność cenową  W tym kontekście za-
inwestowanie w dom, który będzie stał 2 
km dalej, ale w przeliczeniu może okazać 
się lepszym wyborem, wydaje się być do-
brym pomysłem, zwłaszcza kiedy mamy 
rodzinę  Wtedy optymalnie możemy wy-
korzystać posiadaną działkę, dużo czasu 
spędzamy z rodziną, spotykamy się z ludź-
mi w podobnej sytuacji życiowej  O prze-
niesieniu się do mieszkania myślimy jednak, 
gdy dzieci dorastają i wyprowadzają się 

z domu  Wtedy zastanawiamy się nad 
powrotem do miasta i zakupem 2-3 po-
kojowego mieszkania, które po pierwsze 
łatwiej utrzymać, a po drugie nie wymaga 
pracy wokół domu 

Analizując dostępną na rynku ofertę, mu-
simy skupić się na wielu szczegółach, aby 
dokonać najkorzystniejszego dla siebie 
wyboru 

Kupując dom warto przeanalizować, co 
dokładnie otrzymujemy w cenie. Tanie ofer-
ty bardzo często nie obejmują np. pieca 
CO, ogrodzenia czy zagospodarowania 
terenu. Zdarza się też, że nie ma grzejni-
ków czy wylewek. Oczywiście patrzymy 
też na standard. W naszych ofertach jest 
ogrzewanie podłogowe, wentylacja z re-
kuperacją, instalacja klimatyzacji i central-
nego odkurzacza, instalacja alarmowa, 
światłowód doprowadzony do każdego 
budynku oraz zagospodarowane terenu 
wspólnego, drogi oraz podjazdów. Za-
pewniamy również ciepło i ciepłą wodę 
użytkową z kotłowni – dodaje Izabella 
Oramus 

Zakup nieruchomości jest inwestycją na 
lata, dlatego trzeba ją dobrze przemyśleć  
Dobre przygotowanie zwiększa gwaran-
cję satysfakcji z podjętego wyboru 

mać w kredycie, stanowi równowartość 
90 proc  wartości mieszkania  Do tego 
można dodatkowo wziąć środki na wy-
kończenie lub remont lokalu – i w tym 
przypadku ważne będą metraż oraz za-
wartość kosztorysu  Z kolei kwota minimal-
na na budowę domu ustalana jest według 
przelicznika około 2,5 tys  zł/mkw  (każdy 
bank ma swoje wytyczne), więc w prak-
tyce, jeśli chcemy zbudować obiekt o po-
wierzchni 100 mkw , minimalną kwotą kre-
dytu będzie około 250 tys  zł  Faktyczny 
koszt budowy będzie jednak zależał od 
zastosowanych technologii oraz materia-
łów, co należy uwzględnić w kosztorysie 

Tym, co różni kredyt na dom i na miesz-
kanie, jest również sposób wypłacania 
środków przez bank  W przypadku kredy-
tu zaciągniętego na budowę domu środki 
są wypłacane w kilku transzach – klient 
informuje bank o zakończeniu każdego 
z etapów budowy, a ten po weryfikacji 
wypłaca kolejną transzę na realizację na-
stępnego etapu  Kontrola bankowa może 
odbywać się na trzy sposoby: w oparciu 
o przedstawione przez klienta odpowied-
nie faktury, poprzez wizytację pracownika 
banku lub na podstawie przesłanych przez 
klienta zdjęć, które potwierdzą ukończenie 
danego etapu 

Dom możemy kupić 
u dewelopera

Jeżeli z jakiegoś powodu musimy wyklu-
czyć budowę wymarzonego domu, zakup 
mieszkania nie jest jedyną opcją  Atrakcyj-
ną alternatywą może być zakup domu od 
dewelopera   

W naszej ofercie przykładowe mieszka-
nie w inwestycji Willa Nokturn przy ul  
Mała Góra w Krakowie, liczące 65 mkw , 
w skład którego wchodzi salon z anek-
sem, trzy sypialnie i jedna łazienka to cena 
ok. 490 tys  zł Do tego z reguły trzeba 
doliczyć komórkę lokatorską, której cena 
waha się od od 7,5 do 10 tys. w zależ-
ności od metrażu oraz miejsce postojowe, 
czyli dodatkowych 30 tys. zł. Przy zakupie 

Dom czy mieszkanie?

tekst /  Magdalena Hojniak
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rowanie jej budynkiem mieszkaniowym  
Kolejne kwestie to warunki zabudowy, 
jakie dopuszcza na niej MPZP lub WZ  
Po otrzymaniu pozwolenia na budowę 
działkę trzeba uzbroić w media, znaleźć 
geodetę, a także kierownika budowy, któ-
ry będzie nadzorował wszystkie formalno-
ści  Korzystając z usług generalnego wy-
konawcy, otrzymujemy komfort w postaci 
przejęcia przez niego wszelkich formal-
ności związanych z procesem budowy  
W tym czasie inwestor może zająć się 
wyborem projektu  

Decydując się na usługi branży budow-
lanej, trzeba mieć świadomość, że na 
wczesnym etapie wiele uzgodnień zo-
stanie przyjętych w ramach tzw  umowy 
dżentelmeńskiej  To, że generalny wyko-
nawca, z którym chcemy współpracować, 
podejmie się budowy, często gwarantuje 
jedynie dane przez niego słowo  Dopiero, 
gdy obydwie strony są gotowe, by przejść 
do konkretów, podpisywana jest standar-
dowa umowa i wpłaca się zaliczkę  W do-
kumencie musi znaleźć się czas, w którym 
wykonawca zobowiązuje się wybudować 
dom, projekt, cena, materiały i  zakres od-
powiedzialności  Wyznaczając go, na 
samym początku warto uwzględnić bez-

pieczny okres ewentualnego opóźnienia, 
do jakiego może dojść  Jeżeli znacząco 
przekroczy ono wyznaczony limit, przewi-
duje się kary umowne w wysokości odpo-
wiadającej ułamkowi wartości inwestycji 
w przeliczeniu na jeden dzień roboczy  

Zgodnie z projektem określić należy 
również standard, w jakim ma powstać 
nieruchomość  Nieodzowym elementem 
umowy jest również kosztorys przedsię-
wzięcia  Wiązał się on będzie nie tylko 
ze stawkami za same usługi, ale także 
z wyborem materiałów o konkretnej ja-
kości i konkretnych producentów  Jeżeli 
w trakcie budowy inwestor zdecyduje się 
na wykorzystanie tańszych bądź droż-
szych materiałów, niż zakładały szacunki, 
przeprowadza się rekalkulację, a zmiany 
uwzględnia w aneksie  Podobnie rzecz się 
ma ze zmianami wyposażenia technicz-
nego budynku  W tym zakresie inwestor 
także ma możliwość zmiany w trakcie re-
alizacji projektu  

Odpowiedzialność w rękach 
wykonawcy 

Nawiązanie współpracy z generalnym 
wykonawcą zapewnia także komfort 

Choć wielu z nas chciałoby miesz-
kać w domu jednorodzinnym, nie 
wszyscy mamy możliwość zaan-

gażowania się w samodzielną budowę  
Wówczas rozważać możemy zakup lo-
kalu w zabudowie wielorodzinnej lub na-
bycie gotowego domu od dewelopera  
Zapewne jest to rozwiązanie wygodne, 
ale znacząco ogranicza naszą swobodę 
oraz możliwości dopasowania nierucho-
mości do indywidualnych potrzeb i oczeki-
wań  Aby pogodzić stosunkowo niewielkie 
zaangażowanie z personalizacją, można 
skorzystać z nieco mniej popularnej me-
tody, czyli zbudować dom z generalnym 
wykonawcą 

Kiedy budowę domu prowa-
dzi generalny wykonawca 

Na pierwszym, wstępnym etapie zależeć 
to będzie od tego, czy samodzielnie po-
dejmiemy się zdobycia działki, czy też 
uda nam się znaleźć generalnego wyko-
nawcę, który w swojej ofercie będzie miał 
też teren pod zabudowę  Jeżeli odrębnie 
nabywamy nieruchomość gruntową, na 
początku musimy zorientować się, jakie 
daje nam możliwości – przede wszystkim 
czy jej charakter pozwala na zagospoda-

Budowa domu? 
Chcąc zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe, możemy zdecydować się na kilka opcji, jakie oferuje 
rynek lub wybrać nieco mniej standardowe rozwiązanie. Być może okaże się ono naszym optimum po-
między tym, czego potrzebujemy, a tym, co jest nam w stanie dać rynek. 

temat numeru

Może z generalnym wykonawcą?
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Ekipy budowlane kontraktuje się z co 
najmniej rocznym wyprzedzeniem, 
a ekipy wykończeniowe z około pół-
rocznym. Co więcej, w przypadku ma-
łych inwestycji trudno o podpisanie 
umowy, raczej jest to słowna obietni-
ca realizacji inwestycji w przyszłości. 
Powszechną praktyką niestety jest też 
„podkupowanie” ekip. Ten sam pro-
blem dotyczy zarówno budowy sa-
modzielnej, jak i z generalnym wyko-
nawcą, z tym że wówczas zapewnienie 
ekipy i wykonanie prac w określonym 
czasie leży po stronie wykonawcy i to 
on jest odpowiedzialny za ewentual-
ne odstępstwa w terminie realizacji. 
W praktyce mamy do czynienia z sy-
tuacją, w której podwykonawcy nie-
chętnie zobowiązują się do wskazania 
terminów zakończenia prac i zdarza 
się, że te prace zawieszają. W tym cza-
sie podejmują się innych zleceń, gdzie 
otrzymają lepszą stawkę. Ponad-
to firmy podwykonawcze niechętnie 
podpisują umowy zawierające kary 
umowne za opóźnienia w realizacji 
etapu – mówi Tomasz Wójcik, prezes 

BARONT INVESTMENTS oraz TAWO 

NIERUCHOMOŚCI.

wykonawcy, jednocześnie staje się on od-
powiedzialny za rozwiązanie wszelkich 
zaistniałych komplikacji  Rola inwestora 
ogranicza się do wyboru materiałów, za-
akceptowania działań na poszczególnych 
etapach budowy i zabezpieczenia środ-
ków finansowych       

W gestii generalnego wykonawcy będzie 
również jedna z najbardziej problema-
tycznych kwestii, czyli znalezienie pod-
wykonawców  Jak się bowiem przekonu-
ją osoby budujące dom na własną rękę, 
może to być sporym wyzwaniem  

Czas, finanse i nadzór 

Czas realizacji przedsięwzięcia budowla-
nego będzie zależał od wielu czynników, 
m in  od przeprowadzenia wszystkich for-
malności, bo to właśnie uzyskanie wszel-
kich zgód i pozwoleń w największym 
stopniu wydłuża budowę  Już sam proces 
gromadzenia dokumentacji niezbędnej do 
tego, by w ogóle móc rozpocząć prace 
budowlane, może potrwać do roku  

Od złożenia wniosku do przyłączenia 
gazu może upłynąć nawet kilkanaście 
miesięcy. Również generalny wykonawca 
organizuje formalności związane z tzw  
przyłączem budowlanym  prądu oraz 
wody 

Sam proces budowy budynku można zre-
alizować w przeciągu kilku miesięcy, ale 
w naszym klimacie często stosowaną prak-
tyką jest wybudowanie stanu surowego 
w jednym roku i dokończenie inwestycji 
wiosną i latem roku następnego. Oczywi-
ście jest to podejście tradycyjne. W obec-
nych czasach nie stanowi ono wymogu 
technicznego, ponieważ dysponujemy ma-
teriałami pozwalającymi na budowę także 
zimą, nawet  przy ujemnych temperaturach.  
– zwraca uwagę Tomasz Wójcik   

Przygotowując się do stania się właści-
cielem domu, na uwadze musimy mieć fi-
nanse i własną zdolność w tym zakresie  
Pamiętać trzeba, że w przypadku zaku-

pów materiałów podczas budowy nawet 
małego domu, kwoty jakimi operujemy, to 
dziesiątki a czasami setki tysięcy złotych   
Najtańszą opcją z reguły jest metoda 
gospodarcza, która wymaga największe-
go zaangażowania ze strony inwestora  
Największą oszczędność czasu zyskuje-
my, decydując się na ofertę deweloper-
ską, jednak przy tym rozwiązaniu musimy 
się liczyć z najmniejszą decyzyjnością 
i swobodą, jeśli chodzi o dopasowanie 
nieruchomości do indywidualnych oczeki-
wań  Różnicę cenową pomiędzy metodą 
gospodarczą a budową we współpracy 
z generalnym wykonawcą trzeba szaco-
wać od kilkudziesięciu do około 100 tys  
zł  Podobnie będzie, jeśli kupimy gotowy 
dom od dewelopera  

Ważne jest, by generalny wykonawca był 
na tyle zaufany, aby inwestor mógł powie-
rzyć mu kontrolowanie realizacji poszcze-
gólnych etapów inwestycji. Często jest tak, 
że inwestora nie ma na miejscu budowy, 
a tym samym nie ma możliwości na bieżą-
co kontrolować i „odbierać”prac poszcze-
gólnych podwykonawców. Ci niestety 
bardzo często realizują usługi według wła-
snej wygody, a nie dobra klienta. Z tego 
względu, że prace wykonuje się etapowo, 
trzeba uważać, aby dana ekipa nie znisz-
czyła pracy poprzednika, narażając tym 
samym inwestora na straty lub opóźnienia 
w budowie.  Dlatego najlepiej systematycz-
nie kontrolować plac budowy i stworzyć  
dokumentację fotograficzną z realizacji 
poszczególnych etapów, a w szczegól-
ności wszystkich instalacji – radzi Tomasz 
Wójcik 

Podejmując decyzję o rodzaju nierucho-
mości, w jakiej będziemy mieszkać, musi-
my dokładnie rozważyć, która opcja oka-
że się dla nas najkorzystniejsza – zarówno 
pod względem finansowym, jak i zaanga-
żowania  

w odniesieniu do odpowiedzialności nie 
tylko za opóźnienia, ale także w kwestii 
niepożądanych wydarzeń, jak np  zdarze-
nia losowe  Jeżeli zdecydujemy się na sa-
modzielną budowę, we własnym zakresie 
będziemy musieli się uporać z konsekwen-
cjami czy też zaistniałymi szkodami  Kiedy 
jednak powierzamy zadanie generalnemu 

Budowa domu? 
Może z generalnym wykonawcą?

tekst /  Magdalena Hojniak
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Popularne szeregówki cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem, ponieważ stanowią udany kompromis między 
powstającym według indywidualnego projektu domem 
jednorodzinnym a mieszkaniem w zabudowie wieloro-
dzinnej. Co zyskujemy, decydując się na nie?

mentom znaczną przewagę nad mieszka-
niem w dużym, wielopiętrowym bloku  Do-
godna lokalizacja oraz doprowadzone do 
samej posesji dobrej jakości drogi umożli-
wiają szybki dojazd do pracy, co nie jest 
standardem w przypadku wolnostojących 
domów znajdujących się na przedmie-
ściach  Osiedla w zabudowie szeregowej 
umożliwiają tworzenie niewielkich, zinte-
growanych społeczności, chronią przed 
anonimowością i częstą rotacją nowych 

mieszkańców, co wielokrotnie zdarza się 
w blokach –  szczególnie jeśli znajdują się 
one w atrakcyjnej dla studentów lokaliza-
cji  Ich mieszkańcy mają większy wpływ 
na działanie wspólnoty i podejmowane 
wewnątrz niej decyzje  Choć może się to 
wydawać prozaiczne, nie muszą się rów-
nież martwić o dostępność miejsc parkin-
gowych, ponieważ zazwyczaj posiadają 
prywatny, przynależny do budynku garaż  

Patrycja Lachman dyrektor ds  sprzedaży 
i marketingu Imperial Capital Sp  z o o, 
będącego realizatorem m in  inwestycji 
Imperial Green Park Villa, zapytana o to, 
kto najczęściej wybiera tego typu rozwią-
zania, odpowiada: Są to głównie rodziny 
z dziećmi lub pary planujące dzieci. Osoby 
dobrze zarabiające, chcące mieć wysoki 
standard życia dla siebie, jak również dla 
swoich pociech, które mogą swobodnie 
bawić się w ogródkach lub na terenie osie-

Kilka słów o zaletach 
szeregówek

Powstawanie coraz większej ilości osiedli 
w zabudowie szeregowej na terenie du-
żych aglomeracji miejskich to znak, że jako 
społeczeństwo na co dzień żyjące i pracu-
jące w szybkim tempie tęsknimy za spokoj-
nymi, kameralnymi i dającymi poczucie pry-
watności miejscami  Większa przestrzeń, 
własny ogródek oraz ograniczona liczba 
sąsiadów są czynnikami, które dają seg-

złoty środek pomiędzy domem   
  wolnostojącym a mieszkaniem?

temat numeru
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dla”  Według dewelopera największym 
zainteresowaniem cieszą się mieszkania 
o powierzchni 70-90 mkw  w spokojnej, 
zielonej i dobrze skomunikowanej z resztą 
miasta okolicy  

Plusy bywają również
minusami

Wybierając miejsce przyszłego zamiesz-
kania, warto jednak dokładnie przeanali-
zować własne potrzeby, bo jak wiadomo, 
nie są one jednakowe dla każdego  Moż-
liwość posiadania prywatnego, nawet nie-
wielkiego ogródka, który można zagospo-
darować jako przestrzeń do wypoczynku 
czy zabawy to dla jednych niezwykle atrak-
cyjna perspektywa, a dla innych natomiast 
spore utrudnienie, wiążące się chociażby 
z koniecznością regularnego koszenia 
trawnika, grabienia liści czy odśnieżania 
podjazdu w zimie  Nie wszystkim będzie 
również odpowiadał kameralny charakter 
segmentów oraz poczucie, że każdy z są-
siadów wie o nich „niemal wszystko”  

Również osoby liczące na udogodnienia 
identyczne jak w przypadku domu mogą 
poczuć się rozczarowane, np  ze wzglę-
du na brak możliwości samodzielnego 
podejmowania niektórych decyzji, takich 
jak np  rodzaj ogrzewania, wprowadzanie 
zmian w zewnętrznym wyglądzie budynku, 
konieczność otrzymania od administratora 
zgody na wymianę ogrodzenia itp 

Z jakimi kosztami musimy 
się liczyć?

Szeregówka jest ciekawą alternatywą dla 
osób, które ze względów finansowych nie 
mogą sobie pozwolić na budowę domu 
wolnostojącego  Znaczenie mają tutaj nie 
tylko niższe koszty działki oraz przepro-
wadzenia inwestycji, które rozkładają się 
pomiędzy wszystkich mieszkańców, ale 
również znacznie tańsza eksploatacja 
i konserwacja części wspólnych  Opłaty 
związane z wywozem śmieci, sprzątaniem 
itp  są dzielone na kilka rodzin zamiesz-
kujących jeden segment  Znaczenie mają 

żować swoje mieszkanie według bardzo 
indywidualnych życzeń. Może mieć nawet 
ekologiczny kominek, ogrzewanie podło-
gowe, klimatyzację i rozwiązania smart 
home. W tego typu inwestycjach są więk-
sze możliwości, ponieważ budynki są niskie 
i prostsze w konstrukcji. Nie ma tak wielu 
przeszkód, jak w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej” – podsumowuje Patrycja 
Lachman 

Możliwość samodzielnej aranżacji wnę-
trza oraz dokonania pewnych zmian 
jeszcze na etapie projektu z pewnością 
podnosi jakość życia w zabudowie szere-
gowej i sprawia, że mieszkańcy nie czują 
się jak anonimowi lokatorzy zajmujący je-
den z kilkudziesięciu takich samych lokali  
Zbliża ich to do właścicieli wolnostojących 
domów jednorodzinnych, jednocześnie 
pozwalając zachować wygodę mieszka-
nia na miejskim osiedlu oraz niższe koszty 
utrzymania  

także dzielone z sąsiadami ściany, które 
pozwalają na obniżenie kosztów ogrze-
wania 

Również w porównaniu z mieszkaniem 
w wielopiętrowej zabudowie wielorodzin-
nej w kwestii kosztów utrzymania szere-
gówki wypadają korzystnie  Partycja Lach-
man obrazuje to na przykładzie jednej 
z najnowszych inwestycji firmy: Właśnie 
kończymy sprzedaż I etapu mieszkań w Im-
perial Green Park Villa przy ul. Truszkow-
skiego w starszej części Bronowic, nieda-
leko Muzeum Rydlówka. Są to mieszkania 
w budynkach w zabudowie bliźniaczej. 
Czynsz w tych mieszkaniach wynosi tylko 2 
zł/mkw., a w przypadku budynków wielo-
rodzinnych wynosi ok. 8 zł/mkw. Ta różnica 
bierze się z małej ilości części wspólnych 
w inwestycji, jak np. wspólnych korytarzy, 
wind, garaży itp., które muszą być obsługi-
wane przez administrację”. 

Wizja własna czy 
dewelopera?

Do zakupu mieszkania w szeregówce lub 
bliźniaku wiele osób zniechęca brak moż-
liwości wprowadzania zmian w odgórnie 
zaplanowanej przestrzeni wewnętrznej  
Okazuje się jednak, że ta obawa jest nie-
uzasadniona, ponieważ zarówno wygląd, 
jak i rozmieszczenie pomieszczeń w dużej 
mierze zależą od potrzeb i pomysłów wła-
ścicieli   W tej kwestii nie ma praktycznie 
żadnych ograniczeń. Klient może zaaran- tekst /  Anna Panikowska-Filipek 

złoty środek pomiędzy domem   
  wolnostojącym a mieszkaniem?
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scenariusza” i ocena potencjalnie zagra-
żającego nam czy też naszej nieruchomo-
ści ryzyka  Przy tej okazji warto oczywiście 
zasięgnąć porady doradcy, który przedsta-
wi możliwości zabezpieczenia i pomoże 
w ich wyborze 

Od czego w takim razie 
warto ubezpieczyć dom lub 
mieszkanie?

Ubezpieczeniu podlega nieruchomość, jej 
wyposażenie, rzeczy osobiste, budowle 
znajdujące się na terenie naszej posesji, 
czyli np  ogrodzenie, podjazd, altana czy 
architektura ogrodu  W zasadzie wszystko, 
co posiadamy  W tym zakresie możemy 
mieć ubezpieczenie zarówno od zdarzeń 
losowych w formule ubezpieczenia od 
ryzyk nazwanych (wymienionych w Ogól-
nych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), 
jak np  szkody powstałe w następstwie 
deszczu, powodzi, trzęsienia ziemi itp ) lub 
od wszystkich ryzyk, ale poza zdarzeniami 

wyłączonymi – jak np  szkody powstałe 
w wyniku prowadzenia prac budowlanych 
bez stosownych pozwoleń lub po dokona-
niu nieuprawnionych zmian w projekcie  
Należy pamiętać również o ubezpiecze-
niu odpowiedzialności cywilnej w życiu 
prywatnym  Jest ono bardzo szerokim za-
kresowo ubezpieczeniem, ale nadal niedo-
cenianym  Chroni naszą odpowiedzialność 
materialną za szkody powstałe w związku 
z czynnościami życia prywatnego, jak np  
szkody powstałe podczas jazdy na rowe-
rze, m in  w kolizji z pojazdem lub innym 
uczestnikiem bądź szkody, które wynikają 
z faktu posiadania mienia, m in  zalanie 
sąsiadów  Zakłady ubezpieczeń oferują 
również usługi assistance domowego, tj  
pomoc interwencyjna hydraulika, elektryka, 
szklarza czy nawet wizyta lekarza oraz 
ochronę prawną  Trudno dokładnie okre-
ślić, od czego warto się szczególnie ubez-
pieczyć, ponieważ zawsze są to zdarze-
nia niepewne i ulokowane w przyszłości, 
a więc nieznane 

Czym się kierować przy 
wyborze ubezpieczenia 
nieruchomości? 
 
Inne zagrożenia będą występowały, jeżeli 
posiadamy dom, a inne gdy jesteśmy wła-
ścicielami mieszkania i na tej podstawie 
powinniśmy dobierać rodzaj ubezpiecze-
nia, np  nie przyda nam się ubezpieczenie 
ogrodzenia, jeżeli posiadamy mieszkanie  
Kierujmy się przede wszystkim własną po-
trzebą  Trzeba się zastanowić, czego się 
obawiamy, co możemy zabezpieczyć 
i w jakim stopniu  Pomocna w tym przypad-
ku będzie próba stworzenia „czarnego 

Nieruchomość warto 
        ubezpieczyć

Bez względu na to czy wybieramy dom, czy mieszkanie, warto prze-
myśleć ich ubezpieczenie. O najważniejsze aspekty związane z za-
bezpieczeniem nieruchomości zapytaliśmy Łukasza Bożęckiego, 
specjalistę ds. ubezpieczeń.  

Łukasz Bożęcki 
wiceprezes zarządu Imperial NDF,

specjalista ds. ubezpieczeń korporacyjnych 
oraz flotowych pojazdów

www.imperialndf.pl 

ekspert radzi
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Na co powinniśmy zwrócić 
szczególną uwagę, kiedy 
wybieramy ofertę 
ubezpieczeniową?
 
Należy pamiętać, że nie jesteśmy w stanie 
ubezpieczyć się od wszystkiego  Dobrze 
dokładnie zapoznać się też z wyłącze-
niami, bo sama ich świadomość może za-
działać prewencyjnie  Do najczęstszych 
należą m in  szkody wyrządzone w stanie 
nietrzeźwości bądź związane z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą, kiedy 
mamy np  przydomową stolarnię  Jeżeli 
w ubezpieczanej nieruchomości chcemy 
prowadzić działalność gospodarczą, 
powinniśmy to zgłosić do ubezpieczycie-
la, ponieważ przy uwzględnieniu takiej 
opcji ocena ryzyka może spowodować 
zmianę składki lub brak odpowiedzial-
ności  Warto również zwrócić uwagę na 
definicje w OWU, gdyż określają one od 
czego ubezpieczone jest nasze mienie  
Pojawiający się w zapisach np  silny wiatr 
jest różnie definiowany, ale interpretacja 
często zależy od siły wiatru, która jest już 
mierzalna 
 

Jak w zakresie ubezpieczeń 
wypadają najtańsze oferty? 
Warto się na nie decydo-
wać? 
 
W tym przypadku lepiej znaczy więcej  
Stracić możemy jedynie w wypadku braku 
ochrony, która mogła być oferowana  Rejs 
Titanica zakończył się katastrofą, ale był 
ubezpieczony  Tylko, że tak jak było za 
mało szalup, tak również ubezpieczenie 
nie zostało doszacowane odpowiednio 
i nie udało się pokryć wszelkich strat i rosz-
czeń  W mojej opinii nie warto oszczę-
dzać  Składka ubezpieczeniowa jest 
ustalana głównie od sum ubezpieczenia 
oraz jego zakresu  Im szerszy pakiet, tym 
składka będzie wyższa  Jednak bardzo 
często stosowane są zniżki, dzięki którym 
korzystna oferta cenowo zbliży się do tej 
tańszej, ale bez utraty jakości zabezpie-
czenia  W tej kwestii bardzo pomocny bę-
dzie doradca ubezpieczeniowy   

Jeśli sąsiad jest zadowolony 
ze swojego ubezpieczenia, 
to dla mnie też będzie ono 
korzystne? 

Sąsiad też pewnie jest zadowolony ze 
swojego samochodu, ale nam jakoś trudno 
wyobrazić sobie siebie w kombi… Oczywi-
ście ofertę dobieramy do indywidualnych 
potrzeb  Istnieje szansa, że to, co satysfak-
cjonuje sąsiada i nam da poczucie zabez-
pieczenia, ale lepiej kierować się własnym 
dobrem, ponieważ tutaj chodzi o nasz ma-
jątek, który jak wiadomo, nie jest taki sam 
jak u sąsiada   

Czy są sytuacje, w których 
możemy nie dostać 
wypłaty odszkodowania, 
choć ubezpieczyliśmy 
zniszczoną część mienia?
 
Sytuacje, w których nie dostaniemy odszko-
dowania, są wyszczególnione w OWU 
w miejscu wyłączeń, ale również w defini-
cjach  Może to być np  szkoda powstała 
w wyniku działania zwierząt domowych 
należących do ubezpieczonego lub inne-
go domownika  Powinniśmy także zwrócić 
uwagę na miejsce, gdzie są opisane limi-
ty dla poszczególnych ryzyk  Bo mienie 
w garażu lub w komórce lokatorskiej jest 
chronione najczęściej do pewnego limitu 
określonego kwotowo lub procentowo od 
sumy ubezpieczenia ruchomości domo-
wych  Należy też zweryfikować wyma-
gane zabezpieczenia przeciwpożarowe 
i przeciwkradzieżowe  Ale co najważniej-
sze, wszystko co chcemy ubezpieczyć, 
musi być zgodne z prawem, szczególnie 
budowlanym 
 

Jeśli wynajmujemy miesz-
kanie, można je ubezpieczyć 
od szkód, jakie mogą 
spowodować najemcy?

Mamy dwa rodzaje szkód, które najemcy 
mogą wyrządzić  W naszym mieniu lub 
w mieniu osób trzecich, np  sąsiadów  Wła-
sne mienie możemy ubezpieczyć zgodnie 

Nieruchomość warto 
        ubezpieczyć

z ofertami i z zakresem, jaki wybierzemy  
Natomiast odpowiedzialność najemców 
za wyrządzone przez nich szkody, może 
uregulować ubezpieczenie, jakie mogą 
zapewnić oni sami  Tutaj polecam wpro-
wadzenie w umowę najmu wymogu posia-
dania przez najemców takiego ubezpie-
czenia na cały okres najmu 

Czy są przypadki, w których 
nasza umowa ubezpiecze-
niowa będzie nieważna? 

Są to bardzo rzadkie przypadki, najczę-
ściej związane z nieważnością czynno-
ści prawnej  Jednak najpopularniejszą 
sytuacją, kiedy ubezpieczenie nie będzie 
ważne, jest zawarcie umowy przez oso-
bę nieuprawnioną na swoją rzecz lub na 
rzecz osoby trzeciej, która nie jest o tym 
fakcie poinformowana  Zwróciłbym też 
uwagę na wymóg kodeksowy, czyli fakt 
opłacenia składki  Wiele umów jest nie-
ważnych, bo po prostu zostały rozwiąza-
ne z powodu nieopłacenia składki w wy-
maganym terminie 

Rozmawiała:
Magdalena Hojniak
redakcja@krnmedia pl 
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Świadomość możliwości wyboru wzrasta, a klienci coraz częściej pragną mieć domy dopasowane do 
indywidualnych potrzeb, zbudowane na miarę ich oczekiwań. Jakich wyborów dokonują? Jakimi kry-
teriami kierują się w wyborze projektu architektonicznego? Jakie są wady oraz zalety projektów domów
gotowych i indywidualnych?

wato wiedzieća

Z kolei wyniki Finansowego Barometru 
ING z listopada 2019 r  wskazały na to, 
że Polacy nadal chcą mieszkać „na swo-
im”  Posiadanie własnego domu daje kom-
fort dostosowania przestrzeni do swoich 
potrzeb  Co to znaczy dopasować projekt 
do oczekiwań klienta, a co za tym idzie 
–  jaki projekt najlepiej wybrać?

Jaki projekt wybrać?

Każdy inwestor ma dwa rozwiązania – 
może kupić gotowy projekt lub zamówić 
projekt personalizowany u architekta  Te 
dwa warianty mają swoje zalety oraz 
wady, dlatego wskazanie lepszej opcji 
nie jest wcale takie proste  Wszystko za-
leży od wymagań oraz możliwości inwe-
stora  Najczęściej poszukiwania projektu 
zaczynają się od oglądania ofert w kata-
logach lub na stronach internetowych biur 
architektonicznych  Podjęcie decyzji o za-
kupie któregoś z nich często jest podykto-

wane ceną, która wydawać by się mogło, 
jest dużo niższa od kosztu opracowania 
projektu indywidualnego  Ale czy tak jest 
naprawdę?

Czy projekt gotowy
 naprawdę jest tańszy?

W ofercie biur projektowych w Polsce 
znajduje się mnóstwo projektów goto-
wych  Klient musi je „dopasować” do 
działki przeznaczonej pod zabudowę  
Projekty gotowe dostępne są w wielu wer-
sjach, dlatego wybór jest niemal nieogra-
niczony  Wybierając konkretny projekt, 
przed zakupem należy upewnić się, czy 
budynek w takiej formie dostanie pozwo-
lenie na budowę  Dom musi zmieścić się 
na naszej działce i spełniać wymogi pla-
nu miejscowego lub decyzji o warunkach 
zabudowy określających m in : wysokość 
budynku, kąt dachu, materiały, czy kolo-
rystykę  

Wiele osób planując budowę 
domu, zastanawia się, czy 
kupić jeden z wielu projektów 

gotowych oferowanych przez biura archi-
tektoniczne, czy jednak zamówić projekt 
personalizowany, czyli niepowtarzalny 
i skrojony dokładnie na miarę ich potrzeb 
i marzeń  Wybór projektu domu jedno-
rodzinnego to zazwyczaj jeden z pierw-
szych etapów w procesie budowy własne-
go lokum 

Najnowszy raport o stanie mieszkalnictwa 
przygotowany przez Ministerstwo Rozwo-
ju podaje, że „w strukturze nowych miesz-
kań oddanych w 2019 r. największy od-
setek (97,8 proc.) stanowiło budownictwo 
deweloperskie oraz inwestycje realizowa-
ne przez osoby fizyczne”, co pokazuje, że 
wśród najchętniej wybieranych przestrzeni 
mieszkalnych znajdują się właśnie domy 
jednorodzinne, budowane, by zaspokoić 
własne potrzeby mieszkaniowe  

Projekt domu 
gotowy czy personalizowany?
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Aby mieć stuprocentową pewność, że 
wszystkie kryteria są spełnione, należało-
by przed zakupem skonsultować wybór 
z architektem, który zajmie się adaptacją 
projektu do lokalnych warunków   Proces 
ten polega na naniesieniu projektu na 
mapę wraz z opracowaniem przebiegu 
przyłączy i zagospodarowania terenu 
oraz uwzględnieniu ewentualnych zmian 
i korekt  A to wiąże się z dodatkowymi 
kosztami ponoszonymi przez inwestora  
Z tego powodu często okazuje się, że 
projekt personalizowany, który uchodzi za 
dużo droższy, będzie w istocie kosztował 
niewiele więcej niż projekt gotowy  Szcze-
gólnie, jeżeli okaże się, że wybrany projekt 
domu naszych marzeń nie jest dostosowa-
ny do warunków przewidzianych dla danej 
działki  

Zalety i wady projektu 
typowego

Mówiąc o zaletach projektu gotowego, 
należy wymienić bardzo duży wybór 
projektów typowych, przyspieszoną pro-
cedurę ich przygotowania czy znaczne 
ograniczenie kosztu oraz często możli-
wość obejrzenia zdjęć budynku zrealizo-
wanego według wybieranego przez nas 
projektu  Minusem jest natomiast powta-
rzalność, brak personalizacji rozwiązań, 
a także  ograniczona możliwość w do-
borze projektu do nietypowych działek, 
co może skutkować tym, że nie będziemy 
w stanie idealnie wkomponować funkcji 
pomieszczeń do stron świata  To z kolei  
może doprowadzić do niedoświetlenia 
wnętrz 

Projekty niepowtarzalne

Inaczej jest z projektami architektonicz-
nymi przygotowanymi dla konkretnego 
klienta – wówczas on sam od począt-
ku wybiera wszystko z myślą o swoich 
oczekiwaniach  W tym przypadku istotny 
będzie również wybór odpowiedniego 
architekta – takiego, z którym kontakt jest 
łatwy i przyjemny  Projektowanie domu 
powinno być współpracą pomiędzy eks-

W przypadku, kiedy mają nieproblema-
tyczną działkę o regularnym kształcie 
z wjazdem od północy, a także jeśli nie 
mają nietypowych potrzeb z reguły decy-
dują się na kupno projektu gotowego  Jest 
to opcja wybierana również przez osoby, 
którym zależy na czasie, a projekt pasuje 
do krajobrazu działki i spełnia wymogi 
lokalnego prawa  Jednak kiedy inwestor 
w poszukiwaniu projektu dojdzie do ta-
kiego momentu, w którym stwierdza, że 
oferta katalogowa go nie satysfakcjonuje, 
a dodatkowo posiada trudną działkę z nie-
korzystnym usytuowaniem i nie chce budo-
wać w pośpiechu, wówczas zamawia pro-
jekt indywidualny 

W biurach architektonicznych, z którymi 
współpracuję, w większości przypadków, 
bo około 60 proc  klientów ostatecznie de-
cyduje się na projekt indywidualny 

pertem i klientem, która doprowadzi do 
zaplanowania inwestycji 

W projekcie personalizowanym 
główną zaletą jest uwzględnienie 
potrzeb przyszłych domowników 
i na tej podstawie rozplanowanie pomiesz-
czeń oraz ich funkcji   Pod uwagę brane są 
również walory widokowe działki, a także 
jej oświetlenie słoneczne czy ukształtowa-
nie terenu  Przez cały czas tworzenia inwe-
stor, bazując na wiedzy i doświadczeniu 
architekta, ma kontakt z projektantem i na 
bieżąco może o wiele rzeczy zapytać, za-
sięgnąć porady oraz skorygować niektóre 
kwestie  Po zakończeniu opracowań  klient 
dostaje gotowy projekt architektoniczno-
-budowlany, z którym może starać się o po-
zwolenie na budowę 

Jeśli chodzi o wady projektu personalizo-
wanego, wymienić można czas oczeki-
wania  Proces projektowy trwa około 2-3 
miesięcy, czyli znacznie dłużej niż kupno 
projektu gotowego  Ponadto koszt opraco-
wania indywidualnego projektu zazwyczaj 
jest wyższy niż zakup i adaptacja projektu 
z katalogu  

 Co wybierają klienci?

Zastanawiając się nad wyborem projektu, 
klienci zwracają uwagę przede wszyst-
kim na swoje  wymagania i możliwości  

tekst /  Natalia Kozioł, 
  architekt

gotowy czy personalizowany?



pu
bl

ic
ys

ty
ka

st
ro

na
22

najbardziej naturalne, a ich wytwarzanie 
i użytkowanie w jak najmniejszym stopniu 
wpływa na zanieczyszczenia środowiska  
Jednocześnie powinny być trwałe, by słu-
żyły jak najdłużej i nie powiększały ilości 
produkowanych przez nas odpadów  
Zwracajmy uwagę także na źródło, z któ-
rego pochodzą materiały budowlane – 
korzystanie z tych wytwarzanych lokalnie 
pozwala ograniczyć ilość zanieczyszczeń 
związanych z transportem 

Ekologiczne ogrzewanie

O ile mieszkańcy bloków nie mają zbyt 
dużego wyboru w kwestii ogrzewania, bo 
większość z ich korzysta z miejskiej sieci cie-
płowniczej, o tyle właściciele domów jed-
norodzinnych muszą zdecydować, w jaki 
sposób będą ogrzewać swoje cztery kąty  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na 

terenie Krakowa nie można już używać 
w tym celu drewna i węgla, należy wybrać 
alternatywne źródła ciepła  Decydując się 
na budowę lub zakup nowego domu poza 
granicami miasta, warto również stosować 
się do tej zasady  Z jednej strony będzie 
to z korzyścią dla środowiska naturalnego, 
z drugiej – obserwując aktualne trendy, nie 
można z całą pewnością przewidzieć, czy 
inne gminy w przyszłości nie wprowadzą 
podobnych obostrzeń, dlatego lepiej od 
razu zainwestować w system, który posłu-
ży przez lata  

Izolacja termiczna budynku

Bez względu na to, jakie źródło ciepła 
wybierzemy, bardzo ważne jest, by nie 
marnować energii, która już zostanie wy-
produkowana  Dlatego podstawą jest 
dobra izolacja termiczna  Ważny jest nie 

O to, by inwestycja była ekologicz-
na, można zacząć dbać już na 
etapie przygotowania do jej re-

alizacji  Z reguły mniejsze straty dla środo-
wiska naturalnego oznacza wykorzystanie 
już istniejących budynków i ich rewitaliza-
cja, niż budowa nowych obiektów  Jeśli 
jednak decydujemy się na budowę, warto 
zwrócić uwagę na to, by w jak najmniej-
szym stopniu ingerować w zastany krajo-
braz  Ważne jest m in  zachowanie jak naj-
większej liczby starych drzew, które rosną 
w pobliżu placu budowy, a jeśli to niemoż-
liwe, zadbanie przynajmniej o nowe zasa-
dzenia, by w ten sposób choć częściowo 
zrekompensować straty  Już na etapie pro-
jektowania dobrym pomysłem jest także 
wyznaczenie miejsca na terenie inwestycji, 
gdzie w przyszłości powstaną obszary 
zielone  Ważny jest również dobór mate-
riałów – warto wybierać takie, które są jak 

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na wybudowanie domu, czy kupimy gotową nieruchomość 
– budynek jednorodzinny lub mieszkanie w bloku, nowe technologie dają nam sporo możliwości, by 
miejsce, w którym zamieszkamy, było jak najbardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

warto wiedzieć

Mieszkaj ekologicznie
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nad czerpaniem energii z odnawialnych 
źródeł, np  inwestując w panele fotowol-
taiczne, które będą produkować prąd na 
nasze potrzeby  Oczywiście taka inwesty-
cja jest prostsza w przypadku właścicieli 
domów jednorodzinnych  Aby zrealizo-
wać takie przedsięwzięcie, mieszkańcy 
bloku muszą pokonać więcej przeciwno-
ści, np  uzyskać zgodę pozostałych człon-
ków wspólnoty mieszkaniowej  Taka inwe-
stycja jednak i dla nich jest możliwa, co 
udowodnił Radosław Wroński – pierwszy 
mieszkaniec Krakowa, który zbudował 
elektrownię fotowoltaiczną na dachu blo-
ku, w którym mieszka (wywiad z Radosła-
wem Wrońskim ukazał się w nr 4/2019 
„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”) 

Oszczędzanie wody

Kolejna ważna kwestia to zapobieganie 
marnowaniu wody  Pierwszym krokiem 
może być wykorzystywanie deszczu  
Część polskich miast, w tym Kraków udzie-
lał dofinansowania podmiotom, które 
chciały zainwestować w instalacje do gro-
madzenia i wykorzystania wody deszczo-
wej  Oferta dotyczyła zarówno właścicieli 
domów jednorodzinnych, jak i wspólnot 
mieszkaniowych  Wprawdzie od 1 paź-
dziernika 2019 r  nabór wniosków został 
wstrzymany, jednak warto obserwować, 
czy nie zostanie wznowiony w przyszłości, 
albo czy nie pojawi się nowy, podobny 
program  Ciekawą inicjatywą jest także 
wykorzystywanie tzw  szarej wody – takiej, 

która została już użyta np  do sprzątania 
czy mycia naczyń, ale może jeszcze po-
służyć choćby do spłukiwania toalety  Po-
wtórne wykorzystanie takiej wody ułatwia 
dualna instalacja wodno-kanalizacyjna  
Dzięki niej raz użyta woda nie trafia od 
razu do kanalizacji, ale zostaje gromadzo-
na w specjalnym zbiorniku, a po wstępnym 
oczyszczeniu może posłużyć nam ponow-
nie  Wadą takiego rozwiązania są koszty 
i to, że zazwyczaj trzeba o nim pomyśleć 
już na etapie budowy domu  Istnieją jed-
nak prostsze opcje, które można zasto-
sować także w mieszkaniu w bloku, np  
umywalka połączona ze spłuczką w taki 
sposób, że woda wykorzystana do mycia 
rąk zostaje gromadzona i później służy do 
spłukania toalety  

Ulga dla środowiska 
i portfela

Choć rozwiązania ekologiczne często są 
droższe od tradycyjnych, ich koszt może 
się zwrócić w dłuższej perspektywie, po-
nieważ pozwalają one na mniejsze zuży-
cie wody, prądu czy energii cieplnej przy 
zachowaniu dotychczasowego komfortu, 
a co za tym idzie – wyższa cena zapła-
cona na etapie inwestycji przekłada się 
na niższe rachunku w przyszłości  Aby tak 
się jednak stało, należy wcześniej zrobić 
odpowiednie kalkulacje i dobrze dopaso-
wać konkretne rozwiązania do własnych 
potrzeb  Warto również korzystać z pro-
gramów umożliwiających uzyskanie dofi-
nansowania inwestycji, których celem jest 
ograniczenie zanieczyszczenia środowi-
ska naturalnego 

tylko materiał, z którego zostało wykonane 
ocieplenie budynku, ale i szczelność okien 
i drzwi  W ramach odbioru technicznego 
mieszkania warto rozważyć skorzystanie 
z usług specjalisty, który za pomocą kame-
ry termowizyjnej sprawdzi, czy w obiekcie 
nie ma strat ciepła  Przykładowo, jeśli okna 
są nieszczelne albo pod elewacją groma-
dzi się wilgoć, zostanie to wykryte  Podob-
ne badanie można wykonać w przypadku 
domów jednorodzinnych  Ciekawą opcją 
jest także wybór tzw  domu pasywnego, 
który do ogrzania potrzebuje minimalnej 
ilości energii, m in  dzięki doskonałej izola-
cji termicznej i odpowiedniej wentylacji 

Energooszczędność 
i odnawialne źródła energii

Już na etapie budowy domu lub ogląda-
nia mieszkań przeznaczonych na sprze-
daż, warto zwrócić uwagę na rozwią-
zania, które pozwolą zminimalizować 
zapotrzebowanie na prąd  Przykładowo, 
jeżeli do wnętrza wpada dużo świa-
tła słonecznego, choćby dzięki dużym 
oknom czy korzystnemu usytuowaniu 
obiektu, w ciągu dnia nie będziemy mu-
sieli używać dodatkowego, sztucznego 
oświetlenia  Na etapie urządzania warto 
natomiast zainwestować w urządzenia 
energooszczędne  Pomocne może być 
także zastosowanie systemu smart, któ-
ry pozwala oszczędzać energię dzięki 
inteligentnemu sterowaniu oświetleniem 
czy ogrzewaniem  Warto także pomyśleć tekst / Anna Bruzda
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Osiedle Pasteura etap II

Prądnik Biały jest uważany za jedną z najlepiej zaprojek-
towanych dzielnic Krakowa z piękną i zadbaną zielenią  
W tej spokojnej lokalizacji znajduje się ulica Pasteura  To 

doskonałe miejsce do zamieszkania, dzięki sąsiedztwu licznych 
terenów zielonych, rekreacyjnych oraz niezbędnych punktów 
handlowo-usługowych  W ten sposób wraz z kameralnym cha-
rakterem miejsca, zachowuje ono wszelkie zalety mieszkania 
w mieście  Dodatkowym atutem tej lokalizacji jest bardzo dobre 
skomunikowanie z całym Krakowem  Ponadto w przyszłości ma 
się pojawić tutaj również linia tramwajowa w ramach planowa-
nego przez miasto nowego połączenia z Krowodrzą Górką   

Tętnowski Development do I kw  2021 r  zamierza oddać do 
użytkowania 4 budynki przy ulicy Pasteura, w których znajdzie 
się 85 mieszkań o powierzchni 30-77 mkw  Z raportu Ronin24 pl 
bazującego na cenach ofertowych z rynku pierwotnego i wtórne-
go wynika, że średnie ceny mieszkań w dzielnicy oscylują wokół 
średniej dla całego Krakowa lub nieznacznie od niej odbiegają  
Stawki na poziomie wyższym od krakowskiej średniej zaczęto 
notować od II kwartału 2019 r  

*średnia cen za m2 wyliczana jest na podstawie ofert z ostanich 24 miesięcy przy uwzględnieniu powierzchni +/- 20% od podanej wartości;
źródło: Ronin24 pl, dostęp 23 03 2020r  

obiektywnie o nieruchomościach
studium przypadku
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Jaką punktację w Rankingu Inwestycji 
„Krakowskiego Rynku Nieruchomości” 
uzyskała inwestycja Osiedle Pasteura?

Deweloper za Osiedle Pasteura otrzymał 7 na 20 możliwych do 
zdobycia punktów w kategorii dotyczącej oceny realizowanej 
inwestycji  Nabywcy mogą kupić mieszkania jedynie w stanie 
deweloperskim bez możliwości wyboru poziomu wykończenia, 
za co nie zostały przyznane punkty w tym zakresie  Bardzo do-
brze oceniono stosunek liczby miejsc parkingowych do liczby 
mieszkań  Miejsca parkingowe sprzedawane są za ceny z prze-
działu 35-50 tys  zł  

Ceny mieszkań w inwestycji zaczynają się od 8 400 zł/mkw  
i są stosunkowo wysokie jak na nieruchomości w tej lokalizacji  
Według Raportu Ronin24 pl ceny mieszkań przy ulicy Pasteura 
kształtują się na poziomie niższym średnio o 950 zł/mkw  Staw-
ka lokali w analizowanej inwestycji jest wprawdzie przeciętnie 
wyższa od notowanych przy ulicy Pasteura, ale różnice stosun-
kowo nie są duże, stąd pod tym względem deweloper uzyskał 1 
na 5 możliwych do zdobycia punktów  Lokalizacja w dzielnicy 
Prądnik Biały sprawia, że Tętnowski Development nie powinien 
mieć większych trudności ze sprzedażą mieszkań  

Całkowita punktacja, jaką deweloper otrzymał w Rankingu In-
westycji Deweloperskich „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”, 
ukształtowała się na poziomie 49,3 punktu  Dokładna ocena 
w poszczególnych kategoriach znajduje się na stronie 56 

Jak deweloper wypadł w Rankingu 
Inwestycji „Krakowskiego Rynku 
Nieruchomości”?

Tętnowski Development w kategorii „ocena dewelopera” uzyskał 
9,1 punktu  Na rynku nieruchomości funkcjonuje już od 17 lat, 
a przez ten czas udało mu się stworzyć pokaźny portfel zre-
alizowanych przedsięwzięć  Kondycja finansowa dewelopera 
jest stabilna  W poprzednim roku wygenerował zysk, a wskaźnik 
rentowności jego aktywów wyniósł 1,1  

Dotychczas zrealizowane przez Tętnowski Development in-
westycje zostały ocenione na podstawie anonimowej ankiety  
Przedsięwzięcia łącznie zdobyły 33,2 punktu na 41 możliwych  
Mieszkańcy bardzo korzystnie ocenili zgodność oferty z obiet-
nicą reklamową  Korzystnie wypadł również stosunek ogólnej 
ceny do atrakcyjności inwestycji oraz względnie niski poziom 
opłat czynszowych  Zarówno komfort akustyczny, usterkowość, 
jak i szybkość naprawiania usterek czy kontakt z deweloperem 
oceniane są powyżej przeciętnej  

komentarz redakcji:

Osiedle Pasteura to idealna lokalizacja dla osób ceniących bez-
pieczeństwo i możliwość obcowania z naturą. Dostęp do rozbu-
dowanej miejskiej infrastruktury i bardzo dobre skomunikowanie 
z centrum zapewniają komfort i zachowanie zalet mieszkania 
w przestrzeni miejskiej. Choć ceny z oferty odbiegają od średnich 
wartości charakterystycznych dla nieruchomości przy tej ulicy, 
w dalszym ciągu pozostają na rozsądnym poziomie. Warto więc 
rozważyć zakup lokalu na Osiedlu Pasteura, ale decyzja jak za-
wsze zależy od indywidualnych wymagań. 

Czytaj ranking inwestycji
na stronie 56

tekst /  Adrianna Stachura
ekonomista, analityk

Funduszu Hipotecznego Yanok
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Dawna stolica Polski jest miastem bardzo atrakcyjnym dla turystów. Zabytkowa architektura, wydarze-
nia kulturalne oraz imprezy tematyczne gromadzą tu co roku miliony ludzi – ale to tylko jedna strona 
medalu. Komfort codziennego życia zależy od kwestii takich jak bezpieczeństwo, otoczenie czy komuni-
kacja miejska. Czy Kraków jest atrakcyjny również dla stałych mieszkańców?

warto wiedzieć

Jak się żyje w Krakowie?

kowa  Należy podkreślić, że wyprzedziła 
nas w nieruchomościowym boomie jedynie 
Warszawa, a  nawet w dużych miastach 
tj  Kielce czy Opole powstało w ubiegłym 
roku zaledwie po kilkaset mieszkań 

Zieleń – wypadamy bardzo 
dobrze

W Krakowie mimo wysokiego stopnia 
urbanizacji nie brakuje zielonych prze-
strzeni – aktualnie znajduje się tu 50 par-
ków miejskich  Na stronie Zarządu Zieleni 
Miejskiej można znaleźć niezbędne infor-
macje na ich temat  Główny Specjalista 
w Zespole „Kraków w Zieleni” Aleksandra 
Mikolaszek podkreśla, że krakowianie 
chętnie odwiedzają parki i uważają je za 
bardzo atrakcyjne wizytówki stolicy Ma-
łopolski – Zainteresowaniem cieszą się, 
chociażby Park Bednarskiego, Błonia, Bul-

wary Wiślane, czy zrewitalizowany Park 
Krakowski. Dla mieszkańców Nowej Huty 
takim ulubionym miejscem jest Zalew No-
wohucki, nad którym zaszło teraz bardzo 
dużo zmian, a dla mieszkańców centrum 
– Park Jordana. Mikolaszek zwraca uwa-
gę, że mieszkańcy polubili również parki 
kieszonkowe tzw  Ogrody Krakowian  
Pierwszy taki ogród powstał w 2016 r  
– w ciągu czterech lat pojawiły się 24 
kolejne, a w planach jest dalsza budowa  
miniparków  Idea ich tworzenia polega na 
odnawianiu miejsc zapomnianych i prze-
kształcaniu ich w tereny atrakcyjne dla 
krakowian oraz znajdujące się blisko ich 
miejsc zamieszkania  Warto również przy-
pomnieć, że w ubiegłym roku Kraków zo-
stał zakwalifikowany do konkursu „Zielona 
Stolica Europy 2022”, co świadczy o tym, 
że działania podejmowane przez miasto 
w celu poprawy jakości środowiska są 

Według prognoz GUS liczba 
ludności zameldowanej w Kra-
kowie ma w ciągu najbliższych 

15 lat sukcesywnie rosnąć (pod koniec 
czerwca ubiegłego roku wynosiła już pra-
wie 775 tys )  Na tendencję wzrostową 
wskazuje współczynnik przyrostu naturalne-
go wynoszący w Krakowie plus 1,7  Z tych 
szacunków może wynikać, że miasto przy-
ciąga osoby poszukujące lokalizacji do za-
mieszkania na stałe  Dlaczego?

Rynek nieruchomości 
na plus

W 2019 r  w stolicy Małopolski oddano 
do użytku powyżej 13 tys  mieszkań o śred-
niej powierzchni 55,8 mkw  Analizując te 
dane w odniesieniu do całego wojewódz-
twa, okazuje się, że co drugie małopolskie 
mieszkanie powstaje właśnie na terenie Kra-
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Jak się żyje w Krakowie?

ników komunikacji miejskiej  Średnia ocena 
respondentów za ubiegły rok wyniosła 
dokładnie 8,56 w skali od 1 do 10 – to 
wzrost o niemal całe 2 punkty w porówna-
niu do 2015 r  Historia lokalnej komunikacji 
rozpoczęła się w 1875 r , kiedy to na uli-
ce miasta wprowadzono omnibusy konne 
umożliwiające transport zbiorowy  Dlatego 
w tym roku krakowska komunikacja miejska 
obchodzi już 145  rocznicę rozpoczęcia 
swojej działalności  Od tego czasu zmie-
niło się bardzo wiele – pojazdy są teraz 
w większości niskopodłogowe, wyposa-
żone w klimatyzację i dysponują większą 
liczbą miejsc  Zwiększono częstotliwość 
ich kursowania, a w ciągu najbliższych 2-3 
lat do miasta trafi ponad 100 niskopodło-
gowych tramwajów  Mimo to pasażerowie 
muszą się zmagać z różnymi utrudnienia-
mi – wypadającymi z kursu autobusami, 
przepełnionymi tramwajami czy remontami 
dróg i torowisk, które, choć mają poprawiać 
jakość poruszania się po mieście, niejedno-
krotnie wydłużają czas przejazdu 

Co nas czeka na drogach?

Mieszkańcy zwracają również uwagę, że 
w niektórych rejonach Krakowa do tej pory 
brakuje chodników i dróg rowerowych, 
a uliczne korki są określane jako „drama-
tyczne”  W planach remontowych na ten 
rok jest ok  30 ulic, których naprawa będzie 

kosztowała Zarząd Dróg Miasta Krako-
wa 20 mln zł  Obejmie ona głównie ulice 
wchodzące w skład dzielnic: IV (odcinki ul  
Prądnickiej i Kluczborskiej), V (fragmenty ul  
Kronikarza Galla, Henryka Sienkiewicza 
i al  Kijowskiej), VII (ul  Przegon, Grabowa 
i Vlastimila Hofmana), X (ul  Borowinowa, 
Babiego Lata, Włodzimierza Gruszczyń-
skiego i Tuchowska), a także XI (ul  Nad 
Potokiem i ks  Stanisława Stojałowskiego 
oraz odcinki ul  Cechowej i Szymona Cze-
chowicza bocznej) 

Wysokie bezpieczeństwo

Na zlecenie Urzędu Miasta „Biuro Badań 
Społecznych Obserwator” przeprowadziło 
badania oceniające kwestie bezpieczeń-
stwa w Krakowie w drugiej połowie 2018 
r  Ich wynik był satysfakcjonujący dla miasta 
i lokalnych służb – 81,3 proc  responden-
tów oceniło wówczas miasto jako bez-
pieczne  Za dzielnice mogące pochwalić 
się wysokim stopniem bezpieczeństwa 
ankietowani uznali Krowodrzę, Podgórze 
i Swoszowice, a za te, po których lepiej 
nie chodzić samemu po zmroku – Stare 
Miasto, Dębniki i Dobczyce  Czy to po-
czucie bezpieczeństwa dalej utrzymuje 
się wśród mieszkańców? Według raportu 
GUS w ubiegłym roku stwierdzono 19,5 tys  
przestępstw, a wskaźnik wykrywalności ich 
sprawców wyniósł dokładnie 59,4 proc  – 

monitorowane i doceniane na arenie mię-
dzynarodowej 

Oddychamy lepszym 
powietrzem

Stolicę Małopolski określa się jako lidera 
w dbaniu o środowisko i jakość powie-
trza  Andrzej Kulig, zastępca prezydenta 
Krakowa ds  polityki społecznej i komunal-
nej wskazuje, że od 2015 r  średniorocz-
ne stężenie pyłu PM10 w mieście spadło 
o prawie  20 µg/m3  Obecnie wynosi ono 
34 µg/m3 przy normie dobowej 40 µg/
m3 – dodaje Kulig  Plany ekopolityki Kra-
kowa zakładają, że do 2030 r  emisja ga-
zów cieplarnianych zostanie zmniejszona 
o 30 proc  Wprowadzony w mieście we 
wrześniu ubiegłego roku zakaz palenia 
węglem i drewnem przynosi oczekiwane 
efekty – wytwarzanych jest coraz mniej za-
nieczyszczeń, a Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska regularnie sprawdza, 
czy mieszkańcy nie palą w piecach szko-
dliwych odpadów (przeprowadzono już 
ok  5,5 tys  takich kontroli)  Według danych 
Polskiego Alarmu Smogowego tylko w Kra-
kowie w latach 2016-2018 wymieniono po-
nad 14 tys  „kopciuchów” (znajdujący się 
na drugim miejscu Wrocław w ciągu trzech 
lat wymienił zaledwie 5 tys  urządzeń)  
Oprócz tego w mieście pojawiają się inno-
wacje, tj  ekologiczny chodnik przy Dworcu 
Głównym pochłaniający zanieczyszczenia 
(realizowany przez firmę Skanska przy biu-
rowcach High5ive)  Nacisk kładziony jest 
również na inwestowanie w nowoczesną 
komunikację miejską – w ubiegłym roku już 
73 proc  pojazdów spełniało normy Euro 6 

Mamy komunikacyjne 
bolączki, ale jesteśmy 
zadowoleni

W Krakowie pod koniec 2019 r  funkcjo-
nowały 23 linie tramwajowe i 138 linii 
autobusowych  Codziennie z miejskiego 
transportu korzysta ok  1 mln osób  Czy są 
z niego zadowoleni? Krakowski Holding 
Komunalny S A  co roku zleca przeprowa-
dzenie badań społecznych wśród użytkow-
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należy zaznaczyć, że to gorsze wyniki od 
tych z 2018 r , w którym odnotowano o 1,5 
tys  mniej przestępstw  Natomiast widoczna 
poprawa nastąpiła w zmniejszeniu ilości 
wypadków drogowych i ich ofiar 

Europa docenia Kraków

Od początku roku stolica Małopolski zo-
stała wyróżniona już w kilku światowych 
rankingach  Amerykański „New York Ti-
mes” umieścił nas na liście miejsc wartych 
odwiedzenia nie tylko ze względu na im-
ponujący dorobek kulturalny, ale również 
działania podejmowane przez miasto 
w kierunku spełniania założeń polityki 
zrównoważonego rozwoju  W argumen-
tacji podkreślono wówczas znaczenie 
zakazu palenia węglem i drewnem, two-
rzenie nowych miejsc zieleni i zwiększa-
nie liczby elektrycznych autobusów, jako 
czynności mających ogromny wpływ na 
poprawę jakości zarówno powietrza, jak 
i życia mieszkańców  Miesiąc po opubli-
kowaniu jednego rankingu, Kraków trafił 
do czołówki kolejnego zestawienia, tym 
razem przedstawiającego dzielnice naj-
lepsze do zamieszkania  Brytyjski „The 
Guardian” na pierwszym miejscu umie-
ścił Nową Hutę, podkreślając, że jest to 
dzielnica bogata w tereny zielone i cie-
kawą architekturę, a ceny nieruchomości 
są tu zdecydowanie niższe od stawek 
w pozostałych częściach miasta  Z kolei 
wydawnictwo fDi Magazine wskazało 

stolicę Małopolski jako 8  europejskie 
miasto zapewniające swoim mieszkań-
com dobrą przyszłość, na którą składały 
się czynniki takie jak  efektywność koszto-
wa, potencjał gospodarczy, kapitał ludzki 
i styl życia, przyjazność dla biznesu oraz 
dostępność komunikacyjna  Wspomniane 
wyróżnienia świadczą o tym, że Kraków 
przestał być tylko i wyłącznie wizytówką 
atrakcyjności turystycznej  

Tu łatwo o pracę

W samym centrum Małopolski w godzi-
nach szczytu przebywa ok  30 proc  
ludności całego województwa  Kraków 
zapewnia wiele możliwości zatrudnie-
nia, szczególnie dla ludzi związanych 
z branżą przemysłową oraz przedstawi-
cieli kadr menadżerskich – tylko w sekto-
rze przedsiębiorczym pracuje 44 proc  
małopolskiego społeczeństwa  Przy sto-
pie bezrobocia wynoszącej w ubiegłym 
roku 2 proc , osób zarejestrowanych 
w urzędzie jako bezrobotnych było 9,9 
tys  W sektorze przedsiębiorstw średnie 
miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5 
867,89 zł (wzrost o 600 zł w odniesie-
niu do ubiegłego roku) i stanowiło 113,9 
proc  przeciętnego wynagrodzenia w wo-
jewództwie małopolskim  Więcej od kra-
kowian zarabiają mieszkańcy Warszawy, 
Katowic i Gdańska, gdzie wynagrodzenie 
wynosi już powyżej 6 tys  zł 

Stolica Małopolski z ofertą 
dla każdego

Kraków stara się zapewnić godne warunki 
do życia praktycznie każdej grupie jego 
mieszkańców  W zeszłym roku miasto do-
łączyło do programu Europejskiej Sieci Sa-
morządów Przyjaznych Rodzinie, którego 
celem jest prowadzenie polityki prorodzin-
nej, a to umożliwia, chociażby Krakowska 
Karta Rodzinna 3+, upoważniająca jej po-
siadaczy do otrzymania zniżek czy szcze-
gólnych uprawnień w obszarach zwią-
zanych z kulturą, komunikacją, rekreacją, 
zdrowiem i gastronomią  Najmłodszym nie 
brakuje tu atrakcji oraz miejsc, gdzie mogą 
rozwijać swoje pasje i zainteresowania  
Dla dzieci uczęszczających do klas I-III 
szkoły podstawowej Urząd Miasta Krako-
wa wraz z zaprzyjaźnionymi spółkami i jed-
nostkami prowadzi Akademię Młodego 
Krakowianina – to program umożliwiający 
kształtowanie wśród najmłodszych postaw 
prospołecznych i proekologicznych dzięki 
organizowaniu spotkań w miejskich instytu-
cjach czy wyjątkowych obiektach kulturo-
wych  Stolica Małopolski to również miasto 
przyjazne seniorom – najstarsi mieszkańcy 
mogą tu liczyć na wiele opcji spędzania 
wolnego czasu oraz atrakcyjny pakiet zni-
żek  Andrzej Kulig – zastępca prezydenta 
Krakowa ds  polityki społecznej i komunal-
nej podkreśla, że najważniejsze jest to, by 
słuchać mieszkańców – Poprawa jakości 
życia krakowian to jedno z priorytetowych 
wyzwań, które stoi przed miastem. Nasze 
działania zmierzają w tym kierunku, by każ-
demu z mieszkańców mieszkało i żyło się 
w Krakowie coraz lepiej.
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Harpa 
Concert Hall 
and Confe-
rence Center
Harpa po islandzku oznacza harfę  Sło-
wo to określa również pierwszy wiosenny 
miesiąc  Jest to początek jaśniejszej części 
roku, do czego w swoim projekcie Harpa 
Concert Hall and Conference Center na-
wiązało biuro projektowe Henning Larsen 
przy współpracy z Batteriid Architects oraz 
Olafurem Eliassonem  Elewacja budynku 
zlokalizowanego w Reykjaviku została 
wykonana ze szkła, z tak zwanych „qu-
asi-cegieł”, na wzór charakterystycznych 
islandzkich skał bazaltowych  W każdej 
„quasi-cegle” zainstalowano diodę LED  
Dzięki temu rozwiązaniu nocą budynek 
rozświetlają tęczowe barwy, które moż-
na układać w dowolne wzory i kształty  
W ciągu dnia natomiast krystaliczna fasa-
da budynku wychwytuje i odbija światło, 
reagując na zmieniające się otoczenie  Ta-
kie rozwiązanie sprawia, że Harpa Con-
cert Hall and Conference Center idealnie 
wpisuje się w pejzaż Islandii  Z okien bu-
dynku rozciąga się widok na morze i góry 
otaczające Reykjavik  Obiekt stał się już 
ikoną miasta i jednym z najważniejszych 
punktów na mapie islandzkich atrakcji tu-
rystycznych 

Opera Zhuhai
Opera Zhuhai to nowoczesny obiekt za-
projektowany przez Beijing Institute of Ar-
chitectural Design  Na obiekt składają się 
dwie masywne bryły w kształcie dysków 
pionowo wbitych w ziemię  Forma przywo-
dzi na myśl gigantyczne przegrzebki lub 
wschodzące nad horyzontem słońce i księ-
życ  To celowy zabieg, mający na celu 
nawiązanie kształtem budynku do otacza-
jącego go morza, nieba i horyzontu  Lek-
kości dodaje szklana elewacja budynku, 
którą nocą rozświetla tętniące kulturalnym 
życiem wnętrze  Oba gmachy opery łączy 
także podświetlany most  Równie dużym 
wyzwaniem były dla architektów wnętrza 
obu budynków  Przestrzeń musiała być do-
stosowana do wymagań artystów różnych 
dziedzin, spełniać standardy dotyczące 
efektów akustycznych i jednocześnie nie 
zaburzać wrażenia lekkości i otwartości 
obiektu na otoczenie  Chińska opera jest 
elegancka i funkcjonalna, a jej nietypowy 
kształt idealnie współgra z nazwą miasta 
Zhuhai – Morze Perłowe 

perły z sieci
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MahaNakhon
W Bangkoku wznosi się wieżowiec Ma-
haNakhon projektu Büro Ole Scheeren  
Obiekt wygląda jak nieudana cyfrowa 
ilustracja – przesunięte „piksele” stwarzają 
wrażenie, jakby był to jedynie niedokoń-
czony komputerowy projekt budynku, choć  
oficjalnie został już oddany do użytku 
w 2018 r  Niektóre „piksele” wyglądają 
jakby zaraz miały wysunąć się z bryły  
Koncepcja tak dynamicznego kształtu bu-
dynku to nawiązanie do nieposkromionej 
energii Bangkoku  Wrażenie cyfrowych 
pikseli ma natomiast przywodzić na myśl 
nieregularność skalistego górskiego kra-
jobrazu  Nieregularny kształt, oprócz wi-
zualnej uczty dla zmysłów pełni również 
funkcje praktyczne  Przeszklona elewacja 
zapewnia idealne doświetlenie wnętrz, 
w których mieści się hotel, mieszkania, re-
stauracje i luksusowe sklepy  Na szczycie 
wysokiego na 314 metrów budynku znaj-
duje się taras, z którego rozciąga się wi-
dok na miejską panoramę Bangkoku 



 n
ot

ki
30

st
ro

na

Luty 2020 r.: więcej 
rozpoczętych budów 
i mieszkań 
oddanych do użytku

Według daych GUS w lutym 2020 r  de-
weloperzy oddali do użytku 9381 miesz-
kań  Jest to wzrost o 2,5 proc  względem 
roku poprzedniego  W okresie styczeń-luty 
2020 r  oddano do użytkowania 33,5 tys  
mieszkań ( o 3,3 proc  więcej niż wa ana-
logicznym okresie ubiegłego roku)  Około 
20 tys  mieszkań przekazali deweloperzy 
(wzrost o 0,7 proc ), natomiast 12,8 tys  in-
westorzy indywidualni (wzrost o 9,1 proc ) 
Wzrosła także liczba mieszkań, których 
budowę rozpoczęto w lutym 2020 r  – 
o 7,2 proc  w porównaniu do tego sa-
mego miesiąca roku 2019  Deweloperzy 
rozpoczęli budowę 20,6 tys  mieszkań, 
natomiast podmioty indywidualne 12,3 
tys  Łącznie stanowiło to 97,5 proc  ogól-
nej liczby mieszkań  
W styczniu-lutym 2020 r  wydano 37,3 
tys  pozwoleń lub zgłoszeń budowlanych 
(0,5 proc  mniej niż w styczniu-lutym 2019 
r )  Najwięcej pozwoleń uzyskali dewelo-
perzy (23,3 tys  –  o 2,5 proc  mniej niż 
w 2019 r ) oraz podmioty indywidualne 
(13,8 tys  – o 9,8 proc  więcej niż w roku 
ubiegłym)  Mniej pozwoleń na budowę 
wydano też w sektorze budownictwa spół-
dzielczego (27 w porównaniu do 326) 
mieszkaniowy  

Zakaz najmu 
krótkoterminowego 
a epidemia
Wraz z wprowadzeniem 13 marca 2020 r  
stanu zagrożenia epidemiologicznego 
w Polsce w życie weszły ograniczenia do-
tyczące działalności niektórych sektorów, 
w tym najmu krótkoterminowego 
Informacje zgromadzone przez AirDNA 
pokazują, że we wrześniu 2019 r  w po-
pularnym serwisie Airbnb w samej War-
szawie było ponad 7,8 tys  ofert najmu 
krótkoterminowego 
Koronawirus już wcześniej spowodował 
zatrzymanie krajowej i zagranicznej tury-
styki  Specjaliści z branży uważają, że ry-
nek turystyczny długo nie będzie w stanie 
zażegnać skutków obecnej sytuacji 
Najemcy poszukują różnych rozwiązań, 
aby nadal zarabiać  Coraz częściej moż-
na spotkać się z ofertami wynajmu miesz-
kań na kwarantannę  
Portale z ogłoszeniami zaczęły blokować 
tego typu ogłoszenia  Jednak jak podała 
RP pl, wraz z wprowadzeniem stanu epi-
demii zakaz został uchylony, co być może 
umożliwi alternatywne formy zarabiania 
na najmie krótkoterminowym 

RPP obniża stopy 
procentowe
17 marca podczas posiedzenia członko-
wie Rady Polityki Pieniężnej zdecydowali 
o pierwszej od pięciu lat zmianie wysoko-
ści stóp procentowych  Obecnie są one 
najniższe w historii 
Zmiany wprowadzone przez RPP mają 
na celu wsparcie osób fizycznych oraz 
przedsiębiorców, którzy stanęli w obliczu 
spowolnienia gospodarczego, będącego 
wynikiem panującej pandemii koronawiru-
sa  Dzięki temu kredytobiorcy mogą liczyć 
na realne obniżenie wysokości rat o kilka-
dziesiąt złotych w skali miesiąca  Dotyczy 
to kredytów mieszkaniowych, konsumpcyj-
nych, kredytów dla przedsiębiorców czy 
rat za zakupione towary i usługi 
Nowe, obowiązujące na mocy uchwa-
ły od 18 marca wartości w skali rocznej 
wynoszą: stopa referencyjna 1,00 proc , 
depozytowa 0,50 proc , lombardowa 
1,50 proc , redyskonta weksli 1,05 proc , 
dyskontowa weksli 1,10 proc 
W konsekwencji główna stopa procento-
wa NBP spadła z 1,5 proc  do 1 proc  
Jest to najniższa wartość w historii  Dla 
porównania 10 lat temu oprocentowanie 
wynosiło 3,5 proc , a na początku XXI w  
20 proc 

z kraju
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„Pauza” dla 
przedsiębiorców
W związku z epidemią koronawirusa, któ-
ra przynosi negatywne skutki dla działal-
ności właścicieli firm, sklepów czy restau-
racji Zarząd Miasta Kraków wprowadza 
przepisy mające ułatwić przedsiębiorcom 
prowadzenie interesów i zapewnić pe-
wien rodzaj ochrony przed ewentualnym 
kryzysem gospodarczym, a przynajmniej 
zminimalizować jego skutki  Nowe regula-
cje ujęto w programie „Pauza” 
Prezydent Jacek Majchrowski w liście do 
przedsiębiorców zapowiada odroczenie 
obowiązku zapłaty podatków lokalnych 
(w tym od nieruchomości i środków trans-
portu) na wniosek osoby zainteresowanej  
Wstrzymanie tych płatności ma objąć 
okres od marca do maja lub zostać roz-
łożone na raty  Przewidziano też opcję 
ubiegania się o umorzenie zaległości 
podatkowych  Miasto oferuje pomoc rów-
nież osobom odpowiadającym za wyna-
jem gminnych lokali – ci, którzy w obliczu 
zaistniałej sytuacji zostali zmuszeni do za-
mknięcia działalności, nie mają obowiąz-
ku płacenia czynszów za ten czas 
W wyniku regulacji „Pauza” zawiesza się 
też funkcjonowanie strefy ograniczenia 
ruchu pojazdów na Kazimierzu, a także 
płatności za oznakowanie miejsc parkin-
gowych 

Na krakowskich 
drogach przybędzie 
elektrobusów

Firma Solaris Bus&Coach SA dostarczy 
miastu 50 przegubowych autobusów 
elektrycznych  Każdy z nich będzie miał 
długość 18 metrów oraz nowoczesne 
wyposażenie – monitoring, klimatyzację, 
bezemisyjny system ogrzewania oraz in-
formacji pasażerskiej, a także platformy 
umożliwiające osobom z niepełnospraw-
nościami wygodne wsiadanie i wysiada-
nie z pojazdu  
Projekt zakupu autobusów spełnia wymo-
gi ustalone przez Centrum Unijnych Pro-
jektów Transportowych, wskutek czego 
MPK SA otrzyma ok  110 mln zł dofinan-
sowania od UE na realizację tej inwestycji  
Nowe autobusy będą kursować na liniach 
144,173,179 i 503, a więc pojawiają się 
w tych rejonach miasta, gdzie aktualnie 
notuje się najwyższe stężenie szkodliwych 
substancji 
Jeśli decyzja MPK SA o wyborze oferty 
Solarisa na drodze przetargu zostanie 
uprawomocniona, a następnie zrealizo-
wana, za jakiś czas mieszkańcy Krakowa 
będą korzystać z usług komunikacyjnych 
świadczonych z wykorzystaniem 80 elek-
trycznych autobusów  Warto również 
przypomnieć, że MPK SA zawarło poro-
zumienie z Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju, co ma dostarczyć miastu aż 
161 elektrobusów 

Do kiedy nie 
zapłacimy za 
parking w SPP?
W połowie marca Zarząd Dróg Miasta 
w Krakowie zadecydował o niepobieraniu 
opłat za postój oraz zlikwidowaniu kontroli 
kierowców w Strefie Płatnego Parkowania  
Zarządzenie ma trwać do końca tego mie-
siąca i stanowi reakcję lokalnych władz na 
postępującą epidemię  ZDM wydłużyło 
również czas aktywności już zakupionych 
abonamentów parkingowych na okres za-
wieszenia wspomnianych opłat 
Przypomnijmy, że SPP w Krakowie jest 
podzielona na 3 strefy, w których obowią-
zują różne stawki za postój  Parkowanie 
w nich umożliwiają wykupiony abonament 
lub uiszczenie opłaty w parkomacie 
Zniesienie wcześniej obowiązujących 
opłat ma umożliwić mieszkańcom nie tylko 
swobodny dojazd do pracy, ale też opie-
kę nad bliskimi chorymi czy starszymi za-
mieszkującymi teren SPP  Miasto liczy, że 
zarządzenie przyczyni się do zmniejsze-
nia ilości zachorowań na koronawirusa 

z Krakowa
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 ŚREDNIE KURSY WALUT

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

 ŚREDNIA CENA MKW. NA RYNKU  
 PIERWOTNYM W KRAKOWIE

 WYBRANE STAWKI PODATKU  
 OD NIERUCHOMOŚCI

 MIESZKANIA ODDANE 
 DO UŻYTKOWANIA W POLSCE

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (3 

 WYSOKOŚĆ STAWKI ZUS  
DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
 GOSPODARCZĄ

 CENA ZŁOTA

 ODSETKI (W SKALI ROKU)

 INFLACJA MIESIĘCZNA

EUR 4,5395

CHF 4,2840

PLN 3,64%

IV kw  2019r  7863 zł

IV kw  2019r 19 078

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN  4,70% (luty= 2020)

EUR 1,40% (styczeń 2020)

WIBOR * 1,6900

EURIBOR ** –0,4890

LIBOR CHF –0,7008

LIBOR EUR *** –0,3490

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)                         213,86

tabela nr 062/A/NBP/2020 z dnia 30 03 2020r 

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

(dane na dzień 26.03.2020[Euribor],  
20.03.2020 [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 25.03.2019)

(źrodło: NBP)

(źrodło: GUS)

(źrodło: ZUS)

(źrodło: KRN.pl)

(źrodło: NBP)

niezbędnik
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     niezbędnik  

TAKSA NOTARIALNA 

KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA O WARTOŚCI RYNKOWEJ 200 000 ZŁ

DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA NA KREDYT

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

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

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

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

–  

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

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

Wartość ubezpieczenia pomostowego zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank 

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

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

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

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

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

transakcyjne koszty zakupu mieszkania
z rynku pierwotnego
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mapa inwestycji
Numery na mapie odpowiadają
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 38-39
oraz w prezenterach inwestycji na str.  40-54

mieszkania

domy

16

18



ry
ne

k 
pi

ew
ot

ny
38

st
ro

na

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

3 29 Listopada  
(al. 29 Listopada/ Meiera) bud. C - lipiec 2021 35 - 50 od 7200 Dom-Bud  

M. Szaflarski 43

4
Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

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

40 - 80 8950 - 9350 Imperial Capital 47

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

50

 

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

6 Reduta (ul. Reduta) bud. H i I - maj 2020 32 - 86 od  7700 Dom-Bud M. Szaflarski 44

7 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 26 - 79 od 8600 Dom-Bud M. Szaflarski 40

8
Zaczarowany Młyn  
(ul. Kaczary/Lublańska) bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 34 - 80 od 7400 Dom-Bud M. Szaflarski 42

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

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

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

2 Grodzka Residence (Grodzka 28)  I kw. 2022 25 - 110 b.d. Grodzka Residence IV 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.

9 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej 1 etap - zrealizowany 70 6500 Proins 48

10 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej 2 etap - II kw. 2020
3 etap - II kw. 2021

37 - 70 6500 - 6900 Proins 49

 Dębniki Średnia cena: 8062 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 41

12
Imperial Green Park Villa  
(ul. Truszkowskiego) I kw.  2020 51 - 98 7199 - 7499 Imperial Capital 46

13 Oaza Bronowice  (ul. Stańczyka) bud. 5, 7 ,9 - zrealizowany 50 - 92 b.d. Oaza Bronowice 54

14
Park Leśny Bronowice  
(ul. Starego Dębu)

etap A - zrealizowany                  
etap B- IV kw.2020

36 - 83 6600 -  8000 Quelle Locum 53

 Bronowice Średnia cena 9013 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin real-
izacji

Metr. 
[mkw.]

Cena br. [zł/
mkw.] Firma Patrz str.

15 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty 51

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

 Czyżyny Średnia cena: 8420 zł/mkw. 

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

16 Imperial- Citi Yes (ul. Nowohucka) I kw. 2022 25 - 128 8200 - 11 500 Imperial Capital 45

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

Cena br.  
[zł/mkw.] Firma Patrz str.

17
Ojcowska Park  
(Pękowice, ul. Ojcowska)

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

18
Osiedle Klonowe  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka)

 III kw. 2020 55 4900 - 5157 Savan 
Investments 52

 Okolice Krakowa
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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.

7

https://dom-bud.pl/Inwestycje/ul-ulanow/
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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

https://dom-bud.pl/Inwestycje/ul-glowackiego/
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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”.

8

https://dom-bud.pl/Inwestycje/zaczarowany-mlyn-ul-kaczary/
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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.

3

https://dom-bud.pl/Inwestycje/ul-meiera/
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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.

6

https://dom-bud.pl/Inwestycje/reduta/
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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!

16

https://imperialcitiyes.pl/lista-mieszkan/
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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

https://imperialgreenpark.pl/mieszkania/
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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.

4

https://www.imperialstawowa.pl/mieszkania/
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KLINY ul. bpa  A. Małysiaka  
- etap 1/2

“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. etap 1: 6500 zł
etap 2:  6500 - 6800 zł

termin oddania etap 1:  zrealizowana
etap 2 :  II kw. 2020 r.

liczba kondygnacji etap 1: 4; etap 2:  5

balkon / taras /ogródek tak / nie / nie

komórka lokatorska (cena) etap 1: w cenie;  
etap 2: 4000 zł

miejsce parkingowe (cena) etap 1: 45 000 zł (25 m2)
etap 2: 26 000 - 32 000 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 róż-
nego rodzaju punktów usługowych. Niedaleko jest 
też pętla autobusowa Jest to 7 kameralnych 3- i 4-pię-
trowych budynków. Osiedle wyróżnia przyjazna, 
zrównoważona architektura z jasnymi elewacjami.  
 
Na pierwszym etapie, który został ukończony zosta-
ło nam ostatnie gotowe mieszkanie o pow. 69,99 m2 
(z przynależną komórką o pow. 3,06 m2) w cenie 
460.433,00 zł.

Na drugim etapie inwestycji (bud. 2A i 5A) dostęp-
ne są mieszkania 3-,4-pokojowe o powierzchniach  
od 55 do 70 m2

9

®

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

3 parter 55,57 361 205 zl

3 I 56,12 374 004 zł

3 III 58,81 405 798 zł

4 III 61,92 427 248  zł

3 III 69,99 460 443 zł

https://www.proins.pl/oferta.html
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KLINY ul. bpa  A. Małysiaka  
- etap 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 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 24 000 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 II 63,30 424 110  zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

10

®

https://www.proins.pl/oferta.html
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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.

5

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.

15

http://osiedlepasteura.pl/mieszkania/
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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.

15

http://apartamenty-klimaty.pl/apartamenty/


ry
ne

k 
pi

ew
ot

ny
52

st
ro

na

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.

18

http://osiedleklonowe.pl/16/#mieszkania
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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

http://www.quellelocum.pl/znajdz-mieszkanie/
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Oaza Bronowice Stańczyka 5

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

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

spędzać wolny czas”

OAZA BrONOWiCE EtAP iii 
Biuro sprzedaży mieszkań:  ul. Stańczyka/ przy wjeździe  na osiedle, 30-126 Kraków 
tel. +48 12 350 57 30 
e-mail: sprzedaz@oazabronowice.pl 
www.oazabronowice.pl 
                                         

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

13

adres ul. Stańczyka 5

cena za mkw. zapytaj o cenę

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 4 - 7

balkon / taras /ogródek tak / tak / nie

komórka lokatorska (cena) zapytaj o cenę

miejsce parkingowe (cena) zapytaj o cenę

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

3 II 66,83 -

3 III 66,59 -

4 IV 70,92 -

4 V 71,09 -

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

https://oazabronowice.pl/
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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?

Samodzielna weryfikacja



   ranking inw
estycji dew

eloperskich
57

strona

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: 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: 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: 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
5 5 5 5 4,2 2,5 6

Przedział cenowy: 6500 - 6900 zł/m2

Inwestycja: ul. Biskupa A. Małysiaka etap 2/3
Deweloper: Proins
Prezentacja: str. 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: 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

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

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

inwestycja
w  ocenie

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.



Przedział cenowy: 5392 - 7105 zł/m2

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

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: 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: brak danych 
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
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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
*



   ranking inw
estycji dew

eloperskich
65

strona

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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Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Wiślane Tarasy 2.0
Deweloper: Inter-Bud Developer
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
4333

4,24,654,63,8 5 4,6 36,8

13

h
5

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: NoveSkotniki 
Deweloper: Inter-Bud Developer
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

49,8

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Panorama Kliny
Deweloper: Inter-Bud Developer 
Prezentacja: brak

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
4333

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

49,8brak danych

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
4333 13

h

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Grzegórzki Park A7 i A8
Deweloper: Inter-Bud Developer 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

50,2

Przedział cenowy: brak danych  
Inwestycja: Fabryczna City
Deweloper: Inter-Bud Developer 
Prezentacja: brak

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
4333

4,254,24,64,2 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

49,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
4333

4,24,64,74,74,2 4,7 4,7 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: brak danych
Inwestycja: Piasta Towers
Deweloper: Inter-Bud Developer
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

49,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
4333

4,24,2554,2 4,2 4,6 36,4

13

h
5

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Arkadia Grębałowska
Deweloper: Grębałowska MGI Arkadia 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

4

kryterium

kryterium

ocena

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.

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Przewóz 18 
Deweloper: DDS Development
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

39,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

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

3,854,255 4,2 5 37,8

2

h
5,6

brak danychbrak danych

brak danych

brak danychbrak danych

brak danych brak danych
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Od 17 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 7/2020. 

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
Home office – czy koronaw-
irus na stałe zmieni model 
pracy?
Anna Kozioł

72



Chociaż z badań pracuj pl wiado-
mo, że aż 82 proc  zatrudnionych 
w biurach chciałoby móc praco-

wać w systemie pracy zdalnej, to w Polsce 
nie jest on preferowany przez wielu praco-
dawców 

Raport „Czego pragną pracownicy” przy-
gotowany w 2019 r  przez firmę doradczą 
Savills wykazał bowiem, że zaledwie 17 
proc  ankietowanych miało możliwość pra-
cy w trybie home office 

Dlaczego większość pracow-
ników tak chętnie opuściła-
by biurowce na rzecz pracy 
z domu?

Z pewnością z punktu widzenia pracowni-
ka ten system ma bardzo wiele zalet 
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Pozwala oszczędzić czas oraz koszty 
związane z dojazdami do miejsca pracy 

Zdalnie można też pracować z dowol-
nego miejsca w kraju  Nic nie stoi na 
przeszkodzie, by z własnego domu 
w Beskidach wykonywać pracę dla firmy 
z siedzibą w centrum Warszawy i w przy-
jaznej oraz wygodnej przestrzeni domo-
wego zacisza realizować swoje obowiąz-
ki  Często home office daje możliwość 
większej koncentracji, a co za tym idzie 
– większej wydajności działań  Pomaga 
również osiągnąć lepszy work-life balan-
ce, bo więcej czasu mamy na realizację 
swoich pasji i spędzenie czasu z rodziną  

Tymczasem badania Owl Labs zawarte 
w raporcie „State of Remote Work 2019” 
z października 2019 r  pokazują, że osoby 

pracujące zdalnie są aż o 22 proc  szczę-
śliwsze niż pracownicy, którzy nie mają 
możliwości pracy z domu  W dodatku an-
kietowani przyznali, że w takim systemie 
wykonują więcej zadań, niż kiedy chodzą 
do biura  Wskazywali również na niższy 
poziom odczuwanego stresu 

Wady i niedogodności pracy 
zdalnej

Jak to zawsze w życiu bywa, każdy kij ma 
dwa końce a home office to także minusy, 
o których pracownik czasami przekonuje 
się, dopiero gdy ma możliwość pracowa-
nia w ten sposób  Praca zdalna wymaga 
większej samodyscypliny, zaangażowania, 
ale często powoduje też, że zacierają się 
granice między czasem pracy a czasem 
prywatnym  

– czy koronawirus na 
stałe zmieni model pracy?

Pandemia koronawirusa spowodowała, że w wielu firmach praca zdalna z dnia na dzień stała się ko-
niecznością. Dla pracodawców oraz pracowników będzie to sprawdzian, który pozwoli na masową skalę 
przetestować ten model pracy.

Home office 

warto wiedzieć
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Zarządzanie pracownikami 
na odległość

Obecna sytuacja zmusiła większość pra-
cowników biurowych do wykonywania 
swoich obowiązków zdalnie  Niezależ-
nie czy jesteśmy przeciwnikami, czy entu-
zjastami tej formy, musimy zaakceptować 
rzeczywistość i spróbować wynieść z tych 
niefortunnych okoliczności jakieś poży-
teczne wnioski  Dla firm będzie to okazja 
do przetestowania wielu rozwiązań oraz 
narzędzi, które umożliwią sprawną pracę 
na odległość oraz do obdarzenia swoich 
pracowników większym zaufaniem 

Umiejętne zarządzanie pracownikami na 
odległość jest w dzisiejszych czasach moż-
liwe i zupełnie wygodne, dzięki licznym 
narzędziom IT i komunikacyjnym  Oczywi-
ście dla wielu firm stanowi to wyzwanie, 
które będzie wymagało wdrożenia pew-
nych systemów, umożliwienia dostępu do 
wspólnych danych oraz zmiany sposobu 
rozdysponowywania zadań i kontroli wy-
wiązywania się z obowiązków przez pra-
cownikików  W następstwie tych działań 
może okazać się, że taka forma pracy jest 
nie tylko pożądana i korzystna dla pracow-
ników, ale może przynieść profity również 
dla pracodawców 

Być może po zakończeniu epidemii epide-
mii wprowadzane w tej nadzwyczajnej sy-
tuacji modele współpracy spowodują trwa-

Zapewne wiele jak zawsze zależy od oso-
bistych predyspozycji, ale ludzie jako zwie-
rzęta stadne potrzebują interakcji z drugim 
człowiekiem  Z tego powodu większość 
osób źle znosi odizolowanie od innych 
pracowników  Praca w biurze pozwala na 
budowanie relacji i sprzyja nawiązywaniu 
znajomości, zarówno biznesowych, jak 
i prywatnych 

Jak wynika z powyżej przytoczonych ba-
dań, pracownicy marzą o home office, ale 
co na to pracodawcy? Dlaczego stosunko-
wo rzadko w polskich warunkach decydują 
się na upowszechnienie tej formy? Przecież 
pozwoliłaby ona na oszczędności zwią-
zane chociażby z wynajmem przestrzeni 
biurowej oraz zlikwidowała barierę po-
zyskiwania najlepszych specjalistów tylko 
z własnego regionu  Wiele firm ma jednak 
obawy co do produktywności swoich pra-
cowników, gdyby pozwolono im na taką 
elastyczność w wykonywaniu obowiązków  

W tym zakresie być może wiele zależy 
od branży i rodzaju pracy, jaki miałby być 
wykonywany  Swego czasu firma IBM 
przeprowadziła badanie wewnętrzne, któ-
re wykazało, że pracownicy działów mar-
ketingu są bardziej kreatywni, gdy pracują 
w grupie  Natomiast w branży IT home of-
fice jest dość popularną i pożądaną formą 
wywiązywania się z zadań zawodowych  

Niemniej jednak wiadomo, że taka forma 
jest przez pracowników oczekiwana 

Antal w raporcie „Aktywność specjalistów 
i menedżerów na rynku pracy” (grudzień 
2019 r ) wskazał, że menadżerowie oraz 
specjaliści podczas wyboru ofert praco-
dawców poza wynagrodzeniem za głów-
ny atut uważają właśnie elastyczne godzi-
ny pracy i możliwość pracy zdalnej 

Dla pracodawców jednak wprowadzenie 
możliwości chociażby częściowej pracy 
zdalnej wymaga odpowiedniego wspar-
cia w technologie oraz inne systemy zarzą-
dzania pracownikami 

łe zmiany w podejściu wielu firm do pracy 
zdalnej, a przetestowane w nietypowych 
warunkach narzędzia i systemy pracy po-
zytywnie wpłyną na produktywność zespo-
łów i pozwolą z nich korzystać także wte-
dy, gdy wszystko wróci do normy  Może 
wówczas przekonamy się, czy faktycznie 
praca zdalna lub częściowo zdalna po-
zytywnie wpływa na work-life balance 
i szczęście pracowników oraz efektywność 
i wyniki finansowe firm  Czas pokaże 

Zmiany w standardzie form pracy z pew-
nością odbiją się również na rynku najmu 
powierzchni komercyjnych  Czego można 
się spodziewać po rewolucji w podejściu 
do pracy zdalnej? Na pewno tego, że 
w takich warunkach zmieni się także sam 
rynek powierzchni biurowych? Być może 
następnym krokiem okaże się szybki rozwój 
w strefie dostępności powierzchni cowor-
kingowych oraz biur satelitarnych 

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

sprzedaż / wynajem

Zaczarowany Młyn ul. Jana Kaczary 5

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

sprzedaż

metraż 72,84 m2

cena 575 436 zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne

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

największy atut lokal gotowy do odbioru

inne dostępne lokale -

metraż 17,69 m2

cena 7186 zł/m2 / 1 27 114  zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne

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

inne dostępne lokale bud. 191: od 17 do 147 m2  
bud. 193: od 139 do 157 m2
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 Biurowiec ul. Christo Botewa 14

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

wynajem

                  www.chb14.com 

metraż I piętro  do 813 m2

cena od 11 Euro za 1 m2

koszty eksploatacyjne 12 zł za 1 m2

min. okres najmu preferowany 5 lat

miejsca park. (cena) 80 - 250 zł

największy atut Duża ilość miejsc parkingowych,    
bliskość do obwodnicy Krakowa

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

Prądnicka 65 ul. Lekarska/ Prądnicka

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

wynajem

metraż 240 m2

cena 60 zł netto/m2 

koszty eksploatacyjne 12 zł netto/m2

miejsca park. (cena) tak

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

największy atut lokalizacja, nowoczesne 
budownictwo, otoczenie

inne dostępne lokale 40 m2, 185 m2, 220 m2
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         +48 666 055 054
biuro@offices4you.pl

www.offices4you.krn.pl

Kraków, Podgórze

Kraków, Podgórze

Kraków, Czyżyny

Kraków, Podgórze

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

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

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

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

Kraków, Podgórze

Kraków, Podgórze

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

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

Kraków, Prądnik Czerwony 

Kraków, Krowodrza

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

metraż: 320 m2 (przestrzeń do własnej aranżacji) 
           cena: 12 800 zł + opłaty (dostępne różne metraże)
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WARTO WIEDZIEĆ
Obrót nieruchomościami 
w czasach epidemii
Grzegorz Pastuch
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Epidemia koronawirusa to nie tylko kłopot branży turystycznej, gastronomicznej czy hotelowej. 
Na sytuacji ucierpi również rynek mieszkaniowy – pytanie tylko, jak bardzo.

Obrót nieruchomościami
 w czasach epidemii

warto wiedzieć

niu nowych zdjęć, tworzeniu wirtualnych 
spacerów i oczekiwaniu, co przyniesie 
rynek  W pierwszych tygodniach nowej 
rzeczywistości pojawił się niepokój nie 
tylko o klientów, ale i o nas, pośredników  
Mamy utrudniony dostęp do placówek 
użyteczności publicznej, gdzie większość 
z nas finalizuje transakcje  Pojawiły się 
ograniczenia w funkcjonowaniu starostw 
powiatowych, spółdzielni mieszkanio-
wych czy sądów wieczystoksięgowych, 
co może sparaliżować obrót nierucho-
mościami w następnych tygodniach  Na-
wet mimo szczerych chęci stron, prze-
prowadzenie transakcji może okazać się 
niemożliwe, ponieważ zebranie pełnej 
dokumentacji jest utrudnione, a aby móc 
podpisać umowę, potrzeba skompletowa-
nia części dokumentów  

Transakcje przesuwają się 
w czasie

Pomimo wcześniej ustalonych terminów 
wiele umów notarialnych jest przekłada-
nych  

Część klientów zdecydowała się na podpi-
sanie oświadczeń o chęci doprowadzenia 
do transakcji, w tym przypadku mówimy 
o umowie końcowej  Klienci już teraz wie-
dzą, że nie pojawią się na podpisaniu aktu 
notarialnego, który ma nieodległy termin  
Sytuacje takie są związane przede wszyst-
kim ze stanem epidemii 

Jeśli jednak w przyszłości miałoby dojść do 
jakichkolwiek sporów między stronami, wy-
nikających z niepodpisania umowy w termi-
nie, to będą one rozstrzygane przez sądy  

W ostatnich dwóch latach ceny 
nieruchomości rosły jak szalo-
ne, a w dużych miastach były 

one największe  Koronawirus na pewno 
wpłynie nie tylko na ceny, ale w szerszej 
perspektywie na cały rynek nieruchomo-
ści – nie tylko w zakresie samych transak-
cji, ale też ilości biur oraz pośredników  
W pierwszym tygodniu po informacji 
o zamknięciu szkół w wielu biurach nie-
ruchomości zapadła cisza  Brakło tele-
fonów oraz zapytań mailowych o oferty 
dotyczące sprzedaży mieszkań  

Praca w biurach nieruchomości ustała  
Na większości drzwi wiszą kartki z infor-
macją, że biuro działa tylko telefonicznie 
i mailowo, a pośrednicy pracują zdalnie  
Aktualnie większa część ich pracy polega 
na aktualizowaniu cen ofertowych, robie-



   rynek w
tórny

81
strona

Obrót nieruchomościami
 w czasach epidemii

Z tego powodu klienci dotąd nastawieni 
na zakup nieruchomości obecnie nie chcą 
umawiać się na prezentację, a i strona 
sprzedająca mieszkanie niechętnie przyj-
muje osoby zainteresowane kupnem, po-
nieważ procesowi sprzedaży-kupna za-
wsze towarzyszą kontakty międzyludzkie  
W przypadku obrotu działkami jest dużo 
lepiej, ponieważ można podjąć wszelkie 
środki ostrożności oraz zachować bez-
pieczną odległość podczas oglądania 
przedmiotu transakcji 

Biura pośrednictwa a życie 
w zamknięciu

W najlepszej sytuacji są biura nieruchomo-
ści, które pracują z klientami tylko na zasa-
dzie wyłączności (a jest ich coraz więcej)  
One obawy mogą zminimalizować do zera, 
ponieważ mają możliwość bezpośredniego 
wskazania klientowi lokalizacji działki bez 
potrzeby spotykania się  Ponadto wszystkie 
niezbędne informacje mogą przekazać, te-
lefonicznie lub mailowo  

Natomiast w najgorszej sytuacji są pośred-
nicy, którzy od niedawna wykonują ten 
zawód i nie mają jeszcze bazy klientów  
Ciąży nad nimi ryzyko, że nie utrzymają się 
na rynku  Praca w pośrednictwie jest często 
umową B2B lub umową zleceniem, więc 
– mówiąc wprost – nie doprowadzisz do 
transakcji między stronami, nie zarobisz  

Niewielka część portali ogłoszeniowych 
przygotowuje oferty dla pośredników z tań-

szymi pakietami za ogłoszenia  Również 
i one odnotowały spadek ruchu generowa-
nego przez klientów kupujących  

Dobrą wiadomością dla nabywców może 
być przypuszczenie, że w zaistniałej sytu-
acji ceny mieszkań zaczną spadać  Skoro 
popyt na mieszkania zmniejsza się, można 
oczekiwać, że nieruchomości będą tańsze  
Lepiej jednak zbyt wcześnie się nie cieszyć  
Ciągle nie wiemy, jak gospodarka odczuje 
kryzys 

Tymczasem życzę wszystkim optymizmu 
i zdrowia  

Te prawdopodobnie wezmą pod uwagę 
fakt, że niewychodzenie z domów oraz 
ograniczenie spotkań były zalecane przez 
rząd 

Bardzo istotne okażą się również decyzje 
banków posiadających w swojej ofercie 
kredyty hipoteczne  Ograniczenia w ich 
pracy mogą spowodować znaczące wy-
dłużenie procesu transakcyjnego  Na pew-
no na wygranej pozycji znajdą się osoby, 
które są w stanie szybko podjąć decyzję 
o zakupie  W obecnych okolicznościach 
korzyści mogą odnieść np  flipperzy (przed-
siębiorcy nabywający mieszkania w celu 
ich dalszej odsprzedaży po zainwestowa-
niu w remont) oraz nabywcy gotówkowi, 
których kartą przetargową jest szybka reali-
zacja transakcji 

Spadek popytu i … cen

Osoby, które teraz wystawiły swoje miesz-
kania na sprzedaż, muszą liczyć się z chwi-
lowym osłabieniem popytu, ale równocze-
śnie mogą otrzymywać szereg propozycji 
zakupu po cenach dużo niższych od swo-
ich oczekiwań  Jak wiemy, zawsze jest ktoś, 
kto będzie chciał zarobić na atmosferze 
niepewności  Pamiętajmy, że sprzedaż 
mieszkania niekiedy wiąże się z innymi 
transakcjami, np  zakupem działki,  budową 
domu, czy też zakupem innego większego 
mieszkania od dewelopera  Działając pod 
presją czasu, kiedy np  zbliża się termin 
wpłacenia deweloperowi kolejnej transzy, 
kupujący może być w stanie obniżyć swo-
je oczekiwanie wobec ceny transakcyjnej  
Okres osłabienia rynku sprzyja też korek-
cie cen niektórych mieszkań wycenianych 
przez właścicieli, którzy niejednokrotnie 
przeszacowują swoje nieruchomości 

W ostatnim czasie przyzwyczailiśmy się do 
niemal codziennych informacji o wzrostach 
cen mieszkań  Nikt jednak nie spodziewał 
się sytuacji, której właśnie jesteśmy świad-
kami – pojawił się tak bardzo nieprzewi-
dywalny czynnik, jakim jest obawa przed 
zarażeniem 

tekst /Grzegorz Pastuch
doradca ds. nieruchomości
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ODDZIAŁY
I oddział  ul. Kapelanka 1A/1
II oddział  ul. Królewska 67
III oddział  ul. Lubomirskiego 39/1
IV oddział  ul. Królewska 67

WOLA JUSTOWSKA,
UL. MORELOWA 
Piękne i nowoczesne 3-pokojowe  
mieszkanie, 69 m2

cena: 789.000 zł 

kontakt: Aleksandra Pudełko 
tel. 507-668-087

WOLA JUSTOWSKA,
AL. KASZTANOWA 
Wolnostojący dom w spokojnej  
i zielonej okolicy, 270 m2

cena: 2.250.000 zł 
 

kontakt: Michał Nowacki 
tel. 511-272-088

WRZĄSOWICE
Osiedle domów wolnostojących,  
pow. 183 m2, funkcjonalność  
i duże przeszklenia
cena: 950.000 zł
  

kontakt: Iwona Nagacz 

tel. 518-706-552

WOLA BATORSKA
Osiedle domów wolnostojących,  
pow. 134-196 m2, stan deweloperski,  
tereny zielone
ceny: od 340.000 zł
  

kontakt: Marek Popiela 
tel. 518-967-677

MODLNICA 
Osiedle domów w zabudowie  
bliźniaczej, pow. 86 m2,  
funkcjonalny rozkład pomieszczeń 
cena: 450.000 zł
  

kontakt: Jarosław Utnik 
tel. 518-714-002

DĘBNIKI,
UL. MIECZYKOWA 
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie,  
66 m2

cena: 475.000 zł 

 
kontakt: Sabina Pająk 
tel. 514-738-628

DĘBNIKI,
UL. PILTZA 
Atrakcyjne, w pełni urządzone  
3-pokojowe mieszkanie, 69 m2 
cena: 628.000 zł 

 

kontakt: Dariusz Kornaś 
tel. 502-104-545

MIESTRZEJOWICE, 
OS. KOMBATANTÓW 
3-pokojowe mieszkanie z dwoma  
miejscami postojowymi, 62 m2

cena: 539.000 zł

 
kontakt: Michał Dzięcioł 
tel. 518-810-080

BRONOWICE,
UL. STAŃCZYKA 
Komfortowe 3-pokojowe mieszkanie, 
79 m2

cena: 705.000 zł 
 
kontakt: Monika Sosnowska-Rainer 
tel. 505-236-943
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RUCZAJ,
UL. CZERWONE MAKI 
2-pokojowe, 50 m2,  
nowoczesny design
cena: 549.000 zł 

kontakt: Paweł Bystrowski 
tel. 533-375-797

WIELICZKA,
OS. LEKARKA 
Bliźniak, 6- pokojowy, 200 m2,  
luksusowy
cena: 940.000 zł 

kontakt: Zbigniew Pisarski 
tel. 511-272-188

SUŁKÓW 
Osiedle domów w zab. szeregowej, 
pow. 107 m2, doskonała komunikacja
ceny: od 460.000 zł

kontakt: Piotr Kudła 
tel. 500-673-615

DĘBNIKI, SIDZINA 
Osiedle domów w zabudowie  
szeregowej, pow. 125 m2,  
wysoki standard wykończenia
ceny: od 545.000 zł 

kontakt: Joanna Makówka 
tel. 515-634-552

STARE MIASTO,
UL. JÓZEFA SAREGO 
2-pokojowy apartament w sercu  
Krakowa, 53 m2

cena: 880.000 zł  

kontakt: Jakub Obcowski 
tel. 510-087-993

GMINA  
KOCMYRZÓW - LUBORZYCA 
Wyjątkowy dom wolnostojący,  
p.u 249 m2, gustownie urządzony,  
dz. 20 ar
cena: 1.049.000 zł

kontakt: Grzegorz Zębala 
tel. 796-541-485

WIELKA WIEŚ,
GIEBUŁTÓW 
Zadbany, wolnostojący dom  
p.u 116 m2, dz. 7,3 ar , 2012 r.
cena: 930.000 zł  

kontakt: Katarzyna Kurleto 
tel. 572-985-869

PODGÓRZE,
UL. PRZEWÓZ
Mieszkanie 3-pokojowe, 68,89 m2, 
wyposażone
cena: 688.000 zł 

kontakt: Dima Hrycyszyn 
tel. 796-483-018

BRONOWICE,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO 
Mieszkanie 3-pokojowe, wysoki  
standard, 78,85 m2

cena: 830.000 zł 

kontakt: Katarzyna Słaby 
tel. 500-715-217

BRONOWICE,
OS. WIDOK-ZARZECZE 
Dom w zabudowie szeregowej (166 m2) położony 
w cichej i spokojnej okolicy
cena: 1.290.000 zł 

kontakt: Bożena Romuzga 
tel. 518-706-538

CENTRUM

INWESTYCJI

DEWELOPERSKICH
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PRĄDNIK CZERWONY,
UL. DOBREGO PASTERZA 
Mieszkanie 3- pokojowe, 79 m2,
kameralne osiedle

 

cena: 620.000 zł 

kontakt: Edyta Fajlhauer 
tel. 518-706-583

ZIELONKI,
WĘGRZCE 
Dom w zab. szeregowej, dz. 2,9 ar, 
138,8 m2, nowoczesny
cena: 970.000 zł 
 

kontakt: Adam Kubala 
tel. 510-131-177

KROWODRZA,
UL. KRÓLEWSKA 
Lokal biurowy, 81 m2, wysoki parter, 
MPEC, rewelacyjna lokalizacja,  
po generalnym remoncie
cena: 987.000 zł  

kontakt: Dariusz Zieliński 
tel. 503-112-787

PRĄDNIK BIAŁY,
OS. MOZARTA 
Mieszkanie 2-pokojowe,  
51,14 m2, przytulne
cena: 470.000 zł  

kontakt: Sebastian Woliński 
tel. 500-206-211

GM KOCMYRZÓW-LUBORZYCA,
MARSZOWICE
Dom wolnostojący, 4- pokojowy,  
187 m2, funkcjonalny
cena: 830.000 zł 

kontakt: Stanisław Irzyk 
tel. 509-907-533

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. ROGATKA 
Mieszkanie 2-pokojowe, 49 m2,  
pod inwestycję
cena: 489.000  zł  

kontakt: Karolina Raźna 
tel. 503-031-022

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. BIAŁORUSKA 
Mieszkanie 3-pokojowe, 70,42 m2, 
nowoczesne
cena: 645.000 zł

kontakt: Sebastian Steranka 
tel. 501-227-010

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. WITOSA 
Mieszkanie 3-pokojowe, 60,4 m2, 
przestronne
cena: 480.000 zł

kontakt: Julia Tarkowska 
tel. 505-083-150

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. DOBREGO PASTERZA 
Zab. szeregowa, 6- pokojowy,  
130 m2, komfortowy

 

cena: 950.000 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

WĘGRZCE WIELKIE, 
Osiedle domów wolnostojących,  
pow. 119 m2, działki 500 m2, 
stan deweloperski
cena: 605.000 zł  

kontakt: Małgorzata Brożek 
tel. 518-685-588
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BRONOWICE,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO 
Mieszkanie 2-pokojowe, 52,5 m2, 
2013 r., ogródek
cena: 580.000 zł 

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

DĘBNIKI,
UL. BARTLA
Mieszkanie 3-pokojowe,  
83,3 m2, gustowne

 

cena: 675.000 zł 

kontakt: Elżbieta Rudek 
tel. 505-110-150

ZIELONKI, GARLICZKA 
Domy w zab. bliźniaczej, 
pow. 192-200 m2, wysoki standard 
wykonania
ceny: od 770.0000 zł

kontakt: Romuald Niemiec 
tel. 576-853-289

WIELICZKA,
ZABAWA  
Osiedle domów w zab. szeregowej,  
pow. 105 m2, kameralna inwestycja
ceny: od 460.000 zł 

kontakt: Piotr Kudła 
tel. 500-673-615

SKAWINA,
UL. LEŚNA 
Mieszkanie 3-pokojowe, 63,5 m2,  
I p,. 2019 r.
cena: 495.000 zł  

kontakt: Katarzyna Osiecka 
tel. 503-780-786

RUCZAJ,
UL. LUBOSTROŃ 
Mieszkanie 2-pokojowe, 52 m2,  
nowe budownictwo 
cena: 518.000 zł 

 
kontakt: Elżbieta Rudek 
tel. 505-110-150

KURDWANÓW,
UL. ŁOWIENICKA 
Mieszkanie 4-pokojowe,  
87,5 m2, taras

 

cena: 699.000 zł  

kontakt: Katarzyna Osiecka 
tel. 503-780-786

ZWIERZYNIEC,
UL. KSIĘCIA JÓZEFA 
Dom wolnostojący, 500 m2,
 dz.15,5 ar, 2012 r.
cena: 2.900.000 zł 

kontakt: Piotr Dziadzio 
tel. 515-234-864

STARE MIASTO,
UL. BONEROWSKA 
Mieszkanie 2-pokojowe, 42 m2,
2015 r.
cena: 659.000 zł 

kontakt: Piotr Dziadzio 
tel. 515-234-864

CENTRUM

INWESTYCJI

DEWELOPERSKICH

KROWODRZA,
UL. LITEWSKA 
Mieszkanie 3-pokojowe, 36,1 m2, 
ustawne

 

cena: 469.000 zł 

kontakt: Julia Tarkowska 
tel. 505-083-150
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Tecnocasa.  
I jesteś w domu.
Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie.

Dom wolnostojący - 266,54 m2 
Łagiewniki, ul. Kołodziejska
Dom jednopiętrowy wybudowany w 2018 r., działka 
o pow. 4,38 a. Nieruchomość składa się z trzech 
pokoi, salonu, dwóch kuchni, dwóch łazienek, 
kotłowni, osobnej pralni oraz trzech pomieszczeń 

użytkowych.

cena: 1.349.000 zł 
tel. 513 084 377

4-pokojowe – 64 m2

Krowodrza, ul. Krowoderskich Zuchów 
Mieszkanie składa się z: przedpokoju, 4 
nieprzechodnich pokoi, osobnej, jasnej kuchni, 
łazienki, WC, loggii i piwnicy. Nieruchomość po 
generalnym remoncie. Możliwość dokupienia 
miejsca postojowego w garażu podziemnym.

cena: 570.000 zł   
tel. 793 717 771

Dom – 240 m²
os. Widok Zarzecze, ul. Trawiasta

Willa o powierzchni użytkowej 240 m2, 
składająca się z parteru, oraz dwóch pięter. 
Zlokalizowana jest w zielonym otoczeniu, w 

sąsiedztwie niskiej zabudowy jednorodzinnej.

cena: 1.990.000 zł 
tel. 791 956 990

2 - pokojowe – 36 m2

Stare Miasto, ul. Bonerowska
Lokal niemieszkalny w stanie dobrym składający  
się z dwóch pokoi oraz łazienki z WC.  
Nieruchomość mieści się w odrestaurowanej  
kamienicy.  

cena: 270.000 zł
 

tel. 512 110 804

Dom – 65 m2

Łobzów, ul. Wrocławska

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

cena: 550.000 zł   
tel. 512 110 802 

2-pokojowe – 53,28 m2

Zabłocie, ul. Dekerta

Mieszkanie składa się z dwóch osobnych pokoi, 
oddzielnej kuchni, łazienki z WC, przedpokoju 
oraz loggii. Ocieplony trzypiętrowy blok  

z ogrzewaniem miejskim.

 cena: 445.000 zł 
tel. 513 084 377 

3-pokojowe – 52,1 m2

Krowodrza, ul. Opolska
Mieszkanie składa się z: przedpokoju, 3 nie-
przechodnich pokoi, osobnej, jasnej
kuchni, łazienki, WC, balkonu i piwnicy.  
Nieruchomość idealna pod inwestycję.
Rozwinięta infrastruktura i komunikacja miejska.

cena: 470.000 zł  
tel. 793 717 771

3-pokojowe – 56 m2

os. Widok, ul. Jabłonkowska
Mieszkanie 56 m2 składające się z trzech osobnych 

pokoi w tym jeden z balkonem, oddzielnej kuchni, 

łazienki i WC. Ogrzewanie miejskie. Stan dobry.

cena: 489.000 zł  
tel. 791 965 990

4-pokojowe – 72,65 m2

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

mieszkańców. 

cena: 765.000 zł 
tel.  512 110 802

1-pokojowe – 19 m²
Stare Grzegórzki, ul. Gurgacza

Mieszkanie składa się z jednego pokoju,  
przedpokoju z aneksem kuchennym, łazienki
oraz piwnicy. Ogrzewanie centralne.  

Nieruchomość idealna pod inwestycję.

cena: 245.000 zł 
tel. 512 110 804
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Tecnocasa.  
I jesteś w domu.
Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie.

Działka budowlana - 16 ar 
Masłomiąca 

Działka budowlana, 3 km od Michałowic, o 
powierzchni 16 arów, ok. 20 metrów
szerokości. Działka położona jest w bardzo cichej 
i spokojnej okolicy na wzniesieniu. W okolicy 
nowoczesna zabudowa jednorodzinna.

 cena: 260.000 zł  
tel. 531 990 786

3-Pokojowe - 50 m2

Osiedle Europejskie

Salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, 
łazieka, osobne WC. Po generalnym remoncie. 
Możliwość dokupienia komórki lokatorskiej  
i miejsca postojowego.

cena: 610.000 zł   
tel. 692 505 666

2-pokojowe – 46 m2

Nowa Huta, os. Na Skarpie
Dwupokojowe mieszkanie zlokalizowane na 
parterze w 2 piętrowym bloku, nieruchomość po-
siada przynależną piwnicę. Stan nieruchomości 
jest dobry. Spokojna i zielona okolica. Ekspozycja 
wschód – zachód.

cena: 370.000 zł  
tel. 693 569 107

2–pokojowe – 64 m2

Stare Miasto, ul. Krowoderska
Atrakcyjna cena i dużo możliwości aranżacyjnych. 

Nieruchomość na drugim piętrze w kamienicy z 

początku XX wieku. Dwa duże pokoje, oddzielna 

kuchnia, łazienka, oddzielne WC i przedpokój. 

cena: 510.000 zł  
tel. 600 638 099

2-pokojowe – 65,92 m2

Azory, ul. Podkowińskiego

Dwa osobne pokoje, osobna jasna kuchnia, duża 
łazienka z wanna i prysznicem, garderoba oraz przed-
pokój. Blok z 2004 roku. W pobliżu Galeria Bronowice 

oraz IKEA. Dodatkowo garaż w cenie 30 000 zł 

cena: 680.000 zł   
tel. 12 265 12 73

1-pokojowe - 35 m2

Prądnik Czerwony, ul. Nuszkiewicza

Kawalerka znajduje się na pierwszym piętrze w 
bloku 4 piętrowym z 2004 roku. Mieszkanie skła-
da się z dużego pokoju, oddzielnej jasnej kuchni, 
łazienki oraz 16 metrowego balkonu.

cena: 320.000 zł 
tel. 531 990 786

3-pokojowe - 63 m2

Kliny

3 niezależne pokoje, duża kuchnia, łazienka, 
osobne WC, balkon. Mieszkanie do wejścia. 
Możliwość dokupienia komórki lokatorskiej  

i miejsca postojowego. 

cena: 430.000 zł  
tel. 692 505 666

2-pokojowe – 56 m2

Nowa Huta, os. Ogrodowe
Dwupokojowe mieszkanie zlokalizowane na 2 piętrze w 3 
piętrowym bloku z lat 50. XX wieku, posiada przynależną 
piwnicę i balkon francuski. Stan nieruchomości b. dobry. 
Ciepła woda MPEC. Budynek w trakcie kompleksowej 
termomodernizacji. Spokojna i zielona okolica.

cena: 385.000 zł  
tel. 693 569 107

2-pokojowe - 62 m2

Stare Miasto, ul. Czysta
Odrestaurowana kamienica z windą i miejskim  
ogrzewaniem. Składa się z dużego salonu,  
oddzielnego pokoju, przechodniej kuchni,  
przedpokoju oraz łazienki z WC.
Przynależna piwnica.

cena: 899.000 zł  
tel. 600 638 099

3-pokojowe - 54,6 m2

Azory, ul. Chełmońskiego 
Mieszkanie trzy pokojowe z osobną jasną 
kuchnia, położone na piątym piętrze w bloku 
dziesięciopiętrowym. Pod blokiem parking 
dla mieszkańców. W sąsiedztwie dwa Parki: 

Krowoderski oraz im. Wyspiańskiego.

cena: 425.000 zł   
tel. 12 265 12 73
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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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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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BIURO SPRZEDAŻY 
ul. Augustiańska 24/LU1, 31-064 Kraków, e-mail: kontakt@dluga24.pl
tel. 730 448 408, 530 298 730, 530 390 197, +48 12 422 14 41

www.dluga24.pl

http://www.dluga24.pl/

