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Temat najnowszego numeru miał być inny, jednak nie sposób nie zmieniać planów 
redakcyjnych w czasie epidemii, w sytuacji tak bezprecedensowej i zapowiadającej być 
może fundamentalne zmiany na rynku. Koronawirus wpływa na nasze życie prywatne, 
rodzinne, wywraca do góry nogami przyzwyczajenia i podkopuje poczucie bezpieczeństwa. 
Z każdym tygodniem, a wręcz z każdym dniem przynosi nowe pytania i obawy. Coraz 
głośniej i z coraz większą obawą w myślach kotłują się najważniejsze z pytań: czy jesteśmy 
bezpieczni, jak długo to jeszcze potrwa oraz jakie będą skutki społeczne i gospodarcze 
przestoju wywołanego epidemią?

Nasi redaktorzy, jak również eksperci współpracujący z dwutygodnikiem podejmują 
odważną próbę odpowiedzi, choćby częściowej, na te pytania. Przeanalizowali sytuację 
w zakresie działań podejmowanych przez władze na szczeblu zarówno lokalnym, jak również 
centralnym. Przedstawiając zakres działań krakowskiego ratusza, ale też pomysły rządu na 
zminimalizowanie przykrych skutków gospodarczych trwającego zastoju, postawili szereg 
pytań o ich zasadność, bądź realny skutek prawny. Należy pamiętać, że to, co ładnie brzmi 
na konferencji prasowej, przeważnie kończy się na zapisach szczegółowych w ustawach 
i aktach prawnych wykluczających sporą część przedsiębiorców, którzy ucierpieli i ucierpią. 
Jak wiadomo gospodarka to system naczyń powiązanych. Problemy nie ominą więc także 
rynku nieruchomości.

W jakim zakresie i z jaką intensywnością epidemia odciśnie swoje piętno na tym sektorze? 
Z pewnością jedną ze zmiennych, które o tym zdecydują, będzie polityka kredytowa 
banków. Bez emocji, za to w oparciu o wiedzę i dane pochodzące z wiarygodnych źródeł, 
m.in. właśnie z banków kredytujących zakup mieszkań, przepowiada ewentualne skutki 
obecnej sytuacji prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK SA, autor artykułu „Czy 
koronawirus zarazi rynek kredytowy?”.

Życząc zdrowia, zapraszam do lektury
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spis firm:

Agencja Nieruchomości Bracia Sadurscy    84-87

Apartamenty Klimaty                                 52

CHB14                                                 77

Co w Krakowie                              II okładka

DOM-BUD                      I okładka, 42-46, 76

Imperial Capital                                   47-49

MSPON                                              92

OAZA Bronowice                                     55

Offices4You                             III okładka, 78

Plan A                                                   90

Proins                                               50-51

Quelle Locum                                          54

Savan Investments                                    53

Tecnocasa                                         88-89

Tętnowski Development                         56, 77

spis treści:

Kraków w obliczu pandemii 
Maria Gil

TEMAT NUMERU  
Rynek nieruchomości w dobie koronawirusa

Czy koronakryzys dosięgnie 
rynek nieruchomości? 
 
Magdalena Hojniak
Deweloperzy kontra koronawirus 
Piotr Kowalski

Czy koronawirus zarazi 
rynek kredytowy? 
Waldemar Rogowski

Ojcowska Park 
Adrianna Stachura

OBIEKTYWNIE 
O NIERUCHOMOŚCIACH

Zakup mieszkania  
w czasach pandemii.  
Pytania i odpowiedzi
Mirosław Pieróg

Rynek najmu stanął 
pod znakiem zapytania 
Beata Pawlusiewicz

7 żartów antykryzysowych
Michał Podolec
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Komunikacja z klientami  
podczas pandemii
Joanna Syrek

 
Rynek nieruchomości 
komercyjnych w dobie kryzysu
Elżbieta Jachymczak
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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

http://www.plebiscyt.krn.pl/
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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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PARK 
ZACZAROWANEJ DOROŻKI

ADRES INWESTYCJI: 

DEVELOPER: 

TELEFON:

E-MAIL: 

Kraków, ul  Dominikanów

HSD Inwestycje

+12 626 68 85

krakow@hsd-inwestycje pl
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PARK 
ZACZAROWANEJ DOROŻKI

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Biuro Sprzedaży: Deweloper:
Budynek wielorodzinny
przy ul. Dominikanów
w Krakowie

P
2/9.2
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grzejniki

gniazdo elektryczne pojedyncze IP20

dwa gniazda elektryczne pojedyncze IP20

gniazdo elektryczne z klapką pojedyncze

tablica elektryczna mieszkaniowa

gniazdo elektryczne zmywarki z klapką

gniazdo elektryczne pralki z klapką IP44

gniazdo elektryczne lodówki IP44

Z

P

L

łącznik świecznikowy

łącznik jednobiegunowy

łącznik jednobiegunowy IP44

wypust oświetlenia ścienny

wypust oświetlenia sufitowy

3f wypust 3f płyty grzejnej / piekarnika

przycisk zwierny dzwonka
dz

dzwonek

dwa gniazda elektryczne z klapką

pojedyncze IP44

IP44

IP44

łącznik schodowy

przycisk zwierny oświetlenia

teletechniczna skrzynka mieszkaniowa

słuchawka domofonu

SAT gniazdo telewizji zbiorczej
naziemnej/satelitarnej

TEL gniazdo telefoniczne/komputerowe

ramka pojedyncza

ramka podwójna

ramka potrójna

ramka poczwórna

nawiewnik okienny

ściany żelbetowe

ściany z bloczków silikatowych
gr.18cm
ściany z bloczków silikatowych
gr.8cm

I PIĘTRO

MIESZKANIE NR 9

SKALA 1:75

3 pok.

balkon

przedpokój
salon+aneks

53,81m2

MIESZKANIE NR 9
1
2

RAZEM:

Powierzchnie mieszkań mogą ulec zmianom.

Powierzchnie pomieszczeń liczone
wg normy PN-ISO 9836; 1997

0 1m 2m 4m Projekt:

Przedstawione plany nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Pokazana aranżacja jest przykładowa.

sypialnia3

4,50m²
22,14m²

9,62m²

5,79m²

łazienka4
sypialnia5

4,24m²
13,31m²

tel. (+48)041 361 36 65

DETAN Sp. z o.o
ul. Słowackiego 16
25-365 Kielce

Biuro Sprzedaży: Deweloper:
Budynek wielorodzinny
przy ul. Dominikanów
w Krakowie

4/27.2

34,29
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grzejniki

gniazdo elektryczne pojedyncze IP20

dwa gniazda elektryczne pojedyncze IP20

gniazdo elektryczne z klapką pojedyncze

tablica elektryczna mieszkaniowa

gniazdo elektryczne zmywarki z klapką

gniazdo elektryczne pralki z klapką IP44

gniazdo elektryczne lodówki IP44

Z

P

L

łącznik świecznikowy

łącznik jednobiegunowy

łącznik jednobiegunowy IP44

wypust oświetlenia ścienny

wypust oświetlenia sufitowy

3f wypust 3f płyty grzejnej / piekarnika

przycisk zwierny dzwonka
dz

dzwonek

dwa gniazda elektryczne z klapką

pojedyncze IP44

IP44

IP44

łącznik schodowy

przycisk zwierny oświetlenia

teletechniczna skrzynka mieszkaniowa

słuchawka domofonu

SAT gniazdo telewizji zbiorczej
naziemnej/satelitarnej

TEL gniazdo telefoniczne/komputerowe

ramka pojedyncza

ramka podwójna

ramka potrójna

ramka poczwórna

nawiewnik okienny

ściany żelbetowe

ściany z bloczków silikatowych
gr.18cm
ściany z bloczków silikatowych
gr.8cm

Hp=10cm Hp=10cm
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Hp=10cm

O6

12
1

22
0

10
4

22
0

10
4

22
0

O9
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4/26.5
34,96

ANTRESOLA

O9

schody o konstrukcji lekkiej
wykonanie indywidualne

x2

885

41
1

III PIĘTRO

MIESZKANIE NR 26

SKALA 1:75

2 p.+A

balkon

przedpokój
pokój

86,08m2

MIESZKANIE NR 26
1
2

RAZEM:

Powierzchnie mieszkań mogą ulec zmianom.

Powierzchnie pomieszczeń liczone
wg normy PN-ISO 9836; 1997

0 1m 2m 4m Projekt:

Przedstawione plany nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Pokazana aranżacja jest przykładowa.

łazienka3

7,16m²
10,66m²

2,69m²

10,46m²

wc4
salon+aneks5

1,51m²
29,10m²

tel. (+48)041 361 36 65

DETAN Sp. z o.o
ul. Słowackiego 16
25-365 Kielce

antresola6 34,96m²

poziom III piętra:

poziom antresoli:

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 przy ul  Dominikanów położona jest w bliskim są-
siedztwie zlokalizowanego między ul  Lublańską a Dobrego Pa-
sterza „Parku Zaczarowanej Dorożki”  W pobliżu parku płynie 
potok Sudół, a sam park znajduje się na terenie dawnego fol-
warku należącego niegdyś do zakonu Dominikanów  „Park Za-
czarowanej Dorożki” to zielona enklawa w tej części Krakowa  
Zieleń parkowa, alejki, plac zabaw i inne atrakcje sprawiają, 
że okoliczni mieszkańcy mogą tu odpoczywać i spędzać czas 
w sposób aktywny 

PRZEDPOKÓJ

POKÓJ

ŁAZIENKA

WC

SALON+ANEKS

ANTRESOLA

BALKON

29,10m²

34,96m²

5,97 m2

PRZEDPOKÓJ  

SALON+ANEKS  

SYPIALNIA

ŁAZIENKA

7,16m²

10,66m²

2,69m²

1,51m²

4,50m²

22,14m²

9,62m²

4,24m²

Kraków, ul  Dominikanów

HSD Inwestycje

+12 626 68 85

krakow@hsd-inwestycje pl

SYPIALNIA 

BALKON

13,31m²

5,79m²

Ciekawa architektura i szeroka gama mieszkań, a jednocześnie 
kameralność to cechy wyróżniające inwestycję „Park Zaczaro-
wanej Dorożki”  W budynku położonym przy ul  Dominikanów 
na krakowskim Czerwonym Prądniku zaprojektowano 33 miesz-
kania o powierzchni od 30,34 do 103,41 mkw 

Do dyspozycji nabywców mieszkań pozostaje także oferta 
sprzedaży miejsc postojowych w hali garażowej, gdzie zapro-
jektowano 41 wydzielonych miejsc  Na parterze budynku znaj-
duje się również jeden lokal użytkowy  Teren osiedla zostanie 
ogrodzony, a ogrzewanie oraz ciepła woda dostarczana będą 
z sieci MPEC 
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UŁANÓW

ADRES INWESTYCJI: 

DEVELOPER: 

TELEFON:

E-MAIL: 

Ul  Ułanów 64D

DOM-BUD M  Szaflarski SP J

600 46 01 05

poczta@dom-bud pl

R

M. Szaflarski Spółka Jawna
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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

Budynek przy ul  Ułanów to inwestycja unikatowa w każdym 
detalu  To wyjątkowe miejsce dla każdego, kto poszukuje wy-
godnego standardu życia, gdzie przestrzeń i natura będą szły 
w parze z bliskością do centrum Krakowa 

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  

Ul  Ułanów 64D

DOM-BUD M  Szaflarski SP J

600 46 01 05

poczta@dom-bud pl

Do zaproponowania Państwu mamy mieszkania o bogato zróż-
nicowanym metrażu (26 m2 – 79 m2) cechujące się znacznymi 
przeszkleniami dzięki czemu będą one jasne i słoneczne  

Do każdego z mieszkań dodatkowo zaprojektowano przestronny 
balkon  Apartamenty na najwyższym piętrze dodatkowo wypo-
sażone są w antresole, co pozwala na uzyskanie większej po-
wierzchni oraz nowoczesnego wyglądu pomieszczeń  

Aby zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych w budyn-
kach zaprojektowano dwie kondygnacje podziemne z indywidu-
alnymi boksami garażowymi oraz komórkami lokatorskimi 
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Straty i wydatki

Dla budżetu miasta najbliższe miesiące nie 
zapowiadają się więc optymistycznie, bo 
końca epidemii nie widać, a szkód finan-
sowych przez nią wyrządzonych z pewno-
ścią będzie wiele – brak przychodów ze 
Strefy Płatnego Parkowania, ze sprzedaży 
biletów komunikacyjnych, obszarów wynaj-
mowanych pod kawiarniane ogródki itp  
Prezydent Majchrowski zwraca uwagę, że 
300 mln zł może wynieść dziura finanso-
wa wynikająca tylko z niewpłynięcia do 
budżetu miasta podatków dochodowych 
od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)  
Tymczasem dodatkowych kosztów wynika-
jących z podjęcia działań do walki z epi-
demią jest wiele – zakup niezbędnego 
sprzętu medycznego, dodatkowy transport 
dla personelu szpitalnego czy też odkaża-
nie dróg i przystanków autobusowych  Te 
nieprzewidziane wydatki w połączeniu ze 
spadkiem dochodów miasta to już ubytek 
finansowy sięgający nawet 1 mld zł  Pre-
zydent podkreśla, że samorząd na własną 
rękę stara się zaoferować przedsiębiorcom 
oraz instytucjom kulturowym takie rozwią-
zania, które pomogą im teraz przetrwać  

Już zaczęliśmy pierwsze cięcia w wydat-
kach zaplanowanych na ten rok przez miej-
skie jednostki i wydziały urzędu, właśnie po 
to, by zabezpieczyć w pierwszej kolejności 
to, co niezbędne – mówi Jacek Majchrow-
ski  Jakie działania podejmuje więc Kraków 
dla przedsiębiorców?

Dla nich jest „Pauza”

Program opracowany przez krakowski urząd 
powstał, jeszcze zanim polski rząd przed-
stawił założenia tarczy antykryzysowej  To 
dzięki „Pauzie” tutejsi przedsiębiorcy mogą 
odroczyć obowiązek zapłaty podatku od 
nieruchomości, środków transportu czy też 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi  Na wniosek zainteresowanego płatno-
ści te zostają wstrzymane na okres od mar-
ca do maja lub rozłożone na raty  Program 
zakłada również pomoc dla dzierżawców 
lokalnych targowisk oraz dorożkarzy – dla 
tych pierwszych czynsz za wynajem terenu 
targowego będzie obniżany zgodnie z wy-
sokością spadku przychodu finansowego 
wynikającego z problemów prowadzenia 
owej działalności w czasie pandemii  Na-
tomiast dorożkarze będą mogli ubiegać się 

Na progu finansowej zapaści

Kraków, jak wiele polskich miast, będzie 
musiał bardzo ostrożnie rozplanować miej-
skie środki finansowe i zastanowić się, które 
z planowanych inwestycji należy odwołać 
lub przełożyć  Prezydent Jacek Majchrow-
ski już dziś potwierdza, że stolica Małopol-
ski stoi przed niewyobrażalnym kryzysem 
i tłumaczy, że ponieważ miasto nie posia-
da zeszłorocznych funduszy, możliwe jest 
wyłącznie zarządzanie tymi finansami, 
które w danym miesiącu wpływają do bu-
dżetu na bieżąco (przychód własny oraz 
dotacje i subwencje rządowe) – a tego 
będzie teraz zdecydowanie mniej  Dlate-
go pierwszeństwo w realizacji otrzymają 
zadania niezastąpione dla zachowania 
prawidłowego funkcjonowania miasta, 
a wiele wydarzeń kulturowych i festiwali 
wakacyjnych w ogóle się w tym roku nie 
odbędzie  Przede wszystkim musimy zrezy-
gnować z inwestycji, na które jeszcze nie 
mamy zawartych umów – dodał prezydent 
i podkreślił, że miasto chce realizować 
jak najwięcej zadań, by nie dopuścić do 
upadku firm, a w konsekwencji tego – ma-
sowych zwolnień 

Kraków w obliczu pandemii
Nie ma już żadnego europejskiego państwa, które nie zmagałoby się konsekwencjami światowej pandemii CO-
VID-19. Niemalże od połowy marca w Polsce stopniowo wprowadzane są kolejne obostrzenia mające ogromny 
wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, turystykę, rynek pracy i codzienne życie obywateli. Jak z tą sytuacją 
radzi sobie stolica Małopolski i jakie niezależne rozwiązania ekonomiczne wprowadza? Czy jedno z najatrak-
cyjniejszych dla turystów polskich miast będzie zmuszone zmierzyć się z kryzysem gospodarczym?

temat numeru
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Kraków w obliczu pandemii

o obniżenie opłat wynikających z zamknię-
cia postoju stałego i przejazdu przez Rynek 
Główny – jeśli te przepisy obowiązywałaby 
cały kwiecień, to dorożkarze nie będą mu-
sieli nic płacić  Prezydent miasta podkreślił, 
że podjęcie konkretnych działań w celu po-
mocy przedsiębiorcom było rzeczą prioryte-
tową, ponieważ chodzi tu o ochronę miejsc 
pracy tysięcy ludzi 

Mniej turystów to mniej 
pieniędzy

Z roku na rok można zaobserwować ten-
dencję zwyżkową w kwestii osób odwie-
dzających Kraków – obejmuje ona zarówno 
gości krajowych, jak i tych zagranicznych  
Szacuje się, że w zeszłym roku do stolicy 
Małopolski przyjechało ponad 14 mln tury-
stów – to aż o 4 mln więcej niż w 2015 r  
Według obliczeń z 2019 r  przeprowadzo-
nych przez Małopolską Organizację Tury-
styczną i Wydział ds  Turystyki Urzędu Mia-
sta Krakowa zeszłoroczna suma pieniędzy 
wydanych w stolicy Małopolski przez tury-
stów to aż 7,5 mld zł (wartość ta nie jest rów-
noznaczna z wszystkimi dochodami miasta 
z tytułu turystyki)  Cała ta kwota rozkłada się 
na poszczególne instytucje i usługodawców 
– usługi przewodnickie, branżę noclegową, 
kulturową, rozrywkową, na transport i gastro-
nomię  Dyrektor Wydziału ds  Turystyki UMK 
Elżbieta Kantor dodaje do tego również fir-
my zarabiające w sposób pośredni na tury-
styce, tj  dostawców produktów, producen-
tów żywności, pralnie czy firmy sprzątające  
Na razie trudno stwierdzić, jakie będą straty 
wynikające ze spadku ruchu turystycznego, 
ponieważ sytuacja jest bardzo dynamicz-
na i nie wiadomo, czy koronawirus będzie 
stwarzał szczególne niebezpieczeństwo 
również jesienią  Tymczasem Krakowska 
Izba Turystyczna przeprowadziła ankietę 
w grupie 253 przedsiębiorstw z branży tu-
rystycznej, z której wynika, że aż 118 z nich 
odnotowało w ubiegłym miesiącu spadek 
obrotów rzędu 81-100 proc , a prognozy 
na kwiecień i maj wskazują, że tak ogromny 
spadek może objąć w najbliższym czasie 
nawet 209 z biorących udział w badaniu 
przedsiębiorstw 

Co z pracą?

Jeszcze w lutym tego roku Kraków mógł 
pochwalić się jedną z najniższych stóp 
bezrobocia w Polsce i choć ciężko w tej 
chwili cokolwiek prognozować, to mia-
sto z pewnością ucierpi, zwłaszcza jeśli 
mowa o branży turystycznej  Na grupach 
typu „Praca Kraków i Małopolskie” poja-
wił się w ostatnich tygodniach „wysyp” 
ogłoszeń od osób szukających zatrud-
nienia, które z dnia na dzień zostały bez 
jakichkolwiek dochodów  Są wśród nich 
samodzielnie utrzymujący się studenci, lu-
dzie zarabiający na życie kilkuosobowej 
rodziny, starsi oraz pracownicy na umowę 
zlecenie czy o dzieło – tylko w facebo-
okowej grupie „Bezrobocie w Kwarantan-
nie – Łączmy się!” jest na ten moment 630 
osób pozbawionych zatrudnienia w wyni-
ku epidemii koronawirusa  Opierając się 
na danych opublikowanych przez Cen-
tralną Ewidencję i Informację o Działalno-
ści Gospodarczej, w ubiegłym miesiącu 
w naszym kraju swoją działalność go-
spodarczą wstrzymało ok  50 tys  przed-
siębiorstw, a liczba ta codziennie się 
powiększa  Konfederacja Lewiatan to or-
ganizacja biznesowa zrzeszająca ponad 
4100 przedsiębiorstw zatrudniających 
łącznie ok  1 mln osób  Z końcem marca 
przeprowadziła ona ankietę, w której za-
pytała 800 firm o to, jak odczuwają skut-
ki pandemii koronawirusa  Okazuje się, 
że aż 69 proc  przedsiębiorstw planuje 
zwolnienie pracowników, a 47 proc  py-
tanych zacznie redukcję po odczekaniu 
trzech tygodni na uzyskanie wparcia od 
państwa  Z kolei w następnym badaniu 
Konfederacji Lewiatan wnioski również 
prezentują się dość pesymistycznie – aż 
47 proc   pracowników stwierdziło, że oni 
sami bądź ich bliscy zostaną zwolnieni 
z dotychczasowych stanowisk, a 51 proc  
uznało, że wskutek obecnej sytuacji zna-
cząco ucierpią ich dochody  Minister Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena 
Maląg w rozmowie z Polskim Radiem24 
stwierdziła, że pod koniec 2020 r  krajo-
we bezrobocie może sięgać nawet 10 
proc 

Czy komunikacja miejska 
zdaje egzamin?

Zgodnie z ogólnokrajowymi wytycznymi 
w krakowskich autobusach i tramwajach 
może obecnie podróżować tyle osób, ile 
wynosi połowa miejsc siedzących w po-
jeździe – na drzwiach każdego z tych 
środków transportu umieszczono zatem 
specjalne naklejki informujące pasażerów 
o maksymalnej liczbie dostępnych miejsc  
Jeśli inspektorzy ruchu, policjanci lub pro-
wadzący pojazdy zauważą podczas 
swojej zmiany zwiększony ruch pasaże-
rów, wtedy wysyłane są dodatkowe auto-
busy bądź tramwaje w celu zachowania 
jak największego bezpieczeństwa  Marek 
Gancarczyk, rzecznik MPK podkreśla, że 
większość podróżujących stosuje się do 
wprowadzonych przez rząd ograniczeń  
Problemem mogą być jednak zwroty pie-
niędzy za bilety okresowe zapisane na no-
śnikach takich jak legitymacje studenckie – 
ich właściciele muszą je przesłać pocztą 
do siedziby krakowskiego MPK, co przy 
aktualnym nakazie ograniczenia wycho-
dzenia z domu jest rzeczą trudną do wy-
konania  Marek Gancarczyk tłumaczy, że 
wynika to z faktu, iż nie ma możliwości 
usunięcia biletu online, ponieważ aby to 
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czy odwiedzenia znajomych  Na Twitterze 
Małopolskiej Policji po przedświątecznym 
weekendzie pojawił się wpis, że najwięcej 
sobotnich i niedzielnych interwencji doty-
czyło przebywania na terenach zielonych  
W przypadku łamania wyżej wymienionych 
zasad służby mają prawo do wystawienia 
mandatu, a w wyjątkowo rażących przy-
padkach powiadamiają Powiatowego In-
spektora Sanitarnego, który już nałożył kilku 
krakowianom kary finansowe w wysokości 
ok  12 tys  zł  W mediach społecznościo-
wych związanych z Krakowem można 
natknąć się na zarówno pozytywne, jak 
i negatywne komentarze dotyczące wpro-
wadzanych obostrzeń, choć niezadowole-
nie co poniektórych internautów wzbudziła 
zwłaszcza kwestia zamknięcia terenów 
zielonych  W końcu wcześniej chętnie od-
wiedzane (a momentami nawet zatłoczo-
ne), krakowskie parki zostały przez Zarząd 
Zieleni Miejskiej zamknięte do odwołania  
Piotr Kempf Dyrektor Zieleni Miejskiej pod-
kreślił w rozmowie z Kraków pl, że takie 
działania mają na celu wypracowanie jak 
najszybszych rozwiązań całej tej sytuacji  
Jeśli chodzi o Planty czy bulwary Wiślane, 
to będziemy liczyć na solidarność mieszkań-
ców – dodał dyrektor, ponieważ tych miejsc 
nie da się zamknąć, a można jedynie po-
wiesić tablice informujące o zakazie wstępu 

#zostańwdomu, ale pomóż 
innym

Na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej informacje dotyczą-

ce koronawirusa są aktualizowane co 24 
godziny  9 kwietnia osób nadzorowanych 
na terenie Małopolski (w tym objętych 
kwarantanną) było już powyżej 20 tys , 
a w samym Krakowie odnotowano 122 
przypadki zarażeń koronawirusem  Miesz-
kańcy miasta bardzo aktywnie zaanga-
żowali się w tworzenie różnych inicjatyw 
niesienia pomocy  Pomysłów nie brakuje: 
studenci i pracownicy Krakowskiej Politech-
niki wykorzystują drukarki 3D, by tworzyć 
dla medyków z całej Polski ochronne przy-
łbice – na początku kwietnia wysłali ich 
już 300, a dodatkowo szyją też tysiące 
rękawiczek i maseczek  Wielu ludzi samo-
dzielnie tworzy grupki wolontariuszy po-
magających seniorom zrobić zakupy czy 
załatwić sprawy, które wymagają wyjścia 
z domu  Również pracownicy firmy infor-
matycznej Comarch wyszli z inicjatywą 
bezpłatnego udostępniania swoich służ-
bowych mieszkań lekarzom, którzy muszą 
odbyć kwarantannę – każdy, kto chciałby 
wynająć pomieszczenie, może dołączyć 
do facebookowej grupy „Mieszkanie dla 
medyka”  Prezydent Majchrowski zwraca 
uwagę, że wszelkie formy pomocy tworzo-
ne przez mieszkańców to również duże 
wsparcie dla miasta, które dzięki ich dzia-
łaniom może już zajmować się kolejnymi 
kwestiami  Od zawsze wiemy, że nasze 
społeczeństwo potrafi się mobilizować 
w trudnych chwilach, ale mnogość inicja-
tyw, które teraz się narodziły, rzeczywiście 
jest imponująca – dodał prezydent 

wykonać, plastikowa karta musi fizycznie 
trafić do MPK  Inaczej sprawa wygląda 
z biletami zakodowanymi na telefonach ko-
mórkowych – aby go anulować, wystarczy 
wysłać taką prośbę na adres: reklamacje@
kkm.krakow.pl (wraz z informacją o nume-
rze rachunku bankowego, na który mają 
zostać przelane pieniądze) – wyjaśnia 
Gancarczyk  Wiadomo już, że oprócz 
dotychczasowych obostrzeń, od Niedzieli 
Wielkanocnej ograniczony zostanie do-
datkowo ruch komunikacyjny w godzinach 
8:30-12:30 oraz 16:00-19:00, a także za-
wieszeniu ulegną nocne kursy – wszystko 
po to, by jak najbardziej zmobilizować 
mieszkańców Krakowa do pozostania 
w domach 

Sprawy urzędowe
załatwiamy z domu

Na ten moment Urząd Miasta Krakowa 
jest zamknięty do końca kwietnia – niektó-
re sprawy można załatwiać telefonicznie, 
a dokumenty i wnioski przesyłać w wersji 
elektronicznej lub wrzucać do specjalnych 
pojemników ustawionych w 14 lokaliza-
cjach  Jedyne sprawy rozwiązywane osobi-
ście to rejestrowanie i sporządzanie aktów 
zgonów  Również Zarząd Dróg Miasta, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
oraz pozostałe jednostki urzędowe miasta 
pozostają otwarte wyłącznie dla pracow-
ników (sądy przeprowadzają jedynie roz-
prawy obejmujące tzw  kwestie pilne)  Od 
początku kwietnia można też online skła-
dać wnioski do Budżetu Obywatelskiego, 
z tym że władze zadecydowały o przesu-
nięciu terminu dostarczenia 15 podpisów 
popierających projekt ogólnomiejski bądź 
dzielnicowy do 24 lipca 

Służby w gotowości

Kilkuset policjantów, strażników miejskich 
oraz żołnierzy codziennie przemierza ulice 
Krakowa, by sprawdzić, czy osoby objęte 
kwarantanną nie wychodzą z domu i czy 
pozostali mieszkańcy przestrzegają obo-
strzeń dotyczących opuszczenia miejsca 
zamieszkania w celu wyjścia na spacer, tekst / Maria Gil

Czy koronawirus zarazi
rynek kredytowy?
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Skomplikowana sytuacja związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 
rodzi szereg zagrożeń, niepewności oraz pytań zarówno wobec przyszłości funkcjonowania globalnej 
gospodarki, jak i naszego rynku rodzimego. Czy kryzys z 2009 r., kiedy to banki zaprzestały udzielania 
kredytów, jest właściwym punktem odniesienia do bieżącej sytuacji? Czy powtórzy się scenariusz z tam-
tego okresu, którego efektem było wyhamowanie akcji kredytowej i spadek cen mieszkań?

temat numeru

Czy koronawirus zarazi
rynek kredytowy?

wpływu, w moim przekonaniu, jest długość 
i skala występowania pandemii, bowiem 
każdy kolejny tydzień trwania COVID-19 
będzie pogłębiał negatywne skutki  Za-
kładając trwanie pandemii jeszcze przez 
kilka miesięcy, możemy spodziewać 
się spowolnienia przez 2 – 3 kwartały  
Wskaźnik PKB odnotuje dynamikę ujem-
ną, myślę że nawet, ok  4-5 proc  Długość 
lockdownu wprost określa ekonomiczne 
skutki  Dla ekonomistów ważne jest, czy 
gospodarka w tym polska zachowa się 
według schematu V, czyli po bardzo du-
żym spadku, w krótkim terminie wrócimy 
do równie wysokich wzrostów, czy też U, 
tzn  dużemu spadkowi PKB będzie towa-
rzyszył długi okres recesji z bardzo niskim 
spłaszczonym wzrostem lub niskim spad-
kiem, po którym dopiero nastąpi ponowny 
wysoki wzrost  

To będzie inny kryzys niż 
w 2009 r.

Wirus, można przewrotnie stwierdzić, prze-
niesie się na wiele aspektów życia finanso-
wego i społecznego  Dynamicznie reaguje 
warszawska giełda, notowania polskiego 
złotego są bliskie najniższych poziomów od 
niemal dekady  Po dwóch obniżkach mamy 
najniższe w historii stopy procentowe  Sektor 
bankowy z jednej strony robi wszystko, co 
możliwe i jest kluczowym elementem utrzy-
mania finansowania gospodarki, a z drugiej 
strony, poszczególne banki muszą samo-
dzielnie stawić czoła epidemii  Wyzwa-
niem dla całego sektora będzie zarabianie 
w środowisku tak niskich stóp procentowych, 
z którymi banki w Polsce nie miały dotych-
czas do czynienia  Ponadto nieunikniony jest 
wzrost przeterminowań, niewiadoma jest je-
dynie jego skala 

Obecnych perturbacji wywołanych 
pandemią raczej nie porówny-
wałbym z kryzysem z 2009 r  

Źródłem tamtych zdarzeń były amerykań-
skie kredyty subprime i oparte o nie ob-
ligacje  Impulsem dla kryzysu były więc 
rynki finansowe, a nie gospodarka realna  
Bieżąca sytuacja związana z lockdow-
nem i praktycznym zamrożeniem dużej 
części globalnej realnej gospodarki od-
działuje zarówno na stronę popytową 
gospodarki (możliwy duży wzrost bezro-
bocia, niższych dochodów gospodarstw 
domowych, zubożenia klasy średniej), jak 
i podażową (przerwane procesy dostaw 
oraz nierealizowane procesy produkcyj-
ne)  Trudno jeszcze obecnie opiniować 
skalę negatywnego oddziaływania skut-
ków pandemii, choć już wywołuje gwał-
towne zmiany rozwoju w ogólnoświato-
wej gospodarce  Kluczowym dla oceny 



pu
bl

ic
ys

ty
ka

16
st

ro
na

składanych wniosków o kredyt, które na-
stępnie w procesie analizy ryzyka przez 
bank przekazywane są w formie zapyta-
nia do BIK-u, o tzw  raport kredytowy  

Liczba zapytań o osoby wnioskujące o kre-
dyt mieszkaniowy może być więc dobrym 
predyktorem strony popytowej rynku kredy-
tów mieszkaniowych, a tym samym rynku 
nieruchomości  W okresie 15-21 03 2020 
r  w porównaniu do analogicznego tygo-
dnia ub r , BIK odnotował spadek o 19,9 
proc  liczby takich zapytań  Obserwowa-
liśmy wówczas pierwsze sygnały dużego 
wyhamowania rynku kredytów mieszkanio-
wych  O tym, jak dynamicznie zmienia się 
sytuacja, świadczy wynik kolejnego tygo-
dnia  Otóż liczba zapytań o wnioskodaw-
ców ubiegających się o kredyt mieszkanio-
wy w tygodniu 30 03-05 04  br  wzrosła 
o +17,4 proc  w porównaniu z tygodniem 
23-29 03 br  

Można zatem wnioskować, że po chwi-
lowej panice, wywołanej sytuacją pande-
miczną, klienci powrócili na rynek kredy-
tów mieszkaniowych  Wpływ na to może 
mieć kilka czynników  Pierwszym z nich, 
stymulującym sytuację na rynku hipotek, 
jest elastyczna postawa deweloperów, 
którzy zaczęli prezentować ofertę zakupu 
nowych nieruchomości w Internecie  Drugi 
determinant wiąże się z faktem, że część 

klientów chce wykorzystać obecną sytu-
ację, aby uzyskać od deweloperów niższą 
cenę  Trzeci czynnik wynika z faktu, iż jest 
to jeszcze skutek wstępnych transakcji za-
wartych przed 15 marca  Czwarty powód 
wiąże się z możliwą obawą o zaostrzenie 
przez banki kryteriów i warunków udziele-
nia kredytu  

Co może się wydarzyć na 
rynku mieszkaniowym?

W tej dynamicznej sytuacji w dokonywa-
nych analizach można estymować scena-
riusze tego, czego należy się spodziewać 
na rynku mieszkaniowym w Polsce 

Według mnie duże znaczenie będą miały 
czynniki popytowe, wpływające na kształ-
towanie cen  Po pierwsze nieruchomości 
sprzedawane są w kanale relacyjnym, 
fizycznym „face to face” – trudno sprze-
dawać nieruchomości w kanale interneto-
wym  Ograniczy to możliwość realizacji 
popytu przez klientów  A tylko część po-
tencjalnych nabywców może zdecydo-
wać się na zakup nieruchomości bez jej 
oglądania  Po drugie istotna jest dostęp-
ność do finansowania zakupu kredytem 
bankowym  Choć należy pamiętać, że 
obecnie tylko ok  40 proc  nieruchomości 
nabywanych jest przy wsparciu kredytem 
mieszkaniowym  Można przypuszczać, że 

Mamy dziś zgoła odmienną sytuację niż 
wspomniany kryzys sprzed 11 lat, a także 
inna (lepsza niż wówczas) jest odporność 
sektora bankowego na zawirowania – wyż-
sza kapitalizacja banków  W ostatnim bo-
wiem okresie mieliśmy do czynienia z mniej-
szymi wzrostami cen mieszkań i większymi 
możliwościami Polaków do finansowania 
nieruchomości za pomocą kredytów ban-
kowych (wzrost dochodów i niskie stopy 
procentowe) 

Obecna sytuacja, począwszy od marca 
2020 r , będzie miała negatywny wpływ 
na wszystkie branże, w tym także banki  Tu 
należy zwrócić uwagę na aspekt kredytowy 
w relacji czynników popytowych, jak i po-
dażowych oraz możliwego wzrostu ryzy-
ka wzrostu „defaultów”, czyli zobowiązań 
przeterminowanych (opóźnionych > 90 dni)  
Trudno jeszcze prognozować, co się stanie 
z popytem na kredyty  W tym przypadku 
trzeba wyraźnie rozróżnić popyt na kredy-
ty finansujące konsumpcję (kredyty ratalne 
i gotówkowe) oraz na zakup nieruchomości 
(kredyty mieszkaniowe) 

Koronawirus a marcowy 
popyt na kredyty
mieszkaniowe 

Popyt generowany przez nabywców 
nieruchomości, możemy mierzyć liczbą 



     publicystyka  
17

stronatekst / prof. Waldemar Rogowski, 
główny analityk BIK SA

czynnik psychologiczny – przy niepew-
ności, w której nasze dochody mogą być 
zagrożone, trudniej podejmuje się długo-
terminowe decyzje, do jakich należy za-
kup nieruchomości  Obecnie zawirowania 
z powodu koronawirusa prawdopodob-
nie bardziej sprzyjają oszczędzaniu niż 
inwestowaniu  W dłuższej perspektywie 
wszystkie te aspekt mogą ograniczyć po-
pyt, a tym samym zadziałać destymulująco 
na ceny nieruchomości 

Czy trudniej będzie dostać 
kredyt?

W moim przekonaniu analiza kwestii po-
dażowych wydaje się nieco trudniejsza  
Wynika to z tego, że kredyty mieszkanio-
we udzielane były w modelu tradycyjnym, 
przy udziale klientów i pracowników ban-
ku  Można więc postawić pytanie, na ile 
banki przejdą na proces online  

Należy też zastanowić się, jaką politykę 
kredytową będą obecnie stosowały banki 
w przypadku kredytowania hipotecznego  
Już przed pandemią instytucje te sygnali-
zowały przejście na bardziej konserwa-
tywne zasady, charakteryzujące się mniej-
szą dostępnością i wyższą ceną kredytu  
Jaki będzie więc poziom akceptacji złożo-
nych wniosków kredytowych? Obecnie już 
docierają sygnały, że banki, jako strona 
podażowa rynku kredytowego, zaostrzą 

wymagania stawiane kredytobiorcom  
Zwróciłbym tu uwagę szczególnie na 
możliwe podniesienie wysokości wkładu 
własnego, który bezpośrednio wpływa na 
wysokość wskaźnika LtV: relacji wartości 
kredytu do wartości nieruchomości  W tym 
przypadku należy oczekiwać obniżenia 
jego akceptowalnego poziomu, czyli 
zwiększenia wkładu własnego  Będzie 
to stanowiło barierę dla części potencjal-
nych kredytobiorców, nieposiadających 
środków na wyższy wkład własny  

Rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce 
jest specyficzny, bowiem blisko 90 proc  
sprzedaży kredytów mieszkaniowych na-
leży do pięciu dużych banków  Oznacza 
to, że każda zmiana wymagań dokonana 
przez jeden z nich, może w istotny sposób 
wpłynąć na sytuację całego rynku kredy-
tów mieszkaniowych  

Zapytać też trzeba, czy dostęp do kredy-
tu będą mieli pracownicy branż najbar-
dziej doświadczonych koronawirusem, 
mikroprzedsiębiorcy działający w tych 
branżach, czy osoby zatrudnione na ela-
styczne formy zatrudnienia  

Obawiam się, że w tych warunkach sprze-
daż kredytów mieszkaniowych może 
spaść bardziej, niż wynikałoby to ze spad-
ku zapytań  Jednak z uwagi na długi pro-
ces udzielania kredytu (ok  2 miesiące), 

ostateczną ocenę będzie można przed-
stawić dopiero w majowo-czerwcowej 
sprzedaży, którą będziemy raportować 
w newsletterze kredytowym BIK  

Teraz jest za wcześnie, by formułować 
wnioski  Trzeba obserwować trendy  Pro-
gnozuję, że w krótkim terminie nastąpi 
spadek zarówno ilościowy, jak i warto-
ściowy udzielanych kredytów mieszkanio-
wych  W późniejszym okresie, oczywiście 
przy założeniu wygaśnięcia pandemii 
w czerwcu – lipcu i braku jej wznowienia 
na jesień, powinniśmy zaobserwować 
wzrost  Pytanie tylko, czy na tyle duży, by 
zrekompensowały spadki z II kw  2020 r 
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takowe było zainteresowanie, to i tak prze-
prowadzenie wszelkich związanych z tym 
formalności stanowiłoby spore utrudnienie  
Kancelarie notarialne ograniczyły swoją 
działalność, a w bankach czy urzędach 
zmniejszono liczbę obsługujących klien-
tów pracowników oraz skrócono godziny 
otwarcia  Nie da się zaprzeczyć, że sektor 
nieruchomości odnotował spadek obrotów  
Zjawisko dostrzegają nie tylko gracze na 
rynku wtórnym, ale również pierwotnym  Pre-
zentacje mieszkań przeniesiono do Internetu 
w postaci wirtualnych spacerów, a część 
deweloperów zdecydowała się nawet na 
zdalne zawieranie umów rezerwacyjnych  

Jak bowiem wynika z ankiety Krakowskiego 
Rynku Nieruchomości przeprowadzonej 
w połowie marca wśród części biur sprze-
daży prosperujących w Krakowie,  już na 
etapie wprowadzania pierwszych obo-
strzeń, prawie wszystkie biura obsługi klienta 
przeszły na system pracy zdalnej  Nieliczni 
zdecydowali się na zorganizowanie dyżu-
rów pełnionych przez jednego pracownika, 

choć praktycznie rozmijało się to z celem, 
ponieważ jak mówili respondenci, klienci 
przestali przychodzić do biur jeszcze, kiedy 
te działały standardowo  Liczba zaintereso-
wanych ofertami drastycznie spadła rów-
nież w odniesieniu do kontaktu mailowego 
czy telefonicznego  Zgłaszały się jedynie 
osoby, które były wcześniej umówione – 
czy to na podpisanie umowy, czy też w celu 
skompletowania dokumentów  

Czy wirus pokona ceny 
mieszkań?

Najczęściej zadawanym pytaniem dotyczą-
cych przyszłości rynku nieruchomości w kon-
tekście pandemii jest to, dotyczące cen 
mieszkań  Jak przewidują eksperci z HRE 
Investments, w najbliższym czasie możemy 
zaobserwować zastopowanie wahań cen  
Zwracają oni przy tym uwagę, że zainte-
resowanie zakupem mieszkania nie zmala-
ło, a jedynie zostało przesunięte w czasie  
Potwierdzeniem zdają się być informacje 
wynikające z ruchu w Internecie  Obecnie 

W tym momencie na to pytanie 
nikt nie potrafi znaleźć odpo-
wiedzi, ponieważ nie jesteśmy 

w stanie przewidzieć, jak długo wszystko 
pozostanie w zawieszeniu  Spekulacje na 
temat konsekwencji również zdają się nie 
być wiarygodne – żaden kryzys, z którym 
przyszło się nam już zmierzyć, nie przypomi-
nał obecnego, choćby ze względu na jego 
skalę i zasięg oddziaływania  Życie, choć 
zatrzymane, musi toczyć się nadal  Zaistnia-
łe okoliczności zmusiły wiele firm do zmia-
ny systemu funkcjonowania i przeniesienia 
większość działań w obszar pracy zdalnej, 
obsługiwanej online  

Klienci zostają w domach

Zastój na rynku nieruchomości spowodowa-
ny wprowadzonymi przez rząd obostrzenia-
mi w zakresie prowadzenia działalności czy 
nawet przemieszczania się, w znacznym 
stopniu odczuli pośrednicy  Niemożność 
prezentacji mieszkań przekłada się na 
brak transakcji  Ponadto, nawet gdyby na 

Czy koronakryzys  

Sektor nieruchomości od dłuższego czasu ma się bardzo dobrze, a kolejne dane dotyczące liczby odda-
nych do użytku mieszkań tylko potwierdzają optymistyczne nastroje. Deweloperzy z roku na rok prze-
bijają sukcesy z poprzednich lat, a nabywcy dokonują zakupu z wyprzedzeniem sięgającym nawet 2 lat, 
decydując się na transakcję już na etapie dziury w ziemi. Czy zaistniała z powodu panującej pandemii 
sytuacja pozwoli utrzymać trend, czy też zachwieje rynkiem na długi czas?

temat numeru

dosięgnie rynek nieruchomości?



     publicystyka  
19

strona

Analitycy zaznaczają, iż oczywiście nie 
można wykluczyć, że złagodzenie cen 
nastąpi również u nas, nie mniej jednak 
w większości przypadków będzie to za-
pewne dotyczyło rynku wtórnego, gdzie 
właściciele lokali z zawyżonymi cenami zo-
staną zmuszeni do obniżenia stawki, jeżeli 
będzie im zależeć na szybkim znalezieniu 
nabywców  Ci, którzy mogą pozwolić so-
bie na przeczekanie, zapewne poczekają, 
aż sytuacja się ustabilizuje i transakcja przy-
niesie im oczekiwaną korzyść      

W swoich prognozach dotyczących tego, 
jak na pandemię COVID-19 reaguje rynek, 
HRE Investments podkreśla, że dewelope-

rzy od 7 lat mają się bardzo dobrze i kil-
kumiesięczne perturbacje nie wpłyną zna-
cząco na ich kondycję  Eksperci sugerują, 
że krokiem, jaki ewentualnie mogliby pod-
jąć deweloperzy, by w obecnej sytuacji 
zwiększyć sprzedaż, byłyby bonusy w po-
staci np  tańszych pakietów wykończenio-
wych czy miejsc postojowych lub komórek 
lokatorskich w cenie mieszkania  Nabyw-
com pozostaje więc czekać, co przyniosą 
najbliższe tygodnie i czy w nowych oko-
licznościach znajdą dla siebie szansę na 
satysfakcjonujący zakup   

mamy więcej niż zazwyczaj czasu na prze-
glądanie ofert i śledzenie nowych ogłoszeń  
Aktywność w sieci nie przekłada się jednak 
na zachowania zmierzające do zawarcia 
transakcji, co wynika z nałożonych na nas 
ograniczeń związanych z przemieszcza-
niem się  

Analogię do pandemii COVID-19, pozwa-
lającą na wysnucie spekulacji na temat 
tego, co stanie się z cenami, może stano-
wić epidemia SARS, jaka miała miejsce 
w Hongkongu w 2003 r , gdzie w ciągu 
4 miesięcy wskutek choroby zmarło blisko 
300 osób  HRE Investment powołując się 
na badania Grace Wong podkreśla, że 
epidemia ta pociągnęła za sobą jedynie 
1,6 proc  obniżkę cen nieruchomości  Nie 
bez znaczenia w tej sytuacji był fakt, iż do 
publicznej informacji podawano, w któ-
rych budynkach odnotowano przypadki 
zachorowań – wartość znajdujących się 
w nich mieszkań spadła o 3 proc tekst /  Magdalena Hojniak

Patryk Kozierkiewicz
prawnik Polskiego Związku 

Firm Deweloperskich 

Jakie są prognozy dla branży deweloperskiej 
w związku z zaistniałą sytuacją i czy wpłynie 
ona na kondycję firm deweloperskich? 

Obecna sytuacja i rozprzestrzeniający się wirus nie oszczędza-
ją żadnej z branż i sektor deweloperski nie należy tutaj do 
wyjątków. Jednak skala niebezpieczeństwa i ryzyko szkód są 
dużo mniejsze niż w przypadku turystyki, transportu czy usług. 

Z całą pewnością spodziewamy się krótkoterminowego spad-
ku sprzedaży, jak i mniejszej liczby nowych inwestycji. Zakłada-
my także zatrzymanie wzrostu cen. Nie przewidujemy jednak 
znaczących zmian na rynku w dłuższej perspektywie. 

W ostatnich latach deweloperzy sprzedawali więcej lokali 
niż byli w stanie wprowadzić do sprzedaży. W efekcie czego 
większość projektów planowanych na 2020 i 2021 rok zna-
lazła już swoich nabywców. Obecne realia mogą to zmienić 
i wprowadzić stan względnej równowagi między popytem, 
a podażą. 

Uważamy, że w dłuższej perspektywie atrakcyjność rynku 
może się zwiększyć, a same nieruchomości mogą zyskać 
rangę bezpiecznych inwestycji, o ile oczywiście uda nam 
się utrzymać niski wskaźnik bezrobocia, którego ewentual-
ny wzrost może spowodować nieodwracalne szkody dla 
wszystkich sektorów gospodarczych. Istotne będzie również 
zapewnienie w tym okresie sprawnego funkcjonowania orga-
nów administracji architektoniczno-budowlanej.

Kluczowa dla poprawnego dziania branży będzie także do-
stępność kredytowa. Po pierwszych oficjalnych rozmowach, 
które odbyliśmy z czołowymi bankami, możemy stwierdzić, 
że działają one stabilnie i nie zauważamy w ich funkcjonowa-
niu istotnych problemów, a co za tym idzie – bieżące projekty 
są kontynuowane i pomimo ograniczenia nowej akcji kredy-
towej dla deweloperów, nie ma mowy o ich wstrzymaniu. 
Tym samym kondycja firm deweloperskich wydaje się nie być 
zagrożona – mówi Patryk Kozierkiewicz, prawnik Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich  

dosięgnie rynek nieruchomości?
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Wideokonferencje z możliwością oglądania mieszkań, zdalne rezerwacje, aż wreszcie zakupy 
online. Deweloperzy przenieśli biura do cyberprzestrzeni. To ich metoda na trudniejsze czasy. 

roku i był widoczny także w pierwszych 
miesiącach roku bieżącego  Naszym 
zdaniem ewentualne przesunięcie decyzji 
zakupowych będzie krótkoterminowe i nie 
wpłynie na całość sprzedaży w ujęciu rocz-
nym – uważa Joanna Chojecka, dyrektor 
ds  sprzedaży i marketingu Robyg, jednego 
z największych deweloperów w Polsce  – 
Może być wręcz impulsem do realizacji 
inwestycji mieszkaniowych – zwłaszcza 
w związku z załamaniem się rynków kapi-
tałowych i finansowych wiele osób może 
przenieść środki i inwestować w nierucho-
mości – dodaje 

Inwestorzy w roli głównej?

O tym, czy hossa na rynku mieszkanio-
wym się utrzyma, mogą zdecydować 

inwestorzy  Mieszkania pozostają bar-
dzo atrakcyjną formą inwestycji wobec 
niskooprocentowanych lokat bankowych, 
których średnie oprocentowanie spada 
do najniższej w historii wartości poniżej 1 
proc  Całkiem prawdopodobne, że w sy-
tuacji powszechnej niepewności inwesto-
rzy zechcą ulokować kapitał bezpiecznie 
w mieszkaniach. Może ich zachęcić także 
wzmożona po kryzysie inflacja – przewidu-
je Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży 
i marketingu w Bouygues Immobilier Polska  

Zwiększoną aktywność inwestorów widać 
w największych miastach Polski  O miesz-
kania pod wynajem coraz częściej pytają 
np  w Poznaniu  Rozwój sytuacji jest trudny 
do przewidzenia, a zakup mieszkania to 
pewna lokata kapitału bez względu na 
okoliczności – podkreśla Anna Dubas, spe-
cjalista ds  sprzedaży Red Park 

Inwestorzy mogą przenosić środki z ryn-
ków kapitałowych i finansowych na rynki 
nieruchomości jeszcze z jednego powodu  
Rynek mieszkaniowy charakteryzuje się niż-
szą płynnością, co działa na jego korzyść  
Uczestnicy rynku nieruchomości zwykle po-
dejmują bardziej odpowiedzialne i prze-

Uczestnicy rynku nieruchomości 
zadają sobie bardzo ważne py-
tanie: czy obecna sytuacja zwią-

zana z epidemią wpłynie na decyzje na-
bywców i spowolni sprzedaż mieszkań? 
Niekoniecznie  Zdecydowana większość 
osób poszukujących mieszkania w jednym 
z głównych serwisów ogłoszeniowych 
w Polsce deklaruje, że ostatecznie nie zre-
zygnuje z zakupu  72 proc  z nich nie prze-
rywa poszukiwań – wstrzymuje się jedynie 
z finalizacją zakupu 

Na podstawie tych wyników można wycią-
gnąć wniosek, że nastroje nabywców są 
stabilne, a na rynku nie ma paniki  Spokój 
zachowują deweloperzy, którzy nie zakła-
dają nagłego odwrócenia pozytywnego 
trendu, który ukształtował się w ubiegłym 

kontra koronawirus 

temat numeru

Deweloperzy 

Legnicka 60C, Wrocław

ROBYG Jagodno, Wrocław
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myślane decyzje, a w okresie społecznej 
kwarantanny mają dodatkowy czas na 
dokonanie właściwego wyboru, co w obli-
czu kryzysu chroni przed negatywnymi jego 
skutkami – twierdzi Ewa Skibińska, marke-
ting manager BY MADE  

Mieszkania złowione w sieci

Według wstępnych analiz JLL otwarcie roku 
było dla deweloperów bardzo dobre  Wy-
sokie wyniki sprzedaży zanotowano także 
na początku marca  Sprzedaż spowolniła 
dopiero pod koniec miesiąca  Zdaniem 
analityków to zjawisko oczywiste w ob-
liczu ograniczeń w poruszaniu się i nie-
czynnych biur sprzedaży  Nie ma jednak 
żadnych symptomów, by kryzys był zauwa-
żalny w pierwszym kwartale  

Jeżeli da o sobie znać, to później, a jego 
skutki obiektywnie będzie można ocenić 
dopiero po zakończeniu epidemii  Dewe-
loperzy robią wszystko, aby nie dopuścić 
do odwrócenia trendu  Biura sprzedaży 
przenoszą do cyberprzestrzeni i urucha-

Formalności w systemie 
online

Dla osób poszukujących mieszkania bar-
dzo dużym udogodnieniem jest możliwość 
zdalnej rezerwacji i podpisania umowy 
na odległość  To jeden z ostatnich kroków 
na drodze kupienia mieszkania bez wy-
chodzenia z domu, do czego nabywców 
gorąco zachęcają deweloperzy m in  Bo-
uygues Immobilier i Robyg  Na stronach 
internetowych można znaleźć poradniki, 
które przeprowadzają przez całą proce-
durę krok po kroku  Zdaniem Anny Dubas 
z RED pomóc w podjęciu decyzji typu 
„kup teraz” może pomóc system płatności 
20/80, w którym przy podpisaniu umowy 
deweloperskiej płaci się tylko 20 proc  
ceny, a resztę dopłaca się dopiero po za-
kończeniu budowy 

Zintensyfikowane działania deweloperów 
w sieci, dodatkowe udogodnienia i formy 
kontaktu, możliwość załatwienia formalno-
ści online, a przede wszystkim pewność 
ulokowania kapitału nawet w obliczu zbli-
żającego się kryzysu, pozwala dewelope-
rom na snucie optymistycznych prognoz  
Rynek mieszkań pewnie zwolni, ale nie 
będzie to hamowanie awaryjne 

miają nowe formy kontaktu, takie jak czaty 
i wideokonferencje  Jesteśmy przekonani, 
że ten system ułatwi naszym klientom po-
dejmowanie decyzji w zakresie zakupu 
mieszkania i utrzyma płynność zawierania 
umów rezerwacyjnych – twierdzi Joanna 
Chojecka z Robyg SA  Aby maksymalnie 
ułatwić kontakt, wideokonferencje wprowa-
dził także Bouygues Immobilier  Staramy 
się jak najlepiej informować klientów o bie-
żącej działalności związanej z konkretnymi 
projektami oraz o aktualnej ofercie – za-
pewnia Cezary Grabowski  Oczywiście 
nasi pracownicy pozostają do dyspozycji 
i odpowiadają na wszelkie zapytania tak-
że telefonicznie i mailowo – dodaje 

U niektórych deweloperów podczas wi-
deorozmowy można nie tylko zasięgnąć 
informacji, ale czasami także obejrzeć 
lokal pokazowy  Na spacer z kamerą po 
swoim mikroapartamencie, który stanie 
się częścią aparthotelu Legnicka 60C we 
Wrocławiu, zaprasza BY MADE   Prowa-
dzimy także bezpłatne porady telefoniczne 
z doradcami kredytowymi i podatkowymi 
dla klientów zainteresowanych zakupem 
lokalu inwestycyjnego – informuje Ewa 
Skibińska  Na wirtualny spacer można też 
pójść do poznańskiego Red Parku  Dewe-
loper RED udostępnił zwiedzanie na swojej 
stronie internetowej  Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom, deweloper wprowa-
dził także możliwość rezerwacji online tekst /  Piotr Kowalski

Perspective – Wille Miejskie, Wrocław

Red Park, Poznań 

kontra koronawirus 

ROBYG Jagodno, Wrocław
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tygodniach braku kontaktu, taką organiza-
cję niełatwo będzie przywrócić z niebytu  
Zachowując środki ostrożności wobec 
klientów oraz pracowników, należy dzia-
łać i nie pozostawać obojętnym  Przede 
wszystkim warto przełożyć na przyszłość 
planowane wydarzenia plenerowe, tj  
dni otwarte inwestycji oraz targi miesz-
kaniowe  Wśród działań wymagających 
przebywania poza domem jest także pro-
mocja outdoorowa, z której rozsądniej bę-
dzie zrezygnować w obecnych czasach, 
zdominowanych zasadą #zostańwdomu 
oraz społeczną izolacją  Ograniczenie 
aktywności pracowników to dowód by-
cia odpowiedzialnym za swoją załogę  
Warto natomiast poświęcić więcej uwagi 
oraz środków finansowych na promocję 
w internecie  Znaczna część społeczeń-
stwa pracuje w sieci, a rygorystyczna 
kwarantanna sprzyja przeglądaniu więk-
szej ilości stron internetowych oraz wielu 
godzinom spędzonym online  W związku 
z tym dokupienie dodatkowych miejsc re-
klamowych, współpraca z portalami infor-
macyjnymi, gdzie można wystąpić w roli 
eksperta swojej branży, to działania, na 

które właśnie teraz jest pora  Dodatko-
wo zmodyfikowanie dotychczas prowa-
dzonej komunikacji z klientem poprzez 
media społecznościowe jest doskonałym 
posunięciem  Trudno w tym okresie promo-
wać fizyczną aktywność na zewnątrz czy 
wspólne spędzanie czasu z przyjaciółmi 
na świeżym powietrzu  Owszem, warto 
zachęcić do ćwiczeń, ale w domu oraz 
do zabawy i gier, które można wdrożyć 
do codziennych zajęć z dzieckiem  Nie 
chodzi o to, by rezygnować z promocji 
opartej na kontakcie z przyjaciółmi – 
wsparcia potrzebujemy teraz bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej  Należy zatem 
pokazać, że można rozmawiać przez 
telefon czy Skype, aby druga osoba po-
czuła się lepiej i nie była samotna  Warto 
też publikować posty o charakterze edu-
kacyjnym, przygotować klienta na rozmo-
wę z handlowcem lub przypomnieć, na 
co zwrócić szczególną uwagę podczas 
wyboru mieszkania  Jeśli firma deweloper-
ska dysponuje odpowiednimi środkami 
finansowymi, można dodatkowo wdrożyć 
wirtualny spacer po lokalu, który zaintere-
sował potencjalnego klienta  W obecnej 

#ZostańWDomu i pracuj 
zdalnie

Zmiany, jakie zaszły po wybuchu pandemii 
COVID-19, zmusiły większość przedsię-
biorstw do przejścia na pracę w systemie 
zdalnym  Zarówno klienci, jak i pracownicy 
muszą wiedzieć o ograniczeniach, a także 
o możliwościach, które daje praca z domu  
Informacje o modyfikacjach w funkcjonowa-
niu biura, sposobach realizacji zamówień, 
a także o formach kontaktu z pracownikami 
(drogą telefoniczną, mailową lub poprzez 
komunikatory) powinny być łatwo dostępne 
dla klientów i kontrahentów  Te informacje 
najlepiej przekazać w rzeczowy sposób 
na swoich kanałach komunikacji w mediach 
społecznościowych (Facebook, Instagram, 
LinkedIn) oraz na stronie internetowej  
W określonych przypadkach warto również 
skorzystać ze współpracy z mediami trady-
cyjnymi  

Nie bądź obojętny

Zawieszenie działań firmy na czas pande-
mii nie jest najlepszym pomysłem, gdyż po 

Pandemia COVID-19 to czas podejmowania nadzwyczajnych środków do walki z niewidzialnym wro-
giem, jakim jest wirus. Wprowadzone obostrzenia sprawiły, że większość ludzi pracuje, dba o aktywność 
fizyczną i robi zakupy, nie wychodząc z domu. Jak w tych niecodziennych czasach, przy znacznie ogra-
niczonym kontakcie twarzą w twarz, nawiązać skuteczny kontakt z klientem?

warto wiedzieć

Komunikacja z klientami 
podczas pandemii
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stało nam czekać oraz ułatwić czekanie na-
szym klientom, poprzez regularny i rzetelny 
kontakt w związku z tematami dotyczącymi 
pracy biura i aktualnej sytuacji z placów 
budowy – komentuje prezes spółki Merari, 
Witold Indrychowski  

Mimo przestoju deweloperzy powinni 
działać cały czas, chociażby dla osób, 
które wykazywały zainteresowanie inwe-
stycją tuż przed pandemią  Nabywcy mu-
szą wiedzieć, czy prace na budowie są 
kontynuowane i jak rysuje się przyszłość  
Klienci czują się lepiej, wiedząc, iż inwe-
stor troszczy się o ich potrzeby oraz na 
tyle, na ile to możliwe, kontroluje kryzys  
W związku z tym warto dbać o kontakt 
z użytkownikami tak, aby nie przekreślić 
dotychczas wypracowanej relacji  Na-
wet jeśli informacje nie są optymistyczne, 
panika nie powinna dyktować podjęcia 

gwałtownych i ryzykownych działań  Na 
ten moment warto skupić się na przeka-
zywaniu świeżych wiadomości, danych 
kontaktowych do pracowników, a także 
udzielać porad i pisać o bieżących in-
formacjach  Strona www oraz portale 
społecznościowe to doskonałe miejsca, 
dzięki którym można być w stałym kontak-
cie ze swoją grupą odbiorców  Może na 
czas pandemii warto poddać rozwadze 
założenie dodatkowych kanałów, np  
WhatsApp czy Messenger? Niezbędne 
będzie wówczas poinformowanie o tym 
swojej społeczności  Dbanie o potrzeby 
klientów, o ich komfort i bezpieczeństwo 
są teraz najważniejsze 

sytuacji użytkownicy potrzebują wspól-
nych, pozytywnych inicjatyw – zarówno 
w świecie realnym, jak i wirtualnym  To nie 
czas na Call To Action  To czas na poka-
zanie ludzkiej twarzy organizacji, warto-
ści, jakimi się kieruje oraz postawy wska-
zującej, że w walce z COVID-19 jesteśmy 
wszyscy razem   

Twoi klienci Cię potrzebują

W tym trudnym dla ludzi czasie liczy się 
przede wszystkim zdrowie  W związku 
z tym odnotowane spadki sprzedaży 
w branży deweloperskiej nie powinny dzi-
wić  Jeśli ta nadzwyczajna sytuacja skończy 
się w ciągu kilku tygodni, rynek nieruchomo-
ści nie powinien odczuć w dużym stopniu 
jej negatywnych skutków. Materiały budow-
lane nie podrożeją, a przerwane prace 
ruszą bez większych trudności. Teraz pozo-

tekst / Joanna Syrek
PRIME TIME PR

„Jeśli ta nadzwyczajna sytuacja skończy się w ciągu kilku tygodni, 
rynek nieruchomości nie powinien odczuć w dużym stopniu jej ne-
gatywnych skutków. Materiały budowlane nie podrożeją, a przerwa-
ne prace ruszą bez większych trudności. Teraz pozostało nam czekać 
oraz ułatwić czekanie naszym klientom, poprzez regularny i rzetelny 
kontakt w związku z tematami dotyczącymi pracy biura i aktualnej 
sytuacji z placów budowy.”

Komunikacja z klientami 
podczas pandemii
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na znaczną redukcję ceny  Taka konstrukcja 
umowy pomiędzy bankiem a deweloperem 
uniemożliwia jakiekolwiek działania w tej 
kwestii   

Okres pandemii  powoduje wstrzymanie 
kolejnych inwestycji  Deweloperzy, widząc 
aktualną sytuację, odsuwają w czasie 
rozpoczęcie nowych projektów  Gdybym 
miał dziś kupować mieszkanie i nie spo-
dziewałbym się utraty pracy, a tym samym 
zmniejszenia dochodów, to tym bardziej 
szukałbym odpowiedniej oferty  Do puli 
sprzedaży wracają bowiem lokale z funk-
cjonalnym układem, ponieważ część po-
tencjalnych nabywców zarezerwowała 
je, ale nie dostała kredytu lub widząc 

niepewną sytuację ekonomiczną własne-
go budżetu, zrezygnowała z zakupu  Te 
wszystkie okoliczności spowodują, że po-
pyt na mieszkania choć zastygł, wróci ze 
zdwojoną siłą, gdy sytuacja się ustabilizuje, 
a brak lokali przyczyni się do wzrostu cen 
w przyszłości  Zakup mieszkania warto jed-
nak odłożyć na późniejszy czas, jeśli nasze 
zatrudnienie stoi pod znakiem zapytania  

Mieszkania stanieją czy nie?

Uważam, że jeżeli na rynku pierwotnym 
nastąpi spadek cen, to będzie on zaled-
wie kilkuprocentowy  Istnieje za to prawdo-
podobieństwo, że na rynku wtórnym poja-
wią się lepsze okazje i nabywców będą 

Mieszkanie w dobie CO-
VID-19 – kupować czy nie? 

Wiele osób powstrzymuje decyzję o za-
kupie mieszkania, licząc na niższe ceny  
Uważam, że ceny mieszkań na rynku 
pierwotnym raczej nie będą miały dużych 
spadków, ponieważ deweloperzy zakupili 
działki kilkanaście miesięcy temu  Podpi-
sali umowy z generalnymi wykonawcami, 
uzyskali kredyty bankowe, więc nie mają 
możliwości, by obniżać ceny, ponieważ 
cały projekt deweloperski musi zachować 
rentowność  Bank finansujący dewelopera 
wprowadza w umowach deweloperskich 
tzw  minimalną cenę sprzedaży, będącą 
największym hamulcem, który nie pozwala 

Ostatnie tygodnie nasunęły wiele niewiadomych, z jakimi dotychczas nigdy nie mieliśmy do czynienia. 
Szczególne dylematy nękają osoby, które planowały zakup mieszkania, dlatego w prosty i przejrzysty 
postanowiłem odpowiedzieć na najczęściej zadawane dziś pytania.

warto wiedzieć

Pytania i odpowiedzi 

Zakup mieszkania 
  w czasach pandemii 
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Pytania i odpowiedzi 

Mam wybrane mieszkanie, 
otrzymałem pozytywną 
decyzję kredytową i zastana-
wiam się, czy to dobry mo-
ment na zakup mieszkania.

W takiej sytuacji też sugerowałbym za-
kup, ponieważ aktualne oferty kredytowe 
są dużo gorsze niż te sprzed kilku tygo-
dni  Klienci poświecili już dużo czasu, 
aby spośród wielu wybrać to wymarzone 
mieszkanie  

Mam wybrane mieszkanie,  
otrzymałem pozytywną 
decyzję kredytową, ale mam 
niepewną sytuac ję w obec-
nej pracy.

W tej kwestii pozostaje pytanie, na jakim 
etapie jest budowa i ile mamy środków 
w rezerwie na wypadek utraty pracy  Bez 
względu na okoliczności, podejmując 
decyzję o zakupie mieszkania, zawsze 
powinniśmy sobie wyobrazić sytuację, 
że za 10 lat również może nam zagra-
żać utrata zatrudnienia  Przy założeniu, 
że mamy rezerwę finansową na spłatę po-
czątkowo niskich rat odsetkowych, a na-
stępnie kapitałowo-odsetkowych, jesteśmy 
zdrowi, a brak pracy to okres przejściowy, 
możemy uznać, że mamy zielone światło  
Oczywiście, jeśli towarzyszą nam duże 
obawyy co do swoich możliwości, zakup 
lepiej odłożyć na później 

Czy banki podniosły marże 
(oprocentowanie) kredytu 
w czasach pandemii?

Część banków podniosła oprocentowanie, 
jednak jest to efekt wyhamowania akcji kre-
dytowej ze względu na brak kadry i wpro-
wadzone procedury bezpieczeństwa 

Czy jeśli dziś złożę wnio-
sek kredytowy i otrzymam 
kredyt z wysoką marżą, to 
po okresie pandemii zosta-
nie ona obniżona?

Nie, marża nie zostanie obniżona odgór-
nie przez bank po okresie pandemii, ale 
można o to wnioskować, kiedy aktualne 
oferty będą tańsze  W przypadku gdy 
nasz bank nie obniży marży, wówczas 
można przenieść kredyt do innego banku  
Takie historie miały miejsce u klientów, któ-
rzy korzystali z bankowego finansowania 
w czasach poprzedniego kryzysu 

Czy to dobry moment na 
zakup mieszkania w celach 
inwestycyjnych?

Tak, na rynku wtórnym będzie można zna-
leźć okazje cenowe  Z kolei na rynku pier-
wotnym, jak już wcześniej mówiłem, atrak-
cyjne mieszkania wrócą do sprzedaży 

czekały większe obniżki  Na sprzedaży 
mieszkań może zależeć bowiem osobom 
potrzebującym środków pieniężnych  

Czy bank udzieli kredytu 
w czasach pandemii?

Warto zauważyć, że banki zaczęły 
podchodzić do udzielania kredytów 
bardziej restrykcyjnie  Jeśli klient ma sta-
bilną sytuację ekonomiczną, to bank 
po przeprowadzonej analizie powinien 
udzielić finansowania  Proces może być 
jednak bardziej utrudniony niż przed pan-
demią  Instytucje finansujące mają moc-
no ograniczone godziny pracy, przez co 
procesy kredytowe są wydłużone  Jednak 
tak jak w okresie poprzedniego kryzysu, 
na brak pracy nie narzekają dobrzy dorad-
cy kredytowi  Obecna sytuacja wymaga od 
eksperta kredytowego oprócz wiedzy i do-
świadczenia, także elastyczności w działa-
niu  Aktualny stan motywuje do współpracy 
z technologią  Dobry ekspert jest w stanie 
zdalnie wytłumaczyć oferty i sprawnie prze-
prowadzić procedurę kredytową  Niektóre 
banki wychodząc naprzeciw klientowi, 
zamierzają wprowadzić również zdalne 
podpisywanie umowy kredytowej  Bardzo 
ważnym elementem jest, aby w umowie 
rezerwacyjnej lub przedwstępnej kupna/
sprzedaży mieszkania zawrzeć zapis, 
że w przypadku negatywnej decyzji kredy-
towej wpłacona kwota podlega zwrotowi 
w 100 proc , ponieważ dziś przyznawanie 
decyzji przez banki jest  nieprzewidywalne 

tekst / Mirosław Pieróg
 ekspert finansowy

miroslaw.pierog@konsult.com.pl
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Przykład najnowszy to tzw  tarcza antykry-
zysowa (przynajmniej w części dotyczą-
cej przepisów ukierunkowanych na pora-
towanie przedsiębiorców) 

Żart nr 1 – ratunek dla 
branży turystycznej

Jak powszechnie wiadomo, branża tury-
styczna dotkliwie odczuwa konsekwencje 
koronawirusa  Od chwili wybuchu epide-
mii wiele wycieczek nie odbyło się i już się 
nie odbędzie  Te, które w perspektywie 
czasu może udałoby się zorganizować, 
są z kolei odwoływane przez klientów  

Jakie rozwiązanie problemu przyznano 
w tzw  tarczy? Biura mają oddać pienią-
dze klientom w przeciągu 180 dni  Czy-
li upadłość biur podróży nastąpi, ale na 
szczęście po wyborach  Genialne 

Żart nr 2 –  dofinansowanie 
wynagrodzenia 
pracowników

Pracodawca może starać się o dofinan-
sowanie wynagrodzenia pracowników 
objętych przestojem ekonomicznym albo 
obniżonym wymiarem czasu pracy z po-
wodu koronawirusa  Brzmi pięknie i jest 

Skoro czasy nastały trudne, postanowi-
łem ku uciesze własnej, jak i mam na-
dzieję Państwa, napisać coś bardziej 

zabawnego niż zazwyczaj  Wymaga to 
rzecz jasna ominięcia szerokim łukiem nud-
nych jak propaganda publicznej telewizji 
większości przepisów, orzeczeń, komenta-
rzy czy innych poglądów doktryny  

By jednak nie wykroczyć zbytnio poza ramy 
prawniczego cyklu, a zarazem być nieco 
mniej poważnym, postanowiłem w dzisiej-
szym felietonie skupić się na crème de la 
crème najśmieszniejszych uregulowań pol-
skiego prawa 

7 żartów antykryzysowych 
Nasz ustawodawca jak chce, to potrafi popełnić nie tylko standardowo nudne przepisy. Od czasu do 
czasu uchwala też takie, które można określić mianem zabawnego żartu. Umówmy się – prawo, co do 
zasady, bywa mało zabawne niczym poplątane wywody polityków. Uczestnicząc w wyborach, nie ryzy-
kujemy zdrowia, a idąc do lasu już tak – to tylko jeden z przykładów.

prawo
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Żart nr 4 – zakaz eksmi-
sji z lokali mieszkalnych 
w czasie epidemii 

Gdzie tu kawał? Otóż ograniczenie do-
tyczy wszystkich przypadków, również 
i tych związanych ze stosowaniem prze-
mocy w rodzinie  Przypadków takiej pa-
tologii jest w naszym kraju niestety bardzo 
wiele  Co zgotowali rządzący? Sprawcy 
przemocy nie można wyrzucić, niech za-
tem ofiara nadstawi drugi policzek i dru-
gie jeszcze niepodbite oko lub ucieka 
do przytuliska  Choć pewnie po drodze 
dostanie mandat 10 000 zł za nieuzasad-
nione wyjście z domu  Ubaw po pachy 

Żart nr 5 – na jaką to realną 
pomoc mogą jeszcze liczyć 
przedsiębiorcy? 

Na pożyczkę w kwocie 5 000 zł – tak wy-
nika z konferencji prasowej  Z przepisów 
zaś wynika, że pożyczkę tę, w kwocie 
do 5 000 zł (czyli np  dadzą 1 000 zł), 
udzielić może (czyli nie musi) – starosta, 
ze środków Funduszu Pracy  Ile ich będzie 
na ten cel – nie wiadomo  No tak – lep-
szy rydz niż nic  Ważne, że przekaz na 
konferencji prasowej jest  Choć taki rydz, 
to w zasadzie pic  Mimo wszystko, po-
lecam wziąć, skoro i tak w perspektywie 
wielu ogłosi upadłość  A za ten tysiąc zło-
tych przynajmniej można będzie zapłacić 
część ZUS-u, więc o upadłości będzie 
można poinformować miesiąc później 

Żart nr 6 – zawieszenie bie-
gu terminów materialno-
prawnych, w tym terminu 
przedawnienia

A gdzie tu żart? Bo dotyczy to tylko spraw 
administracyjnych, oczywiście podatko-
wych oraz (co akurat jest zrozumiałe) – 
karnych  Czego brakuje w tej wyliczance? 
Np  roszczeń cywilnoprawnych, w tym 
roszczeń obywateli do Skarbu Państwa  
Roszczeń epidemia nie dotyczy – termi-
ny biegną dalej  Chcesz się obywatelu 

sądzić w czasie epidemii, a co gorsza 
z państwem? Proszę bardzo, najwyżej 
po drodze do sądu lub prawnika dosta-
niesz grzywnę  Nie chcesz się sądzić, bo 
wirus? Też proszę bardzo – ale to Twój 
obywatelu wybór  Najwyżej roszczenie 
się przedawni  I wszystko jasne  Myślę, 
że ten dziki okres zasługuje na odrębny 
hymn  Mógłby się opierać na słynnej pio-
sence Pana Tik-Taka: tak, tak, tak, to pan 
Tik-Tak, ten zegar to mój znak  Dlaczego 
dziki czas? Bo dla niektórych czas jest 
względny, a dla niektórych bezwzględny 

Żart nr 7 – pod pretekstem 
walki z koronawirusem, ro-
bimy wybory kopertowe! 

Nic to, że na całym świecie jest zasad-
niczo nieciekawie, w perspektywie czeka 
nas powrót do czasów 20 proc  bezrobo-
cia  Cieszmy się i dziękujmy, że nam dane 
obligatoryjnie oddać swój głos! Oby jed-
nak urna, do której będzie należy wrzucić 
koperty, nie okazała się złym omenem  Ja 
w tej kabale udziału brać nie zamierzam 

Tekst odnosi się do przepisów obowiązu-
jących 31 marca 2020 r 

się czym pochwalić na konferencji pra-
sowej, prawda? Pod warunkiem, że nie 
wczytamy się w szczegóły  Na konferen-
cji prasowej i w pięknych prezentacjach 
nie podano, że warunkiem uzyskania 
pomocy jest m in  to, że wobec przed-
siębiorcy… nie zachodzą przesłanki 
do ogłoszenia upadłości (vide art  15g 
ust  3 ustawy o COVID-19 w zw  z art  
3 ust  1 pkt 3 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy) i że nie miał on problemów 
z płatnościami podatków/ZUS  Ciach! 
Minimum 291 000 przedsiębiorców 
dostanie figę z makiem (liczba podana 
przez Andrzeja Sadowskiego z Centrum 
im  A  Smitha) 

Żart nr 3 – tzw. postojowe 
dla samozatrudnionych

Postojowe dla samozatrudnionych to 
środki przyznawane w kwocie ~2 000 
zł pod warunkiem zmniejszenia przy-
chodu o co najmniej 15 proc  z powodu 
koronawirusa  Otóż kolejnym warunkiem 
jest to, że osiągnięty przychód nie może 
być wyższy niż ~15 000 zł  Tak, tak, 
dobrze Państwo czytacie, chodzi o przy-
chód a nie dochód  I dajmy na to taki 
Krzyś, który świadczy usługi jako np  in-
formatyk, jeżeli osiągnął w marcu przy-
chód w wysokości 15 000 zł, ponosząc 
koszty działalności w kwocie 1 500 zł, 
otrzyma pomoc od państwa i stać go 
będzie na nowego iPhone’a  A Staś bę-
dący np  pośrednikiem nieruchomości, 
który zarobił w marcu 16 000 zł, lecz 
poniósł comiesięczne koszty w kwocie 
17 000 zł (wynagrodzenia, lokal, leasin-
gi, ogłoszenia, reklama itd ) – na pomoc 
się nie załapie i nie stać go będzie na 
chleb  Drugi warunek – nie można posia-
dać innego tytułu ubezpieczenia  Czyli 
uzyskując np  przychód z dwóch źródeł 
w łącznej kwocie np  oszałamiających 
3000 zł (z umowy o pracę i z działalno-
ści), świadczenia się nie uzyska  Zakła-
dam, że ten, kto wymyślił takie warunki, 
musiał mieć przy tym świetną zabawę 

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

www.porady.prawne.online.pl

7 żartów antykryzysowych 
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Ojcowska Park

Podkrakowskie Zielonki uchodzą za prestiżową lokaliza-
cję do zamieszkania  To miejsce wybiera coraz więcej 
osób, które pracując w mieście, cenią sobie komfort 

mieszkania we własnym domu  Według danych raportu Ro-
nin24 pl lokalny rynek nieruchomości systematycznie się rozwija  

Przestrzeń gminy zmienia się pod wpływem tego zainteresowania 
i zauważalne staje się rozproszenie zabudowy oraz pojawianie 
się w gminie osiedli domów jednorodzinnych, charakterystycz-
nych dla nowej zabudowy podmiejskiej  

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

obiektywnie o nieruchomościach
studium przypadku

Za sprawą Nokturn Deweloper w Zielonkach powstanie 
w I kwartale 2021 r  pierwszy z czterech etapów osiedla Ojcow-
ska Park, z zaplanowaną budową 50 domów jednorodzinnych 
w zabudowie bliźniaczej oraz wolnostojącej  

Jak w Rankingu Inwestycji Krakowskiego 
Rynku Nieruchomości wypadają dotych-
czas zrealizowane przez Nokturn Dewelo-
per inwestycje?

Nokturn Deweloper w Rankingu Inwestycji Krakowskiego Rynku 
Nieruchomości otrzymał łącznie 43,2 punktu, na co złożyły się 
ocena dewelopera, ocena dotychczas zrealizowanych inwesty-
cji oraz ocena realizowanej inwestycji Ojcowska Park  
Deweloper działa na rynku od 2019 r , za co w rankingu otrzy-

mał 1 na 5 możliwych punktów  Funkcjonując prężnie na rynku, uda-
ło mu się zrealizować już 12 inwestycji, za co dostał maksymalną 
liczbę punktów  W poprzednim roku nie wypracował zysku, zatem 
nie przydzielono żadnego punktu, a wskaźnik ROA uplasował się 
na poziomie -4  Po zsumowaniu wyników Nokturn Deweloper nie 
uzyskał punktów w kategorii „Ocena dewelopera” 
Za dotychczas zrealizowane inwestycje przyznano łącznie 32,2 
na 41 możliwych do uzyskania punktów  W anonimowej ankiecie, 
przeprowadzonej przez Krakowski Rynek Nieruchomości pośród 
mieszkańców oddanych do użytkowania przedsięwzięć, deweloper 
uzyskał największą liczbę punktów za łatwość kontaktów z dewe-
loperem, niewielką usterkowość, niskie opłaty oraz zgodność sta-
nu faktycznego z obietnicami reklamowymi  Względnie korzystnie 
kształtuje się stosunek jakości do ceny  Mieszkańcy ocenili go na 3,6 
z 6 możliwych punktów  
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*chronologiczne zestawienie liczby ofert z podziałem na lata, obejmujące zakresem wszystkie oferty z całego okresu analizy;

Deweloper sprzedaje domy za ceny z przedziału 5 392 – 7 105 
zł/mkw  Stawki nie odbiegają więc od średniej na rynku wtórnym, 
za co deweloperowi przyznano 3 na 5 możliwych punktów  Rów-
nież względnie łatwo jest zbyć nieruchomość na lokalnym rynku, 
którym, jak wynika z raportu Ronin24 pl, na przestrzeni ostatnich lat 
zainteresowanie znacznie wzrosło   W samym 2018 i 2019 r  do 
obrotu trafiło łącznie 566 ofert nieruchomości 

Ojcowska Park w Rankingu Inwestycji

W kategorii „ocena realizowanej inwestycji” Ojcowska Park uzy-
skała 11 na 20 możliwych punktów  
Z uwagi na możliwość zakupu mieszkań wyłącznie w stanie de-
weloperskim, bez możliwości wyboru poziomu wykończenia, inwe-
stycja nie otrzymała punktów  Na wysokim poziomie ukształtował 
się odsetek miejsc parkingowych, za co przyznano maksymalną 
liczbę punktów w tej kategorii  

komentarz redakcji:
Inwestycja Ojcowska Park to wybór dla osób ceniących sobie pry-
watność i komfort mieszkania we własnym domu z jednocześnie 
dobrą komunikacją z miastem. Pod wpływem zmian nie tylko prze-
strzennych, ale także społecznych wynikających z procesu migracji 
ludności miejskiej na peryferia, styl życia mieszkańców zmienia się 
na bardziej miejski. Jest to wygodne dla części osób, które prze-
prowadzają się z miasta. Indywidualną decyzją każdego zainte-
resowanego jest jednak wybór pomiędzy mieszkaniem w centrum 
a oddalonymi od niego spokojnymi suburbiami. 

Czytaj ranking inwestycji
na stronie 56

tekst /  Adrianna Stachura
ekonomista, analityk

Funduszu Hipotecznego Yanok
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwutygodnik.krnmedia.krn&hl=pl
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Banksia 
Apartments
Banksia Apartments to ukończony w 2017 
roku wieżowiec wzniesiony w Melbourne  
Wyjątkowy apartamentowiec, zaprojekto-
wany przez McBride Charles Ryan Archi-
tects, został zlokalizowany na północnym 
wybrzeżu i od początku miał być znakiem 
rozpoznawczym tej części miasta  Obiekt 
zbudowany na planie koła słusznie koja-
rzy się z kolumną – ma solidną podstawę, 
zdobiony wierzchołek, a oba końce łączy 
środek o powtarzalnych dekoracjach  
Nazwa wieżowca również nie jest przy-
padkowa  Banksja w świecie natury jest 
rodzajem roślin rosnących w Australii  
Charakterystyczne dla tej rodziny drzew 
i krzewów są kwiaty w kształcie walca  Ich 
pręciki zostały perfekcyjnie oddane w de-
koracyjnych elementach elewacji Banksia 
Apartments  Koncepcja odwołująca się do 
tradycji i świata natury zaowocowała inte-
resującą, nowoczesną bryłą  W budynku 
zastosowane zostały również rozwiąza-
nia ekologiczne  Użyto czujników oszczę-
dzających energię, a kształt elewacji 
zapewniający cień pozwala utrzymać od-
powiednią temperaturę wewnątrz obiektu  

The Falkirk 
Wheel
Jedyna na świecie taka winda dla łodzi  
Nowoczesna śluza wodna w Szkocji jest 
nie tylko funkcjonalna, ale pełni jednocze-
śnie rolę ciekawej atrakcji turystycznej  
Zaprojektowana przez Tony’ego Kettle 
została oddana do użytku w 2002 roku, 
osobiście przez królową Elżbietę II  Części 
śluzy zostały zmontowane w Derbyshire, 
po czym rozebrano je i zdemontowa-
ną  konstrukcję przetransportowano do 
Falkirk przy pomocy 35 ciężarówek  The 
Falkirk Wheel ma 35 metrów wysokości, 
a do jego wykonania użyto 1200 ton stali  
Konstrukcja zawiera 15000 śrub – każdą 
z nich dokręcano ręcznie  Mechanizm jest 
prosty – gdy śluza się obraca, dwie gon-
dole wznoszą się i opadają naprzemien-
nie  Obiekt wykorzystuje do takiej operacji 
jedynie 1,5 kWh, co odpowiada zużyciu 
prądu przez 8 czajników  Obiekt szybko 
stał się jedną z najważniejszych atrakcji tu-
rystycznych Szkocji  Od otwarcia w 2002 
roku The Falkirk Wheel odwiedziło ponad 
5,5 miliona odwiedzających 

perły z sieci

Westfield 
White City
Westfield White City zlokalizowane w Lon-
dynie to jedno z największych centrów 
handlowych w Europie  Projekt londyńskiej 
galerii handlowej zakłada połączenie 
elementów tradycyjnych z nowoczesnymi  
Jednocześnie całość ma sprawiać wraże-
nie luksusu  Architekci z UNStudio postawi-
li na otwartą przestrzeń łączącą wszystkie 
kondygnacje  Dzięki takiemu rozwiąza-
niu w budynku mogą odbywać się także 
różnego rodzaju wydarzenia kulturalne  
Głównym atutem obiektu jest szklany 
dach  Wykonany z tysięcy trójkątnych ele-
mentów zapewnia znakomite doświetlenie 
wnętrza centrum, jednocześnie umożliwia-
jąc dostosowanie klimatu w obiekcie do 
warunków atmosferycznych panujących 
na zewnątrz  To rozwiązanie sprawia, że 
będąc na zakupach w londyńskim centrum 
handlowym, można mieć jednocześnie 
wrażenie spaceru pod gołym niebem  
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Czy na rynku 
wtórnym przybędzie 
mieszkań?
Polski rynek nieruchomości do tej pory był 
dość specyficzny pod względem liczby 
transakcji na rynku wtórnym i pierwotnym 
W innych krajach rozwiniętych na jedną 
transakcję na rynku pierwotnym przypa-
dają statystycznie 3-4 transakcje na rynku 
wtórnym, co jest związane z zamianami 
mieszkań. U nas ta relacja wynosi 1:1, 
a czasem jest nawet niższa, bo nie każdy 
kto kupuje nowe mieszkanie, pozbywa się 
starego –  mówi Dr Jacek Furga prezes 
firmy AMRON w rozmowie dla Market 
News 24 
Eksperci spodziewają się, że zmiany 
w koniunkturze spowodowane pandemią 
mogą znacząco zmniejszyć dystans ce-
nowy między nieruchomościami na rynku 
wtórnym i pierwotnym  Prezes AMRON 
zauważa jednak, że w Polsce ten trend był 
widoczny już od jakiegoś czasu  
Obecna sytuacja związana z korona-
wirusem z pewnością przyniesie duże 
zmiany koniunkturalne  Zwiększające się 
bezrobocie, obniżenie dochodów oraz 
inflacja mogą spowodować, że coraz 
więcej osób posiadających więcej niż 
jedną nieruchomość będzie się decydo-
wało na sprzedaż, możliwie najbardziej 
podnosząc jej standard  Można się zasta-
nawiać, czy oznacza to jeszcze większy 
boom na usługi flipperów (jak przewidują 
niektórzy specjaliści), czy raczej to wła-
ściciele zaczną sami pełnić funkcję flippe-
rów, by ograniczyć wydatki związane ze 
sprzedażą nieruchomości  

BIK Indeks w mar-
cu – koronawirus 
powoduje spadek 
zainteresowania 
kredytami 
mieszkaniowymi

Według danych BIK marcowy odczyt 
Indeksu wyniósł -3,1 proc  w stosunku 
do marca 2019 r  W marcu br  o kredy-
ty mieszkaniowe w bankach i SKOK-ach 
wnioskowało 41 520 osób  To o 7,6 proc  
mniej niż rok temu  Jednak aktualna śred-
nia kwota złożonych wniosków jest wyż-
sza o 9,9 proc  niż 12 miesięcy temu i wy-
nosi 297 900 zł 
Można zauważyć dwa, znacząco różnią-
ce się od siebie okresy – przed oraz po 
wybuchu pandemii  To również pierwszy 
od pół roku wynik o niższej wartości od-
czytu niż rok temu 
Prof  Waldemar Rogowski, główny anali-
tykiem BIK podsumowuje tę sytuację sło-
wami: Pojawienie się w marcu „czarnego 
łabędzia”, jakim jest koronawirus, prze-
rwało sześciomiesięczny trend wzrostowy 
wartości Indeksu (sierpień 2019 r. – luty 
2020 r.).  W obecnej sytuacji, nie wiemy 
jak długo sytuacja pandemiczna będzie 
trwała, a więc trudno wnioskować, jaki ne-
gatywny wpływ na sytuację na rynku kredy-
tów mieszkaniowych będzie miała obecna 
kryzysowa sytuacja.

Sektor nierucho-
mości najspraw-
niej wdrożył pracę 
zdalną
Firma rekrutacyjna Devire opublikowała 
raport, w którym przeanalizowano wpływ 
koronawirusa na pracę w przedsiębior-
stwach różnych branż  Wynika z niego, że 
w sektorze nieruchomości udało się spraw-
nie dostosować pracę do bieżących wy-
magań  Aż 92 proc  zatrudnionych  prze-
szło na tryb pracy zdalnej  To najwyższy 
wynik ze wszystkich badanych sektorów  
Na drugim miejscu znalazło się IT i tele-
komunikacja, na trzecim usługi dla biznesu  
Obecnie praca zdalna to najlepsze roz-
wiązanie pod względem bezpieczeństwa 
oraz ekonomii  Pracownicy mogą wykony-
wać swoje obowiązki i otrzymywać wyna-
grodzenie  
Negatywnych skutków pandemii w bran-
ży nieruchomości spodziewa się 69 proc  
respondentów, jednocześnie w tym sek-
torze przewidywane jest najmniejsze 
zagrożenie zwolnieniami  Zaledwie 27 
proc  pracodawców (nieruchomości i bu-
downictwo) uważa, że bieżąca sytuacja 
może mieć wpływ na redukcję etatów  Dla 
porównania w branży doradztwa i konsul-
tingu jest to aż 71 proc , natomiast trans-
portu, spedycji i logistyki 100 proc  
80 proc  wszystkich badanych, niezależ-
nie od branży oceniło, że ich firma prze-
trwa pandemię COVID-19  

z kraju
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„Kultura odporna” 
ratunkiem dla 
artystów
W obliczu postępującej pandemii CO-
VID-19 miejski Wydział Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego opracował program, 
który ma wspomóc krakowski sektor kultu-
ry (twórców indywidualnych, organizacje 
pozarządowe, instytucje, producentów 
filmowych itp ), gdzie zatrudnionych jest 
obecnie nawet kilkanaście tysięcy osób 
Dlatego w „Kulturze odpornej” zawarto 
takie narzędzia jak stypendia dla najbar-
dziej potrzebujących, środki finansowe na 
realizację utworów powstających w cza-
sie pandemii czy też dotacje dla nowych 
sposobów angażowania publiczności  
Niewykluczone, że pracownie twórcze 
oraz galerie sztuki zostaną również zwol-
nione z obowiązku zapłaty czynszu  Jacek 
Majchrowski zaapelował również do wła-
ścicieli nieruchomości, w których mieszczą 
się instytucje kulturalne, o wykazanie się 
solidarnością z tą branżą i wprowadzenie 
działań pokroju tych z programu „Pauza” 
Prezydent zapowiedział też, że większość 
zaplanowanych na ten rok wydarzeń zo-
stanie odwołanych, a ich organizatorzy 
otrzymają od miasta pomoc finansową 
na dostosowanie projektów do aktualnych 
warunków czy też realizację kolejnych 
planów, ale dotacje te ulegną zmniejsze-
niu do 40 proc  wcześniej otrzymywanych 
kwot 
Miasto na ten moment przeznaczy na 
realizację celów „Kultury odpornej” 10 
mln zł  Kolejne kroki będą podejmowane 
w zależności od rozwoju sytuacji 

Program
„Odpowiedzialny 
sprzedawca” 
wstrzymany

Z uwagi na dobro przedsiębiorców, 
z początkiem kwietnia Wydział Spraw 
Administracyjnych zadecydował o za-
wieszeniu funkcjonowania programu „Kra-
kowskie porozumienie – dobre praktyki 
w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży”, 
do którego przystąpiło ok  150 lokalnych 
sprzedawców, w tym Lewiatan Małopol-
ska sp  z o o , Podwawelska Spółdzielnia 
Spożywców czy też Kocyk Sp  z o o  
sp k  Przypomnijmy, że umowa podpisa-
na w zeszłym roku w Urzędzie Miasta 
miała obowiązywać na rok, począwszy 
od 1 września ub  r  i zakładała ograni-
czenie sprzedaży napojów alkoholowych 
w godz  od 24:00 do 5:30  Co ważne, 
sklepy stosujące się do tych założeń nie 
odnotowały spadków finansowych w swo-
ich działalnościach  Mimo wszystko Wy-
dział podjął taką decyzję ze względu na 
mniejsze szanse ekonomiczne lokalnych 
przedsiębiorców w zderzeniu z wielkimi 
sieciami handlowymi 

Lekarzu! Skorzystaj 
z bezpłatnej 
komunikacji
Od 6 kwietnia na krakowskich drogach 
pojawiło się 10 autobusów przeznaczo-
nych wyłącznie  do transportu personelu 
szpitalnego oraz pracowników domów 
pomocy społecznej 
Jacek Majchrowski podkreślił, że to działa-
nie jest odpowiedzią miasta na zgłaszane 
przez dyrektorów placówek medycznych 
problemy w dojeżdżaniu do pracy leka-
rzy i pielęgniarek zamieszkałych w pod-
krakowskich gminach, z którymi Kraków 
ma podpisaną umowę na organizowanie 
transportu zbiorowego  Prezydent dodał, 
że wprowadzenie specjalnych autobusów 
powinno przyczynić się do zwiększenia 
bezpieczeństwa zarówno pracowników 
służby zdrowia, jak i ich rodzin oraz pa-
cjentów 
Pojazdy przewożące personel szpital-
ny będą oznaczone na wyświetlaczach 
skrótem „MED” oraz numerami od 1 do 8 
oznaczającymi trasę przejazdu  Autobusy 
mają kursować dwa razy dziennie, zgod-
nie z godzinami rozpoczynających się 
zmian tj  na godz  7:00 i 19:00 

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 4,5326

CHF 4,3088

PLN 3,64

IV kw  2019r  7863 zł

IV kw  2019r 19 078

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN  4,60% (marzec 2020)

EUR 1,40% (styczeń 2020)

WIBOR * 0,7000 

EURIBOR ** -0,2500 

LIBOR CHF -0,5912 

LIBOR EUR *** -0,2223 

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)                        229,43

tabela nr 074/A/NBP/2020 z dnia 16 04 2020 

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

(dane na dzień 15.04.2020[Euribor],  
08.04.2020 [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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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. 40-41
oraz w prezenterach inwestycji na str.  42-56

mieszkania

domy

16



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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

1 29 Listopada  
(al. 29 Listopada/ Meiera) bud. C - lipiec 2021 35 - 50 od 7200 Dom-Bud  

M. Szaflarski 45

2
Imperial Stawowa Residence  
(ul. Stawowa)

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

40 - 80 8950 - 9350 Imperial Capital 49

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

56

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

4 Reduta (ul. Reduta) bud. H i I - maj 2020 32 - 86 od  7700 Dom-Bud M. Szaflarski 46

5 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 26 - 79 od 8600 Dom-Bud M. Szaflarski 42

6
Zaczarowany Młyn  
(ul. Kaczary/Lublańska) bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 34 - 80 od 7400 Dom-Bud M. Szaflarski 44

 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.

7 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej 1 etap - zrealizowany 70 6500 Proins 50

8 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej
2 etap - II kw. 2020

3 etap - II kw. 2021
37 - 70 6500 - 6900 Proins 51

 
Średnia cena: 8062 zł/mkw. Dębniki



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

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

9 Głowackiego  
(ul. Głowackiego)

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

39 - 110 od 8100 Dom-Bud  
M. Szaflarski 43

10
Imperial Green Park Villa  
(ul. Truszkowskiego) I kw.  2020 51 - 98 7199 - 7499 Imperial Capital 48

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

12
Park Leśny Bronowice  
(ul. Starego Dębu)

etap A - zrealizowany                  
etap B - IV kw.2020

36 - 83 6600 -  8000 Quelle Locum 54

 Bronowice Średnia cena 9013 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin real-
izacji

Metr. 
[mkw.]

Cena br. [zł/
mkw.] Firma Patrz str.

13 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty 52

 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.

14 Imperial- Citi Yes (ul. Nowohucka) I kw. 2022 25 - 128 8200 - 11 500 Imperial Capital 47

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

Cena br.  
[zł/mkw.] Firma Patrz str.

15
Ojcowska Park  
(Pękowice, ul. Ojcowska)

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

16
Osiedle Klonowe  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka)

 III kw. 2020 55 4900 - 5157 Savan 
Investments 53

 Okolice Krakowa



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.

5

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


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. 

9

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


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”.

6

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


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.

1
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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.

4
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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!
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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.

10
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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.

2

https://www.imperialstawowa.pl/mieszkania/


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

7
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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


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.

8
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Apartamenty Klimaty

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

APARTAMENTY KLIMATY SP. Z O.O. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Warszawska 3, 31-155 Kraków 
tel  +48 601 425 365    
e-mail: marcin.osikowski@apartamenty-klimaty.pl  
www apartamenty-klimaty.pl  
                                         
            
            

adres ul  ks  W  Karabuły

cena za mkw. 10 500 -14 000 zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 3

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak

komórka lokatorska (cena) -

miejsce parkingowe (cena) garaż podziemny w cenie

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

3 parter 81,80 -

3 I 105,60 -

4 I 120,90 -

4 parter 124,30 -

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

“Osiedle Klonowe zlokalizowane 
jest na południowo-wschodnich 

obrzeżach Krakowa  
przy ulicy Topolowej w Wieliczce.”

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

adres Wieliczka, ul  Topolowa
Kraków, ul  Bogucicka

cena za mkw. 5265 - 5973 zł

termin oddania III kw  2020 r 

liczba kondygnacji 3

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) nie

miejsce parkingowe (cena) tak, w cenie

liczba 
pokoi

piętro metraż (m2) cena

3 parter z ogródkiem 55,17 329 500 zł

3 I 54,99 289 500 zł

3 II z poddaszem 54,95 299 500 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

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

Szybki dojazd zapewnia droga krajowa E4 oraz au-
tostrada A4 z dwoma pobliskimi węzłami – dotarcie 
do obwodnicy zajmuje poniżej 5 minut. Najbliższa 
okolica obfituje w przedszkola, szkoły, sklepy, obiek-
ty rekreacyjne i sportowe oraz gabinety medyczne — 
wszystko w promieniu zaledwie kilku kilometrów.
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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 II 65,17 462 707 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.
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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.
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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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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.

 

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

http://osiedlepasteura.pl/mieszkania/
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https://zainwestujwnieruchomosci.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?

   ranking inw
estycji dew

eloperskich
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a. Czas działania na rynku:                            
a. Działalność powyżej 10 lat = 3 pkt
b. 6 –10 lat = 2 pkt
c. 2 – 5 lat = 1 pkt
d. 0 – 2 lat = 0 pkt

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

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

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

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

    I Ocena dewelopera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wg opinii mieszkańców – ankietowy wywiad bezpośredni (średnia artytmetyczna)

    II Ocena zrealizowanych inwestycji

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

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

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

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

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

    III Ocena realizowanej inwestycji

kryteria oceny- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12345
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ranking inwestycji deweloperskich

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

Samodzielna weryfikacja obecnie jest właściwie niemożliwa!

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

Ranking Inwestycji Deweloperskich

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

Ranking Inwestycji Deweloperskich:

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

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

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

UWAGA! 

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

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

Czy będę zado-
wolony z wyboru 
mieszkania?

Czy zakup tej nieru-
chomość to dobra 
inwestycja?

Czy ten deweloper 
jest rzetelny?

Czy nie zostanę 
oszukany i nie stracę 
oszczędności?
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a. Czas działania na rynku:                            
a. Działalność powyżej 10 lat = 3 pkt
b. 6 –10 lat = 2 pkt
c. 2 – 5 lat = 1 pkt
d. 0 – 2 lat = 0 pkt

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

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

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

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

    I Ocena dewelopera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wg opinii mieszkańców – ankietowy wywiad bezpośredni (średnia artytmetyczna)

    II Ocena zrealizowanych inwestycji

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

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

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

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

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

    III Ocena realizowanej inwestycji

kryteria oceny- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Przedział cenowy: od 8600 zł/m2

Inwestycja: Ułanów
Deweloper: Dom-Bud M. Szaflarski
Prezentacja: str. 42
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. 43
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. 44
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. 45

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. 46
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. 47 

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. 48
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. 49

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

https://www.krn.pl/
https://www.krn.pl/
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Przedział cenowy: od 8600 zł/m2

Inwestycja: Ułanów
Deweloper: Dom-Bud M. Szaflarski
Prezentacja: str. 42
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. 43
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. 44
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. 45

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. 46
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. 47 

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. 48
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. 49

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. 56
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. 52
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. 51
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. 54 
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. 55
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

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III

Przedział cenowy: 4900 - 5157 zł/m2

Inwestycja: Osiedle Klonowe
Deweloper: Savan Investment 
Prezentacja: str. 53
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. 50
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

58

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
1300

kryterium

ocena

a b c d suma
14333

3553,53,5 2,4 3,6

4

31

23

h
5

®

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Długa Residence
Deweloper: Długa Residence
Prezentacja: brak
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

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.

brak danych

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
brak danych
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Przedział cenowy: od 8400 zł/m2

Inwestycja: Osiedle Pasteura  etap II
Deweloper: Tętnowski Development
Prezentacja: str. 56
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. 52
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. 51
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. 54 
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. 55
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

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III

Przedział cenowy: 4900 - 5157 zł/m2

Inwestycja: Osiedle Klonowe
Deweloper: Savan Investment 
Prezentacja: str. 53
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. 50
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

58

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
1300

kryterium

ocena

a b c d suma
14333

3553,53,5 2,4 3,6

4

31

23

h
5

®

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Długa Residence
Deweloper: Długa Residence
Prezentacja: brak
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

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.

brak danych

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
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
*

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III
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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
*
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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
*

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III
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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
*
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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
*

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III
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Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Lublańska Park 
Deweloper: Wawel Service
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

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

- 2

h
4,9

brak danych
*

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

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

- 2

h
4,9

brak danych
*

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

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

- 2

h
4,9

brak danych
*

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

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

- 2

h
4,9

brak danych
*

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

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

- 2

h
4,9

brak danych
*

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

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

- 2

h
4,9

brak danych
*

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

40,1

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
2322

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

9

h
6

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Nowa 5 Dzielnica 
Deweloper: Centrum Nowoczesnych  
          Technologii
Prezentacja: brak

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
*
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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
*

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III
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Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Lublańska Park 
Deweloper: Wawel Service
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

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

- 2

h
4,9

brak danych
*

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

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

- 2

h
4,9

brak danych
*

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

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

- 2

h
4,9

brak danych
*

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

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

- 2

h
4,9

brak danych
*

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

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

- 2

h
4,9

brak danych
*

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

32,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 8033

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

- 2

h
4,9

brak danych
*

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

40,1

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
2322

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

9

h
6

brak danych
*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Nowa 5 Dzielnica 
Deweloper: Centrum Nowoczesnych  
          Technologii
Prezentacja: brak

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
*
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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
*

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III
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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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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
*

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III
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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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Dwutygodnik 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 kolejnych numerach.

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

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III
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Dwutygodnik 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 kolejnych numerach.

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

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III

http://dwutygodnik.krn.pl/
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WARTO WIEDZIEĆ
Rynek nieruchomości komer-
cyjnych w dobie kryzysu
Elżbieta Jachymczak
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Kilka tygodni temu, z dnia na dzień, zostaliśmy pozbawieni możliwości prowadzenia działalności, korzystania 
m.in. z usług hotelarskich oraz radykalnie spadły przychody na rynku nieruchomości komercyjnych. Rodzą-
cy się kryzys ekonomiczny związany z pandemią koronawirusa będzie miał zasięg globalny i obejmie prawie 
każdą branżę. Spadek zainteresowania klientów wynajmem czy zakupem nieruchomości, jak również brak 
nowych inwestycji, przy stałych kosztach prowadzenia działalności, negatywnie wpływa na branżę real esta-
te. Jak obecność koronawirusa wpłynie na ceny powierzchni komercyjnych oraz nieruchomości? Czy banki 
wstrzymają wypłaty kredytów na realizację inwestycji deweloperskich? Jak będzie wyglądał rynek nierucho-
mości komercyjnych po powrocie do normalnego życia?

Krzysztof Legutko,
ekspert w Departamencie Finansowania 
Strukturyzowanego w Banku Millennium

Rynek nieruchomości      
  komercyjnych 
     w dobie kryzysu 

warto wiedzieć

istnieje w formie kredytu odnawialnego, ale nie pokrywa ono 
w całości zapotrzebowania na sfinansowanie budżetu kosz-
towego projektu. W obu przypadkach powstaje duże ryzyko 
braku możliwości zakończenia etapu budowy.

Można oczekiwać, że banki będą się teraz koncentrować na swo-
ich obecnych klientach a nie na poszukiwaniu nowych. Dlatego 
kredytobiorcy realizujący inwestycje mieszkaniowe, którzy mają 
już przyznane i uruchomione finansowanie raczej nie mają po-
wodów do obaw (np. z powodu zatrzymania inwestycji przez 
bank).

Powody do obaw mogą mieć natomiast w mojej opinii dewelope-
rzy, którzy używają rachunków powierniczych typu otwartego. 
Do tej pory dla małych i średniej wielkości deweloperów był to 
atrakcyjny sposób na obniżenie kosztów finansowania. Jednak 
tego typu struktura oznacza, że wpłaty klientów finansują bu-
dowę w miarę postępów robót. To się sprawdza w okresie ko-
niunktury i stale rosnącego popytu na mieszkania (m.in. dzięki 
popytowi inwestycyjnego ze strony inwestorów prywatnych in-
westujących własne wolne środki w mieszkania na wynajem). 
W projektach z otwartym rachunkiem powierniczym nie ma 
zapewnionego finansowania bankowego lub takie finansowanie 

Można oczekiwać, że
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Rynek nieruchomości      
  komercyjnych 
     w dobie kryzysu 

instytucje finansowe. W wielu bankach 
w Polsce są to duże lub bardzo duże eks-
pozycje kredytowe. Głównym źródłem 
spłaty kredytów zaciągniętych przez spółki 
celowe są przychody z kredytowanej nie-
ruchomości. Zabezpieczeniem kredytów 
na nieruchomości komercyjne są rachunki 
rezerwy obsługi długu, które pozwalają, 
za zgodą banku, na wykorzystanie środ-
ków na spłatę w niezwyczajnych sytu-
acjach, a taką właśnie mamy. Wysokość 
zgromadzonych tam środków pozwoli na 
obsługę zadłużenia przez 3 do 6 miesię-
cy. Na chwilę obecną banki nie wstrzy-
mają wypłat udzielonych już kredytów na 
finansowanie nieruchomości komercyjnych. 
Większa niepewność dotyczy małych 
i średnich deweloperów, którzy do tej pory 
korzystali z otwartych rachunków powierni-
czych. Źródłem finansowania ich inwesty-
cji są środki własne inwestorów lub środki 
zgromadzone od klientów na tych właśnie 
rachunkach. Wpłaty dokonywane są zgod-
nie z harmonogramem realizacji inwestycji. 
Jeżeli nie będzie postępu prac, nie będzie 
dalszych środków na ich finansowanie. Nie 
wykluczone, że zajdzie konieczność zacią-
gnięcia finansowania zewnętrznego przez 
inwestorów. Dobrym rozwiązaniem może 
okazać się kredyt odnawialny na częścio-
we pokrycie kosztów inwestycji. Jeżeli sytu-
acja kryzysowa będzie trwała zbyt długo, 
problemy firm boleśnie odbiją się również 
na bankowości. Nadpłynność sektora ban-
kowego może szybko stopnieć w sytuacji, 
kiedy nastąpi nadmierne wycofywania 
depozytów przez klientów biznesowych 
z rachunków bankowych, a wzrośnie wy-
korzystanie dostępnych linii kredytowych.

Jak będzie wyglądał rynek 
nieruchomości komercyj-
nych po powrocie do 
normalnego życia? 

Skoro przez najbliższe miesiące będziemy 
pracować zdalnie, to czy nie okaże się, 
że duże powierzchnie biurowe nie są już 
potrzebne? Może tak być, ale nie musi. 
Osobiście jestem zdania, że praca z ludźmi 
w rzeczywistym kontakcie jest nam bardzo 
potrzebna. Rozwiązaniem mogą okazać 
się wydzielone przestrzenie biurowe, za-
miast open space’ów. To zmniejszy ryzyko 
zarażania się nawzajem, nawet zwykłymi 
infekcjami. Działalność hotelowa i centra 
handlowe nie przestaną istnieć, ponieważ 
za bardzo się do nich przyzwyczailiśmy. 
W dobie kryzysu należy znaleźć alterna-
tywne rozwiązanie. Może Twój biznes da 
się przenieść do Internetu? Większość firm 
wynajmujących powierzchnie w centrach 
handlowych już przeniosła sprzedaż do 
sklepów internetowych. Przeniesienie sprze-
daży do kanałów elektronicznych, a co za 
tym idzie wzrost popularności e-commerce, 
z dzisiejszej perspektywy wydaje się ko-
rzystnym efektem kryzysu dla magazyno-
wych nieruchomości komercyjnych.
Podsumowując, możemy powiedzieć, że na 
weryfikację skutków obecnej sytuacji będzie-
my musieli jeszcze chwilę poczekać. Naj-
ważniejsze to zachować spokój i zdrowy 
rozsądek. Wzajemna pomoc i zrozumienie 
są podstawą dalszej egzystencji. Zadbajmy 
o swoje zdrowie i swoje biznesy. Bądźmy 
odpowiedzialni społecznie i gospodarczo. 

Koronawirus a ceny 
nieruchomości 
i powierzchni komercyjnych  

Bieżąca sytuacja na rynku nieruchomo-
ści komercyjnych porównywana jest do 
sztormu. Można śmiało powiedzieć, że 
nadchodzi globalna recesja. Zaczyna się 
spowolnienie na wielu polach. Gasną mo-
tory wzrostu gospodarczego – eksportu, 
konsumpcji oraz inwestycji. Hotele świecą 
pustkami, a galerie handlowe opustoszały 
z dnia na dzień. W związku z tym, ceny 
wynajmowanych powierzchni po powro-
cie do „życia gospodarczego” zostaną 
obniżone, w celu złagodzenia skutków 
kryzysu i wyjściu naprzeciw najemcom lub 
przyciągnięcia nowych. Małe biura w do-
brych lokalizacjach, z licznymi udogod-
nieniami, w formule większych przestrzeni 
co-workingowych, mają szanse na dalsze 
dobre funkcjonowanie, a ceny wynajmu 
powierzchni pozostaną na przystępnym 
poziomie. Panika, strach, lęk nie są dobry-
mi doradcami ani w życiu, ani tym bardziej 
w biznesie. Prowadzenie działalności 
wymaga odwagi, spokoju i umiejętności 
dopasowywania się do zmieniających się 
realiów.

Czy banki wstrzymają wy-
płaty kredytów na realizację 
inwestycji deweloperskich?

Najbliższe działania sektora finansowego 
i bankowego będą miały bardzo duże 
znaczenie dla przedsiębiorców. W bran-
ży nieruchomości komercyjnych większość 
projektów jest współfinansowana przez 

tekst /Elżbieta Jachymczak
dziennikarka ekonomiczna
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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.

największy atut lokal gotowy do odbioru

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  

Dom Pod Klonami ul. Wrocławska 43 A

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

wynajem

metraż parter - 170 m2

cena 59 zł netto/m2 

koszty eksploatacyjne 1515 zł netto/miesiąc

miejsca park. (cena) tak

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

największy atut lokalizacja, nowoczesne 
budownictwo, otoczenie

https://dom-bud.pl/Inwestycje/zaczarowany-mlyn-ul-jana-kaczary/
https://dom-bud.pl/Inwestycje/al-29-listopada/
https://dom-bud.pl/Inwestycje/zaczarowany-mlyn-ul-jana-kaczary/
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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.

największy atut lokal gotowy do odbioru

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  

Dom Pod Klonami ul. Wrocławska 43 A

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

wynajem

metraż parter - 170 m2

cena 59 zł netto/m2 

koszty eksploatacyjne 1515 zł netto/miesiąc

miejsca park. (cena) tak

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

największy atut lokalizacja, nowoczesne 
budownictwo, otoczenie

http://tetnowski.pl/
https://www.chb14.pl/
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biuro@offices4you.pl

www.offices4you.krn.pl

Kraków, Podgórze

Kraków, Podgórze

Kraków, Czyżyny

Kraków, Podgórze

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

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

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

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

Kraków, Podgórze

Kraków, Podgórze
 

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

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

Kraków, Prądnik Czerwony 

Kraków, Krowodrza

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

metraż: 320 m2 (przestrzeń do własnej aranżacji) 
           cena: 12 800 zł + opłaty (dostępne różne metraże)

https://www.krn.pl/biuro-posrednictwa/offices4you,4189
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biuro@offices4you.pl

www.offices4you.krn.pl

Kraków, Podgórze

Kraków, Podgórze

Kraków, Czyżyny

Kraków, Podgórze

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

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

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

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

Kraków, Podgórze

Kraków, Podgórze
 

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

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

Kraków, Prądnik Czerwony 

Kraków, Krowodrza

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

metraż: 320 m2 (przestrzeń do własnej aranżacji) 
           cena: 12 800 zł + opłaty (dostępne różne metraże)

https://www.e-biurowce.pl/pl/
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W tej grupie trudno o dobre nastroje wśród 
posiadających mieszkania w miejscowo-
ściach turystycznych  Tam nie można tak 
łatwo zmienić profilu działalności  Obawy 
przed przebywaniem wśród tłumów mogą 
sprawiać, że Polacy zostaną w kraju i chęt-
niej będą wybierali apartamenty wakacyjne 
niż hotele czy pensjonaty  W ten sposób 
można bowiem ograniczyć liczbę osób, 
z którymi trzeba mieć styczność  To daje 
tej grupie właścicieli mieszkań na wynajem 
krótkoterminowy ogromne nadzieje  Tylko 
że po miesiącu kwarantanny coraz więcej 
osób zadaje sobie pytanie, czy do wakacji 
aby na pewno wszystko się skończy? Ze 
względu na zaczynający się kryzys, przy-
szłość całego rynku najmu nie wygląda 
najlepiej  

Jakie zmiany pojawią się 
na rynku najmu 
w przyszłości?

Wiele wskazuje na to, że rozpoczynający 
się kryzys gospodarczy może doprowa-
dzić do upadku małych i średnich przedsię-

biorstw, a to pociągnie za sobą znaczny 
wzrost bezrobocia i tym samym spadek po-
pytu na najem  Im więcej osób straci pracę, 
tym gorzej dla właścicieli mieszkań inwe-
stycyjnych  Najemców możemy podzielić 
na trzy grupy – młodych Polaków (studen-
tów i pracowników korporacji), imigrantów 
(zarówno wykwalifikowanych, jak i niewy-
kwalifikowanych) i turystów (w tym turystów 
biznesowych powodów zawodowych)  

Młode osoby i imigranci, jeśli strącą pracę 
i nie znajdą nowej, prawdopodobnie wrócą 
w rodzinne strony i tym samym zmniejszą po-
pyt na najem  Już widzimy, że wyjechali pra-
cownicy z Ukrainy  Zajęcia na uczelniach są 
prowadzone online, a studenci wypowiada-
ją umowy najmu  

Im większa będzie skala bezrobocia, tym 
bardziej odbije się ona na rynku nierucho-
mości na wynajem  Ci, którzy nie wyjadą 
(np  studenci, którzy mają pracę, z możliwo-
ścią wykonywania jej zdalnie) w kryzysie 
mogą dysponować mniejszym budżetem 
i wybierać tańsze oferty  W przypadku naj-

Wynajmem zajmuję się od ponad 
7 lat, zarządzaniem wynajmem 
już od ponad 6  W chwili, kie-

dy piszę te słowa, mam wrażenie, że nic 
nie wiem o tej branży  Tak, jestem eksper-
tem, występuję na konferencjach, uczę ludzi 
maksymalizować zyski z najmu, ale od 13 
marca okoliczności zewnętrzne zmieniły 
się diametralnie  Tak trudnych i nieznanych 
wcześniej warunków do funkcjonowania 
wynajmu krótkoterminowego nie pamiętają 
nawet najstarsi górale 

Przez wybuch pandemii rynek najmu miesz-
kań gwałtownie się zmienił  13 marca rząd 
wprowadził zakaz najmu krótkoterminowe-
go  Co prawda taki restrykcyjny przepis 
ważny był tylko przez tydzień, ale to wy-
starczyło, by branża zmieniła kierunek  Sam 
fakt zakazu okazał się potężnym ciosem dla 
wynajmujących mieszkania w tym modelu  
Właściciele tego typu lokali to przedsiębior-
cy  Nie czekają bezczynnie na rozwój sytu-
acji, działają  Wiele mieszkań z bookingu 
i Airbnb pojawiło się jako dostępne na wy-
najem średnio- lub długoterminowy  

Rynek najmu  
Świat walczy z pandemią, rząd zakazuje prowadzenia wielu działalności, granice są pozamykane, cały 
międzynarodowy ruch lotniczy z i do Polski jest odwołany, a ludzie mają zakaz poruszania się bez waż-
nej przyczyny. Czy to są warunki dla rynku najmu?

warto wiedzieć

stanął pod znakiem zapytania 
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Warto jednak dodać, że w niektórych mia-
stach pojawiły się nowe ogłoszenia na na-
jem długoterminowy, w przypadku których 
widać, że chodzi o lokale przygotowane 
typowo pod najem na doby   Standard tych 
mieszkań jest zwykle wysoki i ceny również 
nie należą do najniższych  Stosunek jakości 
do ceny jest jednak prawidłowy  Choć tego 
typu ofert jest bardzo dużo, nadal stanowią 
ułamek spośród tego, co proponuje rynek  
Oznacza to, że właściciele wynajmujący 
dotychczas na doby nie muszą konkurować 
z ogromną liczbą mieszkań, które zawsze 
były przeznaczone na najem długotermino-
wy  Czy będzie konieczność zejścia z cen 
poniżej progu rentowności? To pytanie za-
dają sobie zwykle właściciele mieszkań fi-
nansowanych kredytem 

W najgorszej sytuacji są dwie grupy: wynaj-
mujący ponoszący duże koszty utrzymywa-
nia pustych mieszkań zakupionych w dużej 
mierze na kredyt oraz przedsiębiorcy, którzy 
ofertę wynajmu na doby oparli na mieszka-
niach podnajętych od osób trzecich, najczę-
ściej na długoterminowych umowach sta-
łych 

Co prawda słyszymy i czytamy w mediach, 
że Ci pierwsi mogą skorzystać z wakacji 
kredytowych, ale zawieszone raty i tak trze-
ba będzie spłacić w przyszłości i to z do-
datkowymi odsetkami  Jeśli w najbliższym 
czasie popyt na najem krótkoterminowy nie 
wróci, to część z tych osób będzie zmuszo-
na sprzedać lokal lub poszukać najemców 
długoterminowych, o których nie będzie ła-
two  Trzeba jednak dodać, że duża część 
zakupów mieszkań w ostatnich latach była 
realizowana przez inwestorów, którzy kupo-
wali bez pomocy kredytu lub z jego niewiel-

kim udziałem  Dlatego raczej nie czeka nas 
paniczna wyprzedaż mieszkań 

Lekko nie mają również przedsiębiorcy 
działający w podnajmie  Ogromne, często 
kilkudziesięciotysięczne koszty stałe w zesta-
wieniu z zerowym przychodem oznaczają 
jedno: zagrożenie bankructwem 

Pandemia koronawirusa ma, jak widać 
ogromny wpływ na wszystkie branże zwią-
zane z turystyką, a zwłaszcza na warte 431 
mln euro polskie środowisko wynajmu krót-
koterminowego  Niepewność wokół decyzji 
polskiego rządu, który 12 marca zmusił wła-
ścicieli nieruchomości pod wynajem krótko-
terminowy do zamknięcia swoich lokalizacji, 
a niedługo potem zniósł ten zakaz, sprawiła, 
że skutki kryzysu COVID-19 są bardziej od-
czuwalne  Wszyscy czekamy na koniec epi-
demii i wierzymy, że zdołamy odbudować 
nasze miejsca pracy a turyści wrócą i będą 
cieszyć się z satysfakcjonujących miejsc noc-
legowych, które dla nich stworzyliśmy i które 
teraz ratujemy przed likwidacją 

mu długoterminowego istnieje więc ryzyko 
znaczonego spadku popytu przy jedno-
czesnym wzroście ilości oferowanych lokali  
Trzeba pamiętać, że w takich miastach jak 
Kraków, Warszawa czy Wrocław samych 
mieszkań, które przeszły z oferty wynajmu 
krótkoterminowego do długoterminowego 
są tysiące 

Jeśli zjawisko się spotęguje, istnieje duże ry-
zyko, że część właścicieli nie znajdzie chęt-
nych do najmu lub będzie musiała obniżyć 
stawki  Wynajmujący, którzy kupili mieszka-
nia pod wynajem z pomocą kredytu, mogą 
znaleźć się w tarapatach finansowych  
Mniejszy problem, jeśli mają stabilną pracę, 
ale już w marcu obserwowaliśmy redukcje 
etatów i wypowiedzenia  Jeśli chodzi o tury-
stów, którzy korzystają z najmu krótkotermi-
nowego, to sytuacja jest bardziej skompliko-
wana  Epidemia panuje na całym świecie, 
co całkowicie wyelimionowało turystykę 
zagraniczą  Czy i kiedy turyści wrócą po 
epidemii? Kiedy restrykcje w podróżowaniu 
zostaną zniesione? Kiedy ludzie uwierzą, 
że znów jest na tyle bezpiecznie, by zwie-
dzać obce kraje? Na te i wiele innych pytań 
eksperci z całego świata dziś nie znają od-
powiedzi 

Z jednej strony wzrost bezrobocia może 
sprawić, że część osób zrezygnuje z wy-
jazdów weekendowych czy wakacyjnych  
Z drugiej więcej osób może obawiać się 
zarażenia podczas lotu samolotem i w re-
zultacie zdecydować się na wypoczynek 
we własnym kraju  Górę może też brać tzw  
patriotyzm lokalny  Już teraz widzimy apele 
i deklaracje, by po epidemii wakacje spę-
dzić we własnym kraju i wspomóc rodzimą 
branżę turystyczną  Podobnie mogą myśleć 
turyści spoza Polski 

Stawki za najem zaczęły 
spadać

Do niedawna spadki stawek za najem były 
bardzo rzadkie  Z raportu Expandera i Ren-
tier io wynika jednak, że w marcu pojawiły 
się one aż w 7 z 15 badanych miast, choć, 
jak na razie, były nieznaczne (ok  1-2 proc )  

tekst /  Beata Pawlusiewicz
manager zarządzająca mieszkaniami 

na wynajem krótkoterminowy 
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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

STARE MIASTO,
UL. ŚW. TERESY 
Gustowny 2-pokojowy apartament  
w okolicy Plant, I p.
cena: 961.950 zł 

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

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. BIAŁOPRĄDNICKA 
Wyjątkowe 3-pokojowe mieszkanie 
urządzone w wys. standardzie  
w stylu Glamour, 70 m2, 2018 r.
cena: 699.000 zł 

kontakt: Grzegorz Zębala 
tel. 796-541-485

PRĄDNIK BIAŁY
Osiedle domów w zabudowie  
bliźniaczej, pow. 152 m2,  
nowoczesne osiedle
cena: 552.000 zł
  

kontakt: Jarosław Utnik 

tel. 518-714-002

WIELICZKA
Osiedle domów w zabudowie  
szeregowej, pow. 126 m2,  
ekologiczna technologia
cena: 813.628 zł
  

kontakt: Piotr Kudła 
tel. 500-673-615

PODGÓRZE 
Mieszkania 1,2,3,4-pokojowe,  
pow. 32 – 92 m2,  
doskonała lokalizacja
ceny: od 479.000 zł
  

kontakt: Joanna Makówka 
tel. 515-634-552

RUCZAJ,
UL. SĄSIEDZKA
Komfortowe 4-pokojowe mieszkanie, 
113 m2, 2013 r.
cena: 920.000 zł 

 
kontakt: Jakub Obcowski 
tel. 510-087-993

STARE MIASTO,
UL. SAREGO 
Klimatyczny 2-pokojowy apartament  
w samym sercu Krakowa 
cena: 880.000 zł 

 

kontakt: Jakub Obcowski 
tel. 510-087-993

WOLA DUCHACKA,
UL. BESKIDZKA 
Nowoczesne 3-pokojowe  
mieszkanie, 50 m2, 2013 r.
cena: 495.000 zł

 
kontakt: Sabina Pająk 
tel. 514-738-628

KLINY,
UL. MIECZYKOWA 
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie,  
66 m2, 2009 r.
cena: 475.000 zł 
 
kontakt: Sabina Pająk 
tel. 514-738-628
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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,
GOLKOWICE
Dom wolnostojący, 6- pokojowy,  
275 m2, luksusowy
cena: 1.350.000 zł 

kontakt: Zbigniew Pisarski 
tel. 511-272-188

ZIELONKI 
Mieszkania 3-pokojowe,  
pow. 57-63 m2,  
kameralny kompleks mieszkaniowy
ceny: od 409.000 zł

 

kontakt: Dariusz Zieliński 
tel. 503-112-787

DĘBNIKI, RUCZAJ 
Mieszkania 1,2,3,4-pokojowe,  
pow. 32 – 73 m2,  
sąsiedztwo Lasu Borkowskiego
ceny: od 234.667 zł 

kontakt: Iwona Nagacz 
tel. 518-706-552

STARE MIASTO,
UL. SŁAWKOWSKA
Wyjątkowy 5-pokojowy apartament 
(dwupoziomowy) w samym sercu  
Krakowa, 87 m2

cena: 1.990.000 zł  

kontakt: Katarzyna Kurleto 
tel. 572-985-869

STARE MIASTO,
UL. BONEROWSKA 
3-pokojowe klimatyczne mieszkanie,  
76 m2

cena: 680.000 zł

kontakt: Michał Dzięcioł 
tel. 518-810-080

DĘBNIKI,
UL. PILTZA 
Atrakcyjne, w pełni urządzone  
3-pokojowe mieszkanie, 69 m2

cena: 628.000 zł  

kontakt: Dariusz Kornaś 
tel. 502-104-545

PROKOCIM,
UL. GÓRNIKÓW
Mieszkanie 3-pokojowe,  
65,90 m2, wyposażone
cena: 590.000 zł 

kontakt: Dima Hrycyszyn 
tel. 796-483-018

BRONOWICE,
UL. STAWOWA 
Mieszkanie 3-pokojowe, wysoki  
standard, 62,5 m2

cena: 799.000 zł 

kontakt: Katarzyna Słaby 
tel. 500-715-217

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

cena: 750.000 zł 

kontakt: Aleksandra Pudełko 
tel. 507-668-087

CENTRUM

INWESTYCJI

DEWELOPERSKICH

https://sadurscy.pl/
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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

STARE MIASTO,
UL. ŚW. TERESY 
Gustowny 2-pokojowy apartament  
w okolicy Plant, I p.
cena: 961.950 zł 

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

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. BIAŁOPRĄDNICKA 
Wyjątkowe 3-pokojowe mieszkanie 
urządzone w wys. standardzie  
w stylu Glamour, 70 m2, 2018 r.
cena: 699.000 zł 

kontakt: Grzegorz Zębala 
tel. 796-541-485

PRĄDNIK BIAŁY
Osiedle domów w zabudowie  
bliźniaczej, pow. 152 m2,  
nowoczesne osiedle
cena: 552.000 zł
  

kontakt: Jarosław Utnik 

tel. 518-714-002

WIELICZKA
Osiedle domów w zabudowie  
szeregowej, pow. 126 m2,  
ekologiczna technologia
cena: 813.628 zł
  

kontakt: Piotr Kudła 
tel. 500-673-615

PODGÓRZE 
Mieszkania 1,2,3,4-pokojowe,  
pow. 32 – 92 m2,  
doskonała lokalizacja
ceny: od 479.000 zł
  

kontakt: Joanna Makówka 
tel. 515-634-552

RUCZAJ,
UL. SĄSIEDZKA
Komfortowe 4-pokojowe mieszkanie, 
113 m2, 2013 r.
cena: 920.000 zł 

 
kontakt: Jakub Obcowski 
tel. 510-087-993

STARE MIASTO,
UL. SAREGO 
Klimatyczny 2-pokojowy apartament  
w samym sercu Krakowa 
cena: 880.000 zł 

 

kontakt: Jakub Obcowski 
tel. 510-087-993

WOLA DUCHACKA,
UL. BESKIDZKA 
Nowoczesne 3-pokojowe  
mieszkanie, 50 m2, 2013 r.
cena: 495.000 zł

 
kontakt: Sabina Pająk 
tel. 514-738-628

KLINY,
UL. MIECZYKOWA 
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie,  
66 m2, 2009 r.
cena: 475.000 zł 
 
kontakt: Sabina Pająk 
tel. 514-738-628

   rynek w
tórny

85
strona

www.bracia-sadurscy.pl

RUCZAJ,
UL. CZERWONE MAKI 
2-pokojowe, 50 m2,  
nowoczesny design
cena: 549.000 zł 

kontakt: Paweł Bystrowski 
tel. 533-375-797

WIELICZKA,
GOLKOWICE
Dom wolnostojący, 6- pokojowy,  
275 m2, luksusowy
cena: 1.350.000 zł 

kontakt: Zbigniew Pisarski 
tel. 511-272-188

ZIELONKI 
Mieszkania 3-pokojowe,  
pow. 57-63 m2,  
kameralny kompleks mieszkaniowy
ceny: od 409.000 zł

 

kontakt: Dariusz Zieliński 
tel. 503-112-787

DĘBNIKI, RUCZAJ 
Mieszkania 1,2,3,4-pokojowe,  
pow. 32 – 73 m2,  
sąsiedztwo Lasu Borkowskiego
ceny: od 234.667 zł 

kontakt: Iwona Nagacz 
tel. 518-706-552

STARE MIASTO,
UL. SŁAWKOWSKA
Wyjątkowy 5-pokojowy apartament 
(dwupoziomowy) w samym sercu  
Krakowa, 87 m2

cena: 1.990.000 zł  

kontakt: Katarzyna Kurleto 
tel. 572-985-869

STARE MIASTO,
UL. BONEROWSKA 
3-pokojowe klimatyczne mieszkanie,  
76 m2

cena: 680.000 zł

kontakt: Michał Dzięcioł 
tel. 518-810-080

DĘBNIKI,
UL. PILTZA 
Atrakcyjne, w pełni urządzone  
3-pokojowe mieszkanie, 69 m2

cena: 628.000 zł  

kontakt: Dariusz Kornaś 
tel. 502-104-545

PROKOCIM,
UL. GÓRNIKÓW
Mieszkanie 3-pokojowe,  
65,90 m2, wyposażone
cena: 590.000 zł 

kontakt: Dima Hrycyszyn 
tel. 796-483-018

BRONOWICE,
UL. STAWOWA 
Mieszkanie 3-pokojowe, wysoki  
standard, 62,5 m2

cena: 799.000 zł 

kontakt: Katarzyna Słaby 
tel. 500-715-217

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

cena: 750.000 zł 

kontakt: Aleksandra Pudełko 
tel. 507-668-087

CENTRUM

INWESTYCJI

DEWELOPERSKICH
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PODGÓRZE,
UL. LIPSKA 
Mieszkanie 4- pokojowe, 59,12 m2, 
balkon, 2018 r

 

cena: 650.000 zł 

kontakt: Edyta Fajlhauer 
tel. 518-706-583

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

kontakt: Elżbieta Rudek 
tel. 505-110-150

CZARNOCHOWICE 
Mieszkania 3,4-pokojowe,  
pow. 63 – 95 m2, stan deweloperski, 
kameralna inwestycja
ceny: od 376.960 zł 

kontakt: Małgorzata Brożek 
tel. 518-685-588

GM. MOGILANY,
WŁOSAŃ 
Dom wolnostojący, 7- pokojowy,  
339 m2, przestronny, działka 49 m2

cena: 1.750.000 zł  

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

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

kontakt: Stanisław Irzyk 
tel. 509-907-533

MICHAŁOWICE 
Dom bliźniak, 6-pokojowy,  
250 m2, zadbany, 2005 r.
cena: 980.000  zł  

kontakt: Karolina  Jakobus 
tel. 503-031-022

BOREK FAŁĘCKI,
UL. JUGOWICKA 
Rezydencja, 8-pokojowy, pow. użyt. 
344 m2, nowoczesne, działka 25 ar
cena: 2.800.000 zł

kontakt: Sebastian Steranka 
tel. 501-227-010

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

cena: 675.000 zł

kontakt: Elżbieta Rudek 
tel. 505-110-150

GM. WIELKA WIEŚ,
MODLNICZKA 
Mieszkanie 3- pokojowe,  
68,19 m2, ogródek

 

cena: 549.000 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

PODGÓRZE,
ZABŁOCIE 
Mieszkania 2,3,4,5-pokojowe,  
pow. 34 – 114 m2, doskonała lokalizacja
ceny: od 529.000 zł  

kontakt: Marek Popiela 
tel. 518-967-677
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ŚWIĄTNIKI GÓRNE,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Dom wolnostojący, 150 m2,  
dz. 10 ar
cena: 830.000 zł 

kontakt:  Katarzyna Osiecka 
tel. 503-780-786

BRONOWICE,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 52,5 m2,  
2013 r., ogródek
cena: 580.000 zł 

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

ZIELONKI 
Mieszkania 3,4-pokojowe,  
pow. 60 – 87 m2,  
przynależne dwa m-ca postojowe
ceny: od 449.0000 zł

kontakt: Romuald Niemiec 
tel. 576-853-289

WIELICZKA 
Mieszkania 2,3,4,5-pokojowe,  
pow. 50 – 100 m2, 
wysoka jakość wykonania
ceny: od 307.257 zł 

kontakt: Piotr Kudła 
tel. 500-673-615

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

DĘBNIKI,
UL. BORKOWSKA 
Mieszkanie  3-pokojowe, 59,5 m2

, ustawne 
cena: 475.000 zł 

 
kontakt: Julia Tarkowska 
tel. 505-083-150

DĘBNIKI,
UL. BOBRZYŃSKIEGO 
Mieszkanie 2-pokojowe, 52 m2,  
ustawne 
cena: 485.000 zł  

kontakt: Julia Tarkowska 
tel. 505-083-150

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

KURDWANÓW,
UL. ŁOWIENICKA 
Mieszkanie  4-pokojowe,  
87,5 m2, taras 
cena: 699.000 zł 

kontakt: Katarzyna Osiecka 
tel. 503-780-786

CENTRUM

INWESTYCJI

DEWELOPERSKICH

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

kontakt: Piotr Dziadzio 
tel. 515-234-864

https://sadurscy.pl/
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Dom wolnostojący, 4- pokojowy,  
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kontakt: Karolina  Jakobus 
tel. 503-031-022
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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

https://tecnocasa.pl/
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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

https://tecnocasa.pl/
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Adres biura: 
Kraków, ul. Balicka 56

        +48 503 005 679  

         e-mail: krakow@plan-a.pl

DOM NA SPRZEDAŻ  Przybysławice

166 m2, 5 pokoi, działka 4,9 a, stan deweloperski, bliźniak,  
I kwartał 2020 r.  
cena: od 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 
wykańczone (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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Adres biura: 
Kraków, ul. Balicka 56
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         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 
wykańczone (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.
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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.
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tel. 531 255 155
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Zabierzów

1200 m2, budowlana, MPZP 
Działka widokowa. Pełne uzbrojenie.
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tel. 531 255 155

LOKAL NA WYNAJEM
Wieliczka

180 m2, przygotowany pod restaurację, 
parking przed lokalem.
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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  

http://mspon.pl/wp/?gclid=CjwKCAjwhOD0BRAQEiwAK7JHmEKWwpvS9FWiDV6ppHLcvF1h8sdO1hjjoJQCFUgLuMJ8esM_zoLQZhoCkHUQAvD_BwE
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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



https://www.krn.pl/biuro-posrednictwa/offices4you,4189


https://www.kreodom.pl/

