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Drastyczny spadek sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych na komunikację miejską, zakup 

testów i środków ochronnych dla szpitali, organizacja miejsc do odbycia kwarantanny, dezynfekcja 

przystanków i innych miejsc publicznych to tylko kilka z długiej listy przyczyn wielomilionowej dziury 

w budżecie miasta. Jeśli popatrzymy na ten problem szerzej, zapaść na rynku turystycznym może 

spowodować zdecydowanie większe problemy, uszczuplając miejską kasę, zdaniem Dariusza 

Nowaka – kierownika biura prasowego UMK, nawet o miliard złotych. Aby szukać oszczędności, 

ratusz planuje m.in. zwolnienie ok. 100 pracowników.

Do kancelarii zgłasza się tymczasem coraz więcej osób, których sytuacja finansowa została zachwiana 

na tyle, że chcieliby odstąpić od umowy przedwstępnej lub deweloperskiej, którą niedawno podpisali 

z deweloperem. Podobnie, lecz na większą skalę, sytuacja wygląda z umowami najmu, które najemcy 

chcieliby renegocjować lub od nich odstąpić. Gołym okiem widać, że kilkadziesiąt tysięcy osób, 

zarówno studentów, jak i pracowników z Ukrainy, opuściło Kraków na czas pandemii.

Jeśli chodzi o realizowane obecnie inwestycje, prace na budowach postępują w normalnym, czasami 

nawet przyspieszonym tempie. Przesuwają się jedynie terminy rozpoczęcia sprzedaży i realizacji 

nowych inwestycji. Co zrozumiałe, deweloperzy czekają na sygnały od rynku, a także na dane 

sprzedaży za II kwartał, które jednoznacznie wskażą, kiedy rozpocząć sprzedaż kolejnych mieszkań 

i jaką politykę sprzedaży wdrożyć w nowych warunkach rynkowych, które wcale nie muszą się 

okazać dla deweloperów trudniejszymi.

Życząc zdrowia, zapraszam do lektury
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spis firm:

Apartamenty Klimaty                                57

CHB14                                                 77

Co w Krakowie                             IV okładka

DOM-BUD                    III okładka, 42-46, 76

Fracthon                                      4-5, 50-51

Ilmenit                                                  59

Imperial Capital                                   47-49

KreoDOM pl                                 II okładka

MSPON                                               90

OAZA Bronowice                                    55

Offices4You                                           78

Plan A                                                  89

Proins                                               52-53

Quelle Locum                                          54

Savan Investments                                    58

Tecnocasa                                        86-87

Tętnowski Development            I okładka, 56, 77

spis treści:

Zakup mieszkania  
w czasie pandemii
Aleksandra Maśnica

TEMAT NUMERU
Jak rynek nieruchomości radzi sobie  
ze skutkami pandemii

Formalności związane  
z budową domu i zakupem 
mieszkania a koronawirus 
Katarzyna Jóźwik

Kredyty hipoteczne  
w dobie koronawirusa 
Magdalena Hojniak

Ułanów,  
inwestycja Dom – Bud 
Deweloper M. Szaflarski 
Adrianna Stachura

OBIEKTYWNIE 
O NIERUCHOMOŚCIACH

„Potrafimy się jednoczyć, 
wspierać i myśleć o potrzebach 
innych”, czyli działalność SBDiM 
w czasach koronawirusa
Magdalena Hojniak

Home staging 
 - panaceum na skutki  
pandemii na rynku wtórnym 
Anna Kozioł

Klienci prawników  
przychodzą z nowymi 
sprawami
Ewelina Orlińska-Kiedroń

OKIEM RZECZOZNAWCY 
MAJĄTKOWEGO
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Kraków próbuje odnaleźć  
się w nowej rzeczywistości
Magdalena Hojniak

 
Nowy pakiet usług pomaga  
zarządzać nieruchomością 
 w czasie pandemii 
Piotr Kowalski

WARTO WIEDZIEĆ

Ewelina Wójciak,   
ESW
Ewelina Wójciak
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https://browarkleparz.pl/


https://mix-meble.pl/
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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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plebiscyt 2020

ZIELONA RZĄSKA

ADRES:

DEVELOPER: 

TELEFON:

E-MAIL: 

ADRES WWW: 

Rząska

KR Grupa Deweloperska 

sp  z o  o  sp  k  

Sprzedaż (533 316 415) 

Marketing (790201139)

biuro@zielonarzaska pl

www zielonarzaska pl

Logo Grupa Rogala zostło
stworzone w oparciu 

o precyzyjne zasady geometrii
nadające właściwe

proporcje wszystkich jego
elementów.

 Kompletne logo
jest zakomponowane z kombinacji

3 elementów:
znaku graficznego

słowa grupa,
nazwy: rogala

konstrukcja wersja podstawowa

C-0, M-60, Y-100, K-0
pantone: 1505

RAL 2008

C-0, M-0, Y-0, K-70
pantone: cool gray 11

RAL 7037

C-0, M-0, Y-0, K-100
pantone: black

RAL 9005

C-91, M-0, Y-83, K-0
pantone: 354

RAL 6018
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Przykładowy dom

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

Osiedle „Zielona Rząska” realizowane jest na północny-zachód 
od Krakowa  W ramach I Etapu inwestycji trwa budowa:
•11 domów wolnostojących o pow  ok 135m2 
•8 bliźniaków (16 domów) o pow  ok  121m2 

Dla każdego z budynków dostępne będą garaże, miejsca po-
stojowe oraz ogrody  Inwestycja realizowana jest jako zamknię-
te osiedle a domy oddawane będą w standardzie deweloper-
skim  Zielona Rząska stanowić ma połączenie funkcjonalności  
oraz nowoczesnych trendów w budownictwie z otaczającą in-

PARTER  

WIATROŁAP  

KUCHNIA  

POKÓJ DZIENNY  

ŁAZIENKA  

POM  GOSOODARCZE 

GARAŻ 

4,00 m2

6,50 m2

28,40 m2

3,38 m2                

3,54 m2

19,24 m2 

PODDASZE

HOL

POKÓJ

POKÓJ

POKÓJ

POKÓJ

ŁAZIENKA

5,20 m2

14,04 m2

8,82 m2

8,20 m2

13,19 m2

6,11m2

westycje zielenią  Całość projektu w Rząsce k  Krakowa dewe-
loper przewiduje zrealizować w III etapach  Więcej informacji   
na stronie: www zielonarzaska pl 

Za przygotowanie inwestycji odpowiada KR GrupaDeweloper-
ska sp  z o  o  sp  k  - spółka należącą do Grupy Rogala reali-
zującej deweloperskie i komercyjne inwestycje na terenie woj  
świętokrzyskiego, a także Małopolski i Podkarpacia  Szczegó-
ły dotyczące dewelopera dostępne nastronie: 
www gruparogala com
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plebiscyt 2020

PIASTA TOWERS

ADRES INWESTYCJI: 

DEVELOPER: 

TELEFON:

E-MAIL: 

ADRES WWW: 

 os  Bohaterów Września 

 31-621 Kraków

Inter-Bud Developer

+48 12 267 62 06 

biuro@piastatowers pl 

www piastatowers pl
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Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

Głosować można:
•za pośrednictwem strony 
internetowej www plebiscyt krn pl
•na kuponach drukowanych 
w „Krakowskim Rynku 
Nieruchomości”
  (od nr 05 do nr 11/2020)
•na specjalnych kuponach rozdawa-
nych podczas targów mieszkaniowych

Piasta Towers to wieloetapowa inwestycja zlokalizowana w 
pobliżu pętli tramwajowej w Mistrzejowicach przy ul  Piasta 
Kołodzieja  Stanowi przykład nowoczesnej architektury, kom-
pleksowo zagospodarowanego osiedla oraz przystępnej 
ceny 

Osiedle posiadać będzie pełną infrastrukturę towarzyszącą, 
m in :

• obiekt rekreacyjno-sportowy
• ścieżki zdrowia, place zabaw

 os  Bohaterów Września 

 31-621 Kraków

Inter-Bud Developer

+48 12 267 62 06 

biuro@piastatowers pl 

www piastatowers pl

• specjalnie wydzielone miejsca do wypoczynku i rekreacji
• tereny zielone, atrakcyjną małą architekturę
• zaplecze handlowo-usługowe
• sklepy, restauracje

Lokalizacja inwestycji Piasta Towers zapewnia pełną infrastrukturę 
miejską oraz doskonałą komunikację z centrum Krakowa  Plano-
wana budowa północnej obwodnicy miasta przebiegająca nie-
opodal naszej inwestycji oraz przystanku szybkiej kolei aglomera-
cyjnej będzie dodatkowym udogodnieniem komunikacyjnym 

1

3

2

4

5

6

B

77

D-04.  1 Przedpokój 7.39m²
D-04.  2 WC 1.52m²
D-04.  3 Łazienka 4.85m²
D-04.  4 Sypialnia 10.56m²
D-04.  5 Wnęka garderobiana 2.34m²
D-04.  6 Sypialnia 16.76m²

D-04.  7
Pokój dzienny
z aneksem kuchennym 23.39m²

SUMA 66.81m²

D-04.   B Balkon 3.54m2

M5-96
INTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp. k.     I     ul.Czerwone Maki 65   30-392 Kraków     I     tel. +48 12 25 25 320     I     fax +48 12 25 25 323     I     www.inter-bud.pl     I     mieszkania@inter-bud.plINTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp. k.     I     ul.Czerwone Maki 65   30-392 Kraków     I     tel. +48 12 25 25 320     I     fax +48 12 25 25 323     I     www.inter-bud.pl     I     mieszkania@inter-bud.pl

MIESZKANIE 4PARTER
KONDYGNACJA

10 2m

66,81 m²
3 POKOJOWE

SCHEMAT OSIEDLA

1

23

N

M-4 487 713 złCENA
BRUTTO

34

5

BUDYNEK 4
SCHEMAT KONDYGNACJI

4

2

1

B

3

B-09.  1 Przedpokój 9.75m²
B-09.  2 Łazienka 4.37m²
B-09.  3 Garderoba 11.97m²

B-09.  4
Pokój dzienny z
aneksem kuchennym 25.72m²

SUMA 51.81m²

B-09.   B Balkon 3.48m2

M5-96
INTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp. k.     I     ul.Czerwone Maki 65   30-392 Kraków     I     tel. +48 12 25 25 320     I     fax +48 12 25 25 323     I     www.inter-bud.pl     I     mieszkania@inter-bud.plINTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp. k.     I     ul.Czerwone Maki 65   30-392 Kraków     I     tel. +48 12 25 25 320     I     fax +48 12 25 25 323     I     www.inter-bud.pl     I     mieszkania@inter-bud.pl

MIESZKANIE 2PARTER
KONDYGNACJA

10 2m

51,81 m²
2 POKOJOWE

SCHEMAT OSIEDLA

1

23

N

M-2378 213 złCENA
BRUTTO

34

5

BUDYNEK 4
SCHEMAT KONDYGNACJI

PRZEDPOKÓJ 

WC

ŁAZIENKA

SYPIALNIA

SYPIALNIA 

PRZEDPOKÓJ

ŁAZIENKA 

GARDEROBA 

7 39m²

1 52m²

4 85m²

10 56m²

16 76m²

9 75m²

4 37m²

11 97m²                 

WNĘKA 

GARDEROBIANA

POKÓJ Z ANEKSEM 

KUCHENNYM

BALKON

POKÓJ Z ANEKSEM 

KUCHENNYM

BALKON

2 34m²

23 39m²

3 54m2

25,72 m²

3 48m²
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Podobnie wygląda sytuacja w spółce ME-
RARI, realizującej inwestycję Zielone Rybi-
twy oraz Mateczny Office  Nasze biuro 
sprzedaży pracuje normalnie. Stosujemy 
podwyższone standardy dotyczące higieny 
oraz ograniczenia kontaktów. Wszystkie 
klamki i elementy styku z powierzchnią dło-
ni są na bieżąco dezynfekowane. W jed-
nym pomieszczeniu mogą przebywać co 
najwyżej dwie osoby – mówi Witold In-
drychowski, prezes spółki MERARI  Z kolei 
w trybie zdalnym nadal pracuje spółka 
Quelle Locum, realizująca inwestycję Park 
Leśny Bronowice  Nasze biuro pozosta-
je zamknięte, ale umożliwiamy odbycie 
spotkania oraz obejrzenie mieszkań po 
wcześniejszym umówieniu się z naszymi 
sprzedawcami. Dbamy o to, aby spotkania 
odbywały się pojedynczo – w biurze prze-
bywa wówczas tylko jeden  klient. Staramy 
się zachować dłuższe przerwy pomiędzy 
kolejnymi spotkaniami, w trakcie których 
wietrzymy biuro oraz dezynfekujemy po-
wierzchnie. Używamy zalecanych środków 
ochrony w postaci maseczek i rękawiczek 
– mówi Karolina Opach, kierownik działu 
sprzedaży w spółce Quelle Locum 

Zakup mieszkania przez 
Internet?

Trwająca już dłuższy czas pandemia wy-
musiła na wielu deweloperach wprowa-
dzenie alternatywnych kanałów komunika-
cji z klientami, a także usprawnienie pracy 
przez Internet  W ofercie deweloperów 
znalazła się m in  możliwość podpisywa-
nia umów online  Nasi sprzedawcy są cały 
czas do dyspozycji klientów. Drogą telefo-
niczną oraz mailową przekazujemy wszel-
kie informacje dotyczące naszej oferty. Na 
bieżąco przeprowadzamy wszystkie trans-
akcje – podpisanie umów rezerwacyjnych 
możliwe jest w formie zdalnej – mówi Karo-
lina Opach ze spółki Quelle Locum  

Takie udogodnienie wprowadziła również 
spółka MERARI oraz Sento  Umożliwiliśmy 
naszym klientom zdalne podpisywanie 
umów rezerwacyjnych. Pracujemy też nad 
wdrożeniem w najbliższym czasie dodat-
kowych funkcji na stronie internetowej, 
w celu poprawy i poszerzenia możliwości 
zdalnych spotkań handlowych. Z klienta-
mi pozostajemy niezmiennie w kontakcie. 

Wracają do biur

Dostosowując się do wymogów zwią-
zanych ze stanem zagrożenia epide-
miologicznego, w marcu większość de-
weloperów zdecydowała się zamknąć 
stacjonarne biura sprzedaży i pracować 
zdalnie  Po niemal dwóch miesiącach 
home office część z nich wraca do pracy 
w biurze  O fakcie tym, informuje m in  spół-
ka Sento  Zakup mieszkania w naszych 
inwestycjach pozostaje bez zmian wzglę-
dem okresu sprzed pandemii. Obecnie 
powróciliśmy do pracy w naszych biurach 
sprzedaży i jesteśmy dostępni dla klien-
tów w dniach od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9-17. Spółka Sento podkre-
śla, że wszelkie spotkania odbywają się 
przy zachowaniu obowiązujących zasad  
Również w kancelarii notarialnej stosujemy 
zalecane środki ochrony: maseczki, ręka-
wiczki, odległości, a w pomieszczeniach, 
które są stale dezynfekowane, przeby-
wa ograniczona liczba osób, biorących 
udział w czynnościach prawnych – mówi 
Agnieszka Glanowska z Sento S A  

Zakup 
mieszkania  
Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dotknęła niemal wszystkie branże, również 
nieruchomości. Jak obecnie wygląda zakup nowego mieszkania? Czy deweloperzy wprowadzili dodatko-
we kanały komunikacji? Co z budową nowych inwestycji?

temat numeru

w czasie pandemii



     publicystyka  
15

strona

Zakup 
mieszkania  

W razie potrzeby przedłużamy terminy 
obowiązywania umów rezerwacyjnych 
bądź wydłużamy wcześniej zaplanowane 
terminy podpisywania umów deweloper-
skich – mówi Agnieszka Glanowska ze 
spółki Sento 

Pojawiają się nowe 
zapytania

Deweloperzy przyznają, że pandemia 
nie spowodowała znacznego spadku za-
interesowania mieszkaniami w ich ofercie  
Cały czas pojawiają się nowi klienci. Za-
uważyliśmy zwiększone zainteresowanie 
ofertą już w kwietniu tego roku. W okre-
sie kwiecień-maj podpisywaliśmy z klien-
tami umowy deweloperskie zarówno na 
mieszkania typowo inwestycyjne (Barska 
69), jak i te kupowane na własne potrze-
by (Sensity i SenTOTU). Co do rezygna-
cji z zakupu, odnotowaliśmy raptem kilka 
przypadków. Powodem były przeważnie 
odmowne decyzje kredytowe w związku 
z nowymi restrykcjami polityki banków. 
Wychodząc naprzeciw tej sytuacji, wpro-
wadziliśmy dla jednej z inwestycji – Sen-
TOTU bardzo funkcjonalny i praktyczny 
schemat finansowania zakupu – 20/80. 
W ten sposób klient ma możliwość wpłaty 
80 proc. wartości mieszkania na samym 
końcu budowy, po odbiorze mieszkania 
– mówi Agnieszka Glanowska ze spółki 
Sento  

Na brak klientów nie narzeka również 
inwestor Parku Leśnego Bronowice  Po kil-
kutygodniowym spadku zainteresowania 
obecnie odnotowujemy wzrost zapytań. 
W ofercie mamy mieszkania 3- i 4-pokojo-
we i takich właśnie układów poszukują nasi 
klienci. Ci, z którymi dotychczas zawarli-
śmy umowy rezerwacyjne, przedwstępne 
lub deweloperskie, podtrzymują chęć 
zakupu mieszkania, a sytuacja epidemio-
logiczna nie wpływa na zmianę ich decy-
zji. Podobnie wygląda sytuacja w spółce 
MERARI  W przypadku przemyślanych 
zakupów na potrzeby własne, klienci nie 
mają powodów, by ten proces przerywać. 

Choć zdarza się, że ktoś chce przesunąć 
termin umowy – mówi Witold Indrychow-
ski, prezes spółki MERARI 

Budowy bez zakłóceń

Pomimo społecznej izolacji i utrudnień 
m in  w postaci dostępu do materiałów 
budowlanych, pandemia nie zastopowa-
ła w naszym kraju budowy nowych inwe-
stycji mieszkaniowych i w większości przy-
padków trwają one nieprzerwanie  Praca 
na budowach przebiega w normalnym try-
bie. Robimy wszystko, aby móc wywiązać 
się ze zobowiązań względem klientów, 
a odbiory techniczne następują przy za-
pewnieniu wszelkich środków ostrożności 
– mówi Agnieszka Glanowska ze spółki 
Sento  O kontynuowaniu prac wspomina 
też Witold Indrychowski, prezes spółki 
MERARI  Budowa Mateczny Office i osie-
dla Zielone Rybitwy trwa i to bez więk-
szych zakłóceń.  Z uwagi na pandemię 
przesunęliśmy natomiast budowę nowej 
inwestycji Śliczna 36i6. O postępie prac 
mówi też kierownik działu sprzedaży 
Quelle Locum  Wielu naszych klientów 
niepokoiło się o postępy prac budowla-
nych w drugim etapie inwestycji Park Leśny 
Bronowice, który ma być zakończony jesz-
cze w tym roku. Na szczęście mogliśmy 
ich uspokoić, ponieważ budowa trwa nie-
przerwanie, a pierwotnie założony termin 
odbioru mieszkań nie jest zagrożony.

Co przyniesie najbliższy 
miesiąc?
  
Deweloperzy z niecierpliwością oczekują 
ustabilizowania sytuacji epidemiologicz-
nej  Spółka Sento przyznaje, że najbliższe 
tygodnie najprawdopodobniej będą na-
dal problematyczne w kwestii finalizowa-
nia umów deweloperskich i tych przeno-
szących własność, gdy klienci posiłkują się 
kredytem  Jednak przewidują, że popyt na 
mieszkania, a tym samym zainteresowanie 
zakupem nowego lokum będą utrzymy-
wały się na wysokim poziomie  Kierownik 
działu sprzedaży spółki Quelle Locum in-
formuje, że na bieżąco monitorują aktual-
ną sytuację i w zależności od jej rozwoju 
będą planować otwarcie stacjonarnego 
biura sprzedaży i powrót do normalnego 
systemu pracy 

tekst / Aleksandra Maśnica
PRIME TIME PR
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Co zmieniło się w podejściu banków do kredytobiorców? Czy przedefiniowały swoją ofertę? Jak klienci 
powinni się przygotować do zaciągnięcia kredytu w czasie pandemii? Odpowiedzi na te pytania szuka-
liśmy z ekspertem finansowym, Kingą Tymoszuk podczas jednej z transmisji #LIVEKRN.

temat numeru

Kredyty hipoteczne 

się przychodzić z już wypełnionymi wnio-
skami, aby skrócić czas spotkania do mini-
mum  Klienci weryfikują tylko dane we wnio-
sku i składają podpis  

Jak klienci zareagowali na obec-
ną sytuację? Czy koronawirus 
wpłynął na ich decyzje dotyczące 
zaciągania kredytów?

Tak  Gdy pojawiła się informacja o pan-
demii, pierwszą reakcją klientów było wy-
cofanie  Nasi klienci, którzy mieli już wyty-
powane nieruchomości i zastanawiali się, 
czy w ogóle wziąć kredyt, zawiesili decy-
zję  Wówczas dzwoniłam do nich i pyta-
łam o powód  Część z nich wstrzymała się 
przez wzgląd na strach o swoje dochody  
Wiemy, że pandemia przyczyniła się do 
wielu zwolnień i redukcji wynagrodzeń  
Druga grupa to klienci, którzy przez utrud-
nienia pracy urzędów nie mogli w danym 
momencie uzyskać odpowiednich doku-
mentów, ale teraz wracają do starań o kre-
dyt, ponieważ urzędy zaczynają coraz 
lepiej funkcjonować, a także same banki 
wprowadziły dodatkowe udogodnienia  
W kolejnej grupie znalazły się osoby liczą-
ce na to, że przez kryzys ceny mieszkań 
spadną i chcieli zaczekać, by zobaczyć, 
co będzie się działo  Byli też tacy, których 

Jak wygląda praca eksperta finan-
sowego w czasie pandemii?

Ze względu na zmiany, które banki wpro-
wadzają teraz praktycznie z dnia na dzień, 
nie jest łatwo  To, co normalnie dzieje się 
przez rok, w obecnej sytuacji zadziało się 
w trzy tygodnie  Oprócz tego, że ciągle 
się uczę, na bieżąco śledzę aktualizacje, 
to również kontakt z klientami wygląda ina-
czej, ponieważ praktycznie wszystkie roz-
mowy prowadzimy online  W zależności 
od potrzeb klientów są to rozmowy telefo-
niczne, a potrzebne  formularze przesyłamy 
mailowo albo umawiamy się na zoomie 
lub messengerze  Są sytuacje, w których 
musimy spotkać się osobiście – oczywiście 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  
Wszyscy mają maseczki, w oddziale są 
żele antybakteryjne,  na spotkanie staram 

pandemia zmotywowała  
Tu podkreślę, że warto współpracować 
z ekspertami finansowymi, chociażby 
z tego powodu, że my nieco wcześniej wie-
my, jakie zmiany banki zamierzają wprowa-
dzić  Już na początku epidemii pojawiła się 
informacja, że instytucje finansujące zmienią 
swoje warunki  I właśnie z klientami, o któ-
rych przed chwilą wspomniałam,  praktycz-
nie w ciągu jednego dnia przygotowałam 
wszystkie wnioski, a następnego spotkali-
śmy się, żeby je podpisać  Pomimo że banki 
właśnie zaostrzały swoją politykę wobec 
kredytobiorców, ci klienci mieli zapewnio-
ne warunki obowiązujące przed kryzysem, 
więc ich ta cała sytuacja nie dotknęła, 
a przecież nie wszyscy martwią się o do-
chody, bo są branże, które obecnie nawet 
jeszcze bardziej się rozwinęły  

Czy pandemia w jakikolwiek spo-
sób wpłynęła na podejście banków 
do kredytobiorców?

Wiele się w tym zakresie zmieniło  Wcze-
śniej banki bardzo wysoko liczyły zdolność 
kredytową, mieliśmy niskie marże, niskie 
oprocentowanie, akceptowane były prak-
tycznie wszystkie źródła dochodu, a to  
ułatwiało wzięcie kredytu  Czasami odno-
siłam wrażenie, że klientów nie do końca 

Kinga Tymoszuk 
ekspert finansowy

www.kingatymoszuk.pl

 w dobie koronawirusa 
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Teraz musimy mieć cały czas kontakt z klien-
tem, ponieważ trzeba sprawdzać, czy ofer-
ty są aktualne  Jeżeli klienci przymierzają 
się do budowy i potrzebują czasu na zgro-
madzenie dokumentacji, to moją rolą jest 
weryfikacja zdolności – czy jest ona na tym 
samym poziomie i czy w jakikolwiek sposób 
zmieniły się propozycje banków, więc rola 
eksperta finansowego jest dosyć istotna  

Dzisiaj skutki pandemii odczu-
wa praktycznie każda firma. Czy 
dla banku będzie ważne w jakiej 
branży zatrudniony jest kredyto-
biorca?

Tak! Niektóre banki wprost wypowiedzia-
ły się, że nie akceptują konkretnych branż  
W tych, w których nie ma oficjalnych stano-
wisk w tej kwestii, analitycy biorą pod uwa-
gę ogólną sytuację firmy i wpływ pandemii 
na branżę  Niestety tutaj zdarzają się cza-
sem decyzje negatywne  Wiadomo, że to 
będzie się zmieniać, ponieważ już luzowa-
ne są obostrzenia i banki reagują na to, co 
się dzieje   Dlatego teraz istotne jest, żeby 
klienci  składali wnioski przynajmniej w 2, 3 
bankach, by zwiększyć szanse, że transak-
cja na pewno dojdzie do skutku 

Jak w obecnej sytuacji przygo-
tować się do pierwszej wizyty 
w banku?

Najlepiej w ogóle nie przygotowywać 
się do samodzielnej wizyty w banku   Le-
piej skontaktować się z ekspertem finanso-
wym – ze względu na na bezpieczeństwo 
i oszczędność czasu, ponieważ otrzymuje-
cie od niego ofertę banków bez koniecz-
ności chodzenia do instytucji  Składając 
wnioski do kilku banków, zabezpieczacie 
transakcję  Obecnie proces kredytowania 
w bankach przebiega dużo dłużej  O ile 
kiedyś wielu ekspertów miało hasło promo-
cyjne „decyzja kredytowa w dwa tygodnie” 
i nadal znajdziemy banki, które wydają ta-
kie decyzje w 10-14 dni roboczych, o tyle 
w większości banków proces się znacznie 
przedłuża   Był taki moment, że wniosek 
od momentu złożenia do momentu przyję-
cia przez pracownika musiał przejść przez 
kwarantannę  Trzeba pamiętać, że liczba 

pracowników banków została zmniejszona, 
co też powodowało, że wnioski były proce-
sowane dłużej niż zwykle  Do tego docho-
dzi jeszcze działanie urzędów  Sądy dzia-
łają w ograniczony sposób   W normalnych 
warunkach idzie się do sądu, składa się 
wniosek, a potwierdzenie jego złożenia 
przedstawia się w banku i można dalej 
ruszać z procesem  W tym momencie nie 
złożymy wniosku, nie dostaniemy potwier-
dzenia, ponieważ sądy ich nie przyjmują – 
funkcjonują tylko pocztowo, więc bank musi 
zgodzić się na ustępstwo, że zaakceptuje 
potwierdzenie nadania albo potwierdzenie 
otrzymania przez sąd przesyłki  Banki pro-
ponują, aby takie wnioski załatwić przez 
notariusza  Konsultowałam to i jeżeli nie ma 
przy tym wykonania czynności notarialnej, 
to najprawdopodobniej sąd taki wniosek 
odrzuci  Oczywiście, jeżeli jest to wniosek 
złożony w trakcie aktu notarialnego, kiedy 
podpisujemy umowę i do tego dojdzie wy-
kreślenie hipoteki, będzie to uznane  Ale 
w momencie samego złożenia wniosku 
bez tej dodatkowej czynności, taki wnio-
sek najprawdopodobniej zostanie odrzu-
cony, a klienci poniosą tylko niepotrzebne 
koszty  Ja starałam się ze swoimi klientami 
załatwiać tę kwestię drogą pocztową i jak 
najszybciej – kiedy tylko w księdze wieczy-
stej pojawiła się wzmianka, że wpis będzie 
wykonany – szybko informowaliśmy o tym 
analityków w banku  

Czy w obecnej sytuacji 
kredytobiorcy mogą dostrzec 
jakieś korzyści?

Korzyścią jest to, że usprawniono niektóre 
procedury, dzięki załatwianiu spraw przez 
Internet  Jeszcze przed pandemią część 

było stać na maksymalne możliwości pro-
ponowane przez niektóre banki  Obecnie 
część z nich nie akceptuje umów zlecenia, 
umów o dzieło  Są także takie, które zupeł-
nie wycofały się z przyjmowania dochodu 
z działalności gospodarczej czy dochodu 
uzyskanego za granicą na podstawie sta-
łego kontraktu  Początkowo nawet  jeden 
z banków wstrzymał się zupełnie z przyj-
mowaniem wniosków (Santader)  Na 
szczęście, na ten moment, na nowo wrócił 
z ofertą  Część banków także wycofała 
się z ofert specjalnych i pozostawiła tylko 
te droższe, standardowe  Miało to na celu 
zmniejszyć liczbę przyjmowanych wnio-
sków  Obecnie na nowo wracają ciekawe 
propozycje dla kredytobiorców  

Co w takim razie zmieniło się 
w polityce kredytowej banków?

Jedną z najważniejszych zmian było 
traktowanie umów o pracę, zlecenie czy 
o dzieło  Teraz respektowana jest przede 
wszystkim umowa o pracę  Dodatkowe 
składniki wynagrodzenia jak np  premie, 
przestały być uznawane przez niektóre 
banki i w tych przypadkach brana jest 
pod uwagę głównie podstawa  Klient, 
który przed pandemią miał wysoką zdol-
ność kredytową, teraz może mieć znacz-
nie niższą, ponieważ banki podkręciły 
kalkulatory  Teraz klienci dużo więcej mu-
szą dołożyć ze swojej strony  Dotychczas 
większość banków akceptowała wkład 
własny na poziomie 10 proc  i wiele osób 
z tego korzystało  Natomiast aktualnie 
większość instytucji finansujących przesko-
czyła na 20, a nawet na 30 proc  wkładu 
własnego  To wynika też z zabezpiecza-
nia się, jeżeli chodzi o kwestię spłaty – 
weryfikacja czy klientów faktycznie stać 
na kredyt, jest dokładniejsza i tak napraw-
dę kredyty są udzielane ludziom, którzy 
mają pieniądze  Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą muszą składać 
dodatkowe oświadczenia, jeśli w trakcie 
kryzysu ich obroty spadły  Wymaga się 
od nich oświadczenia, że mają kontra-
hentów i ich dochody wrócą na poziom 
sprzed pandemii  
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Rozmawiała / Magdalena Hojniak

Rozmowa odbyła się 7 maja br   i można ją obejrzeć 

na kanale KRN TV na YouTube 

łam jednego z deweloperów, czy planują 
obniżki w kolejnych inwestycjach ze wzglę-
du na kryzys, na co uzyskałam odpowiedź, 
że wręcz przeciwnie, nawet podnieśli ceny  
Miałam informacje od klientki, która jest 
zainteresowana domem pod Krakowem 
z drugiego etapu inwestycji i ceny tam są 
wyższe już o prawie 30 tys  zł   niż w pierw-
szym etapie  Wygląda więc na to, że inwe-
storzy nie zważają na kryzys  Dość krótko 
mieliśmy do czynienia z zupełnym zamknię-
ciem i jeśli chodzi o deweloperów, dotyczy-
ło ono tylko czasu, kiedy klienci nie mogli 
przychodzić do biur sprzedaży  Część de-
weloperów rozwiązała ten problem, posił-
kując się np  prezentacjami online  Umowy 
nadal są podpisywane, notariusze pracują, 
więc pod tym względem wszystko normal-
nie funkcjonuje  W przypadku większych 
firm deweloperskich inwestycje nawet nie 
zostały wstrzymane, jeśli chodzi o proces 
budowy, a jeśli nawet, to na bardzo krótki 
czas  Tym samym na rynku pierwotnym ceny 
zachowują się jak dotychczas, czyli w dal-
szym ciągu rosną     

W czasie pandemii jesteśmy 
wierni swoim dotychczasowym 
preferencjom mieszkaniowym, 
czy może osoby poszukujące dotąd 
mieszkania w centrum rozglądają 
się za domem na obrzeżach?

Podczas wspomnianej rozmowy z Domi-
niką Dąbrowską poruszyłyśmy ten temat 
i faktycznie ludzie, kiedy siedzą zamknięci 
w bloku, myślą o zmianie  Wzmogło się 
zainteresowanie działkami, budową domu 
albo nieruchomościami z ogródkiem  Oso-
by planujące zakup na własne potrzeby, na 
pewno będą brać pod uwagę tereny zielo-
ne, natomiast nabywcy myślący o inwesty-
cji, nadal poszukują mieszkań w centrum  
Jeżeli ktoś ma już mieszkanie w bloku i nie 
chce z niego rezygnować, szuka działek 
rekreacyjnych  

tylko, jaka jest indywidualna sytuacja kre-
dytobiorcy – jak stabilne ma dochody  Je-
żeli nie musi się o to martwić, ma zielone 
światło na kredyt, ponieważ wkrótce praw-
dopodobnie kredyty będą drożeć  Jeżeli 
jacyś klienci czekają aż banki wrócą do 
wcześniejszych wymogów co do wkładu 
własnego, to nie mamy żadnej gwarancji, 
że to nastąpi  Może okazać się, że zainte-
resowanie kredytami będzie na tyle duże, 
że nie będzie potrzeby przywracania daw-
nych wymogów  

Może jednak warto byłoby się 
wstrzymać z decyzją, ponieważ 
wiele osób oczekuje, że ceny 
nieruchomości spadną? 

Podczas poprzedniego spotkania w ra-
mach cyklu #LIVEKRN „Jak kupić mieszka-
nie podczas kryzysu” rozmawiałyśmy 
z pośrednikiem nieruchomości Dominiką 
Dąbrowską, która powiedziała, że zaintere-
sowanie nieruchomościami wciąż jest  Jeże-
li weźmiemy pod uwagę banki, to wzięcie 
kredytu na pewno jest teraz trudniejsze, 
a kredytobiorcy są uważniej weryfikowani  
Uważam, że jest to dobre, ponieważ kredy-
ty dostaną ludzie, których faktycznie na to 
stać i w takiej kwocie, w jakiej później będą 
mogli utrzymać zobowiązanie  To oczywi-
ście może wpłynąć na cenę mieszkań, bo 
jeżeli zmniejszy się popyt i kredyty nie będą 
udzielane ze względu na blokady decyzji 
zakupowych przez wzgląd na ogranicze-
nia finansowe, ceny nieruchomości mogą 
spaść  Podobnie jest w przypadku podaży  
W tym momencie osoby, które kupowa-
ły nieruchomości pod inwestycję z myślą 
o najmie krótkoterminowym, muszą liczyć 
się z tym, że te nieruchomości przejdą na 
najem długoterminowy  Ci, którzy plano-
wali zakup nieruchomości, a teraz z tego 
rezygnują, będą mieli dosyć duży wybór 
mieszkań na wynajem  Jest jeszcze druga 
strona medalu – wszystko drożeje, inflacja 
idzie w górę  

W tym momencie określenie czy ceny nie-
ruchomości spadną, czy nie, to wróżenie 
z fusów i nie możemy sobie jednoznacznie 
odpowiedzieć, jak będzie  Ostatnio pyta-

banków stawiała na to i tutaj muszę pod-
kreślić mBank, który wchodząc na rynek 
działał bez placówek, był mocno interneto-
wy, a potem wprowadził placówki  W tym 
momencie jako jeden z nielicznych mBank 
cały proces wnioskowania opiera na ska-
nach  Plusem jest to, że banki poczuły po-
trzebę zwiększenia automatyzacji tego pro-
cesu i odświeżają swoje systemy, ponieważ 
często są one dość archaiczne  Będzie to 
plusem także po pandemii – kiedy banki 
unowocześnią systemy, będziemy mogli 
szybciej pracować, a decyzje będą  wy-
dawane w krótszym czasie  Drugą rzeczą 
jest akceptacja dokumentów, które wcze-
śniej musiały być odebrane bezpośrednio 
w urzędzie, podbite przez urzędnika i pod-
pisane  W tym momencie banki akceptują 
dokumenty z podpisem elektronicznym, 
zgrane w formie elektronicznej  Dzięki temu 
wszystko dużo szybciej przebiega i doku-
ment można sprawniej pozyskać  

Czy można powiedzieć, że czas 
pandemii to dobry moment na 
zaciągnięcie kredytu?

Jeżeli klienci byli przygotowani do zacią-
gnięcia kredytu i nie obawiają się o swoje 
dochody, to jest to dobry czas  Teraz go-
spodarka jest odmrażana, WIBOR utrzymu-
je się na historycznie niskim poziomie  Co 
prawda banki podniosły nieco marże, ale 
obniżka stóp procentowych była tak duża, 
że  w wielu przypadkach oprocentowa-
nie kredytów hipotecznych jest lepsze niż 
przed kryzysem  Część banków już wróciła 
do swoich ofert specjalnych, więc warunki 
do wzięcia kredytu są korzystne  Pytanie 
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•ul  Stachowicza 18
•ul  Lubelska 27
•ul  Mogilska 41
•ul  Grunwaldzka 8
•ul  Kasprowicza 29
•al  Powstania Warszawskiego 10
•Rynek Podgórski 1
•ul  Dekerta 24
•os  Zgody 2
•ul  Wielicka 28a
•ul  Nowohucka 1

O ile złożenie samego wniosku nie jest 
skomplikowane, o tyle trudniejsze jest po-
zyskanie decyzji  Zgodnie z nowelizacją 
w dniu 31 marca br  ustawy z dnia 2 mar-
ca 2020 r  o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obo-
wiązywania stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii ogłoszonego 
z powodu COVID-19 (DZ  U  z 2020 r  
poz  568) bieg terminów w postępowa-
niach administracyjnych nie rozpoczyna 
się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na 
ten okres  Oznacza to, że na chwilę obec-
ną termin uzyskania decyzji o warunkach 
zabudowy – ustawowo 2 miesiące – nie 
obowiązuje  Kiedy można zatem spodzie-
wać się wydania decyzji? Zgodnie z ww  
nowelizacją dopiero po zniesieniu stanu 
epidemii lub zagrożenia epidemicznego  

Co z pozwoleniem na 
budowę?

Wprawdzie zawieszenie biegu terminów 
w postępowaniach administracyjnych 
znacznie utrudnia pracę Starostwa Po-

Problem z decyzją 
o warunkach zabudowy

Jeśli budowa domu będzie zlokalizowana 
na obszarach, gdzie nie został uchwalony 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, to niezbędnym dokumentem, 
jaki musi zostać dołączony do wniosku 
o pozwolenie na budowę, jest decyzja 
o warunkach zabudowy  Wniosek do 
Urzędu Miasta Krakowa można złożyć 
elektronicznie (za pośrednictwem Profilu 
Zaufanego) bądź wrzucając go do skrzy-
nek podawczych zlokalizowanych przy 
wejściach do urzędów w następujących 
lokalizacjach:

•pl  Wszystkich Świętych 3-4
•ul  Sarego 4
•ul  Biskupia 18

Formalności związane 
z budową domu 

Po wybuchu pandemii próbujemy wrócić do normalności, jednak ze względu na ograniczenia pra-
cy urzędów i instytucji z powodu zagrożenia stanem epidemicznym formalności dotyczące budowy 
domu czy zakupu mieszkań mogą znacznie się wydłużyć. Jak obecnie działają urzędy i instytucje 
w Krakowie?

temat numeru

 i zakupem mieszkania a koronawirus
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rozpoczęcia prac budowlanych, jak też 
o zakończeniu budowy należy składać za 
pośrednictwem platformy ePUAP, poczty 
tradycyjnej bądź wrzucić do urny zlokalizo-
wanej w siedzibie Inspektoratu  Co ważne, 
aktualnie wszystkie obiekty podlegają przy-
jęciu do użytkowania poprzez złożenie 
zawiadomienia o zakończeniu budowy  
Zasada ta nie obowiązuje jedynie w sytu-
acji, kiedy uzyskanie pozwolenia na użytko-
wanie zostało nałożone na inwestora w de-
cyzji nadzoru budowlanego  Ze względu 
na aktualnie ograniczenia dotyczące 
możliwości sprzeciwu organu wobec zło-
żonego zawiadomienia, zgłaszający może 
zamieszkać w nowo wybudowanym domu 
po uzyskaniu od Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego zaświadczenia 
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  
Aby cała procedura przebiegła sprawnie, 
inwestor powinien wyrazić zgodę na do-
starczenie zaświadczenia drogą elektro-
niczną 

Weryfikacja meldunku przy 
zakupie mieszkania

Z zupełnie innymi formalnościami muszą 
zmierzyć się osoby planujące zakup miesz-
kania  Po wybraniu dogodnej nieruchomo-
ści warto zweryfikować dotychczasowego 
właściciela w spółdzielni mieszkaniowej  
Kluczowymi informacjami dla potencjalne-
go nabywcy jest informacja o braku mel-

dunku innych osób w danym mieszkaniu, 
jak też zaświadczenie o niezaleganiu 
z czynszem przez aktualnego właściciela  
Czas, w jakim uda się pozyskać ww  infor-
macje, zależny jest od trybu pracy konkret-
nej spółdzielni mieszkaniowej  Większość 
z nich ograniczyła godziny pracy biur ob-
sługi mieszkańców (np  SM „Widok”) lub 
zupełnie je zamknęła do odwołania (np  
SM „Krakus”)  Preferowaną formą kontaktu 
jest przede wszystkim e-mail, telefon oraz 
poczta tradycyjna  

Zaświadczenia ze skarbówki 
i ZUS

Jeśli sprzedający mieszkanie prowadzi 
działalność gospodarczą, musi przedstawić 
dodatkowe zaświadczenia o niezaleganiu 
w płaceniu składek ubezpieczeniowych 
oraz podatku  Chociaż ZUS przywrócił 
od 4 maja standardową obsługę klientów 
w oddziałach (z zachowaniem szczegól-
nych środków ostrożności), to preferowaną 
formą kontaktu jest składanie wniosków do 
wystawionych w oddziałach skrzynek po-
dawczych czy za pośrednictwem platformy 
ePUAP  W przypadku urzędów skarbo-
wych osobista wizyta w urzędzie wchodzi 
w grę jedynie w sytuacjach koniecznych  
Urzędy otwarte są w środy i piątki w godz  
9 00-15 00 i 9 00-13 00  Preferowaną for-
mą kontaktu jest platforma ePUAP oraz in-
folinie  

wiatowego, jednak mimo wielu utrudnień 
urząd stara się wydawać dokumenty naj-
szybciej jak to możliwe  
Organ nie jest w stanie działać tak skutecz-
nie, jak w okresie poprzedzającym pande-
mię. Niemniej jednak staramy się pracować 
normalnie i realizować swoje ustawowe 
zadania, np.: wydajemy decyzje pozwole-
nia na budowę, przyjmujemy zgłoszenia. 
Z projektantami i stronami obecnie kontak-
tujemy się przede wszystkim mailowo, za 
pośrednictwem faksu, telefonu czy platformy 
ePUAP. Wysyłamy również korespondencję 
papierową – wyjaśnia Krzysztof Kamiński, 
rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego 
w Krakowie  Oczywiście, jeśli wymaga 
tego sytuacja, możliwy jest bezpośredni 
kontakt petenta z pracownikiem urzędu  Jed-
nak taka wizyta wymaga wcześniejszego 
telefonicznego ustalenia jej daty i miejsca  
Poprzez osobisty kontakt  wydawane są 
np.projekty budowlane do uzupełnień, czy 
też udzielane wskazówki jak to uzupełnie-
nie ma być dokonane. Jeśli strony postępo-
wania informują telefonicznie lub mailowo, 
że chciałyby uzyskać wgląd w akta sprawy, 
to przesyła się im skany rysunków z projek-
tów budowlanych. Dzienniki budowy są re-
jestrowane, potwierdzana jest ostateczność 
czy wykonalność decyzji i odsyła się je do 
inwestorów lub przekazuje osobiście. Takie 
działania chronią zdrowie pracowników, 
przy jednoczesnym rozpatrywaniu spraw 
oraz zapewnieniu udziału stron – dodaje 
Krzysztof Kamiński  
Sam wniosek o pozwolenie na budowę 
czy zgłoszenie budowy można złożyć 
elektronicznie poprzez Profil Zaufany lub 
za pośrednictwem skrzynek podawczych 
zlokalizowanych w urzędach przy al  J  Sło-
wackiego 20 i ul  Przy Moście 1 w Kra-
kowie  

Zawiadomienie o 
zakończeniu budowy

Sytuacja epidemiologiczna znacznie wpły-
nęła na sposób załatwiania spraw związa-
nych z budową w Powiatowym Inspekto-
racie Nadzoru Budowlanego. Zarówno 
zawiadomienie o planowanym terminie 
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tekst /  Katarzyna Jóźwik

Umowa notarialna 
z zachowaniem środków 
ostrożności

Po zgromadzeniu wszelkich niezbędnych 
dokumentów i ustaleniu warunków sprze-
daży mieszkania można przystąpić do 
sporządzenia umowy notarialnej  Ze zna-
lezieniem kancelarii notarialnej w Krakowie 
nie powinno być większego problemu  
Wprawdzie we wszystkich obowiązują 
szczególne środki ostrożności (m in  obo-
wiązek noszenia przez klientów i pracow-
ników maseczek i rękawiczek, regularna 
dezynfekcja powierzchni płaskich, jednora-
zowe długopisy dla klientów), jednak żad-
na z krakowskich kancelarii notarialnych 
nie wstrzymała swojej działalności  O ile 
w drugiej połowie marca i na początku 
kwietnia mieliśmy dość dużo sygnałów i in-
formacji, że część notariuszy ograniczyła 
funkcjonowanie, o tyle dziś takich nowych 
przypadków nie odnotowujemy – przyzna-
je Krzysztof Maj, rzecznik prasowy Rady 
Izby Notarialnej w Krakowie  Samo doko-
nywanie czynności notarialnych odbywa się 
z zachowaniem zasad pomiędzy stronami 
oraz notariuszem i pracownikami kance-
larii. Notariusze w maksymalny sposób 
starają się także ograniczyć bezpośredni 
kontakt z klientem na etapie przygotowania 
czynności tak, aby udzielenie informacji, czy 
weryfikacja treści niezbędnych dokumen-
tów odbywała się zdalnie (telefon, mail), 
co pozwala także ograniczyć konieczność 

przemieszczania oraz skrócić do minimum 
czas dokonania czynności. Jednak każdy 
klient, który pojawi się kancelarii, nawet nie-
umówiony, zostanie obsłużony –  zapewnia 
Krzysztof Maj  Dobrą praktyką jest wcze-
śniejszy kontakt z wybranym notariuszem 
w celu umówienia terminu wizyty, jak też 
ustalenia niezbędnych dokumentów, jakie 
należy przedłożyć do sporządzenia umo-
wy  

Aktualizacja danych 
o nowym właścicielu 

Notariusz sporządzający umowę sprzeda-
ży poinformuje o zmianie właściciela lokalu 
odpowiednie urzędy (urząd miasta, urząd 
skarbowy)  Jednak to na kupującym ciąży 
obowiązek zameldowania się w nowym 
mieszkaniu czy zaktualizowania danych 
u dostawców mediów  Zameldować moż-
na się za pośrednictwem platformy ePUAP  
Chcąc załatwić sprawę osobiście w urzę-
dzie, aktualnie należy dokonać interneto-
wej rezerwacji wizyty w jednym z trzech 
punktów obsługi interesantów (al  Powsta-
nia Warszawskiego 10, ul  Wielicka 28a, 
Os  Zgody 2)  

W przypadku aktualizacji danych u do-
stawców mediów, to PGE od 18 maja otwo-
rzyła stacjonarne biura obsługi klientów  
Jednak godziny ich pracy są ograniczone 
do 4 godzin (10 00-14 00), a preferowa-
nymi formami kontaktu nadal jest kontakt 

mailowy, telefoniczny, za pośrednictwem 
elektronicznych formularzy czy Elektronicz-
nego Biura Obsługi Klienta  PGE przyjmuje 
również pisma wysłane pocztą tradycyjną  

Swoje biura obsługi klienta od 15 maja 
otworzyła również spółka PGNiG. Mimo 
to dystrybutor nadal zachęca do korzysta-
nia z Biura Obsługi Klienta eBOK   Przy-
wracamy działalność Biur Obsługi Klienta 
z zachowaniem wszelkich zasad bezpie-
czeństwa. Zebraliśmy wiele doświadczeń 
z sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźliśmy 
się ponad dwa miesiące temu. Pokazują 
one, że cyfryzacja naszych usług była słusz-
nym krokiem, gdyż korzystały z nich setki ty-
sięcy klientów – przyznaje Henryk Mucha, 
prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny 
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a także wdrożenie szeregu działań elimi-
nujących prawdopodobieństwo obecności 
wirusa w przestrzeni 

Tym samym pojazdy MPK codziennie są 
myte, a elementy dotykane przez podróżu-
jących dezynfekowane  Przedsiębiorstwo 
zdecydowało się również na nowatorską 
metodę dezynfekcji, wykorzystującą lampy 
UV  Dodatkowo można było być świad-
kiem mycia przystanków i stacjonarnych 
automatów biletowych  Ponadto prowa-
dzący zostali zobligowani do wietrzenia  
pojazdów po skończeniu kursu oraz auto-
matycznego otwierania drzwi na przystan-
kach, by pasażerowie nie musieli dotykać 
służących do tego przycisków  W ramach 
kampanii informacyjnej na temat tego, jak 
ustrzec się przed zarażeniem, na monito-
rach w pojazdach wyświetla się specjalny 
materiał  Oprócz rozwiązań, które mogły 
okazać się udogodnieniem, pojawiły się 
także utrudnienia, jak np  zlikwidowana od 
10 marca opcja zakupu biletu u kierowcy 
i motorniczego  W podobnym terminie 
w autobusach wydzielono strefy wyłączo-
ne dla pasażerów, obejmujące obszar od 
przednich drzwi do pierwszych siedzeń 
z nimi włącznie  Podczas przemieszcza-

nia się komunikacją miejską doskwierać 
może nie tylko wyłączona klimatyzacja, 
ale również kontrole inspektorów ruchu czy 
policji, weryfikujące przestrzeganie limitu 
liczby podróżujących  Ponadto w okresie 
największych obostrzeń (16 marca – 3 
maja) zawieszono działanie punktów 
sprzedaży biletów oraz poczekalni dla pa-
sażerów  Od 4 maja przywrócono punkty 
sprzedaży przy ul  Podwale, obok pętli 
autobusowej MPK przy Dworcu Głównym 
Wschód, przy pętli Krowodrza Górka i na 
os  Centrum D, a także poczekalnie na Pętli 
Czerwone Maki, Dworcu Czyżyny i na ter-
minalu autobusowym przy ul  Powstańców 
Wielkopolskich  

Brak pasażerów to straty 
finansowe 

Brak pasażerów to brak wpływów z za-
kupu biletów  A w tej kwestii problemem 
jest nie tylko spadek popytu, ale także 
rezygnacja z biletów okresowych  Z infor-
macji uzyskanych od Marka Gancarczyka, 
rzecznika prasowego MPK w Krakowie 
wynika, że na przełomie marca i kwietnia 
z komunikacji miejskiej korzystało zaledwie 
10 proc  pasażerów podróżujących w cza-

Przyzwyczajeni do nieograniczone-
go przemieszczania się, od kilku ty-
godni zmagamy się z różnorodnymi 

ograniczeniami – począwszy od jeszcze 
niedawno obowiązującego zakazu wy-
chodzenia z domu bez ważnego powo-
du, poprzez limity pasażerów w środkach 
komunikacji miejskiej, a skończywszy na 
redukcji częstotliwości połączeń transportu 
zbiorowego  

Liczne działania, jakie Kraków musiał wdro-
żyć w ramach walki z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa, przełożyły się nie tylko 
na uciążliwości, jakich doświadczamy jako 
mieszkańcy, ale także na budżet miasta, 
który nie był planowany z uwzględnieniem 
tak niespodziewanych wydatków, a te się-
gnęły bardzo wysokich kwot  

MPK dba o bezpieczeństwo 

Z uwagi na fakt, iż pojazdy komunikacji 
miejskiej oraz miejsca postoju to jedne 
z punktów obciążonych największym ryzy-
kiem zakażenia koronawirusem, potrzebne 
było wprowadzenie restrykcji dla pasaże-
rów w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
zarówno im, jak i prowadzącym pojazdy, 

Sprawnego i swobodnego podróżowania po mieście mieszkańcy Krakowa mogą już nie pamiętać. Pan-
demia koronawirusa sparaliżowała nie tylko nasze życie rozrywkowe, ale wpłynęła przede wszystkim na 
kwestie związane z codziennym funkcjonowaniem. 

warto wiedzieć

Kraków próbuje   
odnaleźć się w nowej rzeczywistości
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sach sprzed pandemii  W normalnych wa-
runkach wpływy ze sprzedaży biletów 
pokrywały 50 proc  kosztów związanych 
z funkcjonowaniem KMK  W kwietniu ich 
udział w finansowaniu obniżył się do 13 
proc  

Wpływy z biletów, które kiedyś zasilały bu-
dżet miasta dziennie o ok. 1,7 mln zł, a na-
wet nieraz o 2,5 mln, spadły do kwot ok. 
100-150 tys. zł dziennie w miesiącu kwiet-
niu. W maju to 300-400 tys. zł dziennie.
Utrata wpływów do budżetu za kwiecień to 
ponad 20 mln zł – mówi Marek  Gancar-
czyk  Pod uwagę trzeba wziąć także fakt, 
że od 16 marca do 13 maja o zwrot pie-
niędzy za bilety okresowe wnioskowało 6 
800 osób  

Dzisiaj nikt nie umie odpowiedzieć na pyta-
nie, kiedy tramwajami i autobusami w Kra-
kowie będzie można podróżować jak w 
czasie sprzed pandemii  Obecnie, w mia-
rę możliwości, trwają próby zdejmowania 
wprowadzonych obostrzeń  

Od 20 kwietnia rozpoczął się stopniowy 
powrót do normalnego funkcjonowania 
komunikacji miejskiej w Krakowie. Rośnie 
liczba pasażerów, a wraz z nią wpływy 
z biletów. Niestety w tej chwili trudno okre-
ślić, kiedy krakowska komunikacja powróci 
do normalnego stanu. Wiele zależy od dal-
szego rozwoju epidemii, znoszenia ograni-
czeń nałożonych przez władze centralne 
i przywrócenia funkcjonowania kolejnych 
gałęzi gospodarki. Tutejszy Zarząd na 
bieżąco stara się reagować na rosnącą 
liczbę pasażerów. W maju już trzykrotnie 
zwiększana była oferta linii KMK w związ-
ku z rosnącą liczbą pasażerów – wyjaśnia 
rzecznik MPK  

Walka z wirusem nadwyręża 
budżet miasta 

Stając w obliczu nowej i nieznanej sytu-
acji, miasto musiało wdrożyć działania, 
które znacząco nadwyrężyły budżet, a ten 
z powodu upadku turystyki może boleśnie 

odczuć skutki pandemii  Niepozornie wy-
glądające zadania to miliony złotych, co 
widać w danych przekazanych przez   Da-
riusza Nowaka, kierownika Biura Prasowe-
go UMK:

•organizacja kwarantanny publicznej dla 
mieszkańców Krakowa – 2,1 mln zł, 
•zakup testów dla Szpitala Uniwersytec-
kiego – 0,5 mln zł, 
•zakup środków ochrony osobistej dla 
szpitala Żeromskiego – 0,5 mln zł, wy-
posażenie Miejskiego Centrum Opieki, 
MOPS-u i Domów Pomocy Społecznej 
w środki ochrony osobistej – 2 mln zł, 
•dezynfekowanie najbardziej zatłoczo-
nych miejsc w przestrzeni publicznej – 3 
mln zł, 
•dodatkowe patrole straży miejskiej – 0,5 
mln zł 

Epidemia koronawirusa to cios nie tylko dla 
domowych budżetów, cierpią także docho-
dy miasta. Nawet najbardziej umiarkowa-
ny scenariusz zakłada, że budżet miasta 
straci na tym około 1 mld zł – tłumaczy 
Dariusz Nowak  Nie można zapomnieć, 
że Kraków w największej mierze utrzymuje 
się z dochodów z turystyki, a ta umarła  Do 
tego dochodzą wydarzenia sportowe czy 
kulturalno-rozrywkowe, których uczestnicy 
korzystaliby z usług gastronomicznych, ho-
telarskich i innych  Tymczasem większość 
imprez została odwołana lub przeniesio-
na na inne terminy  Dlatego też sposobu 
na chociaż częściowe zniwelowanie strat 
miasto upatruje w ograniczaniu bieżących 
wydatków  W ten sposób włodarze chcą 
zachować w miejskiej kieszeni 80 mln zł  
Pomóc w tym mają m in  redukcje ok  100 
etatów w urzędzie miasta, co ma zatrzy-
mać 7 mln zł w następnym roku budżeto-
wym   

Samochody powrócą 
do łask? 

Kolejnym źródłem strat dla miasta jest za-
wieszenie poboru opłat w Strefie Płatnego 
Parkowania  Te oszacowano na ok  9 mln 

zł  Aby ułatwić funkcjonowanie mieszkań-
com, którzy pracują w centrum i nie zmu-
szać ich do narażania zdrowia podczas 
przemieszczania się transportem zbioro-
wym oraz ograniczyć rozprzestrzenianie 
się wirusa, zmienione zasady działania 
SPP obowiązywały od 16 marca do 3 
maja  

Jak wiadomo, wszelkie restrykcje, które 
przed pandemią wprowadzono w Krako-
wie w odniesieniu do korzystania z wła-
snych samochodów, miały na celu ograni-
czenie niskiej emisji  Nawet, gdy sytuacja 
ustabilizuje się, prawdopodobnie na 
długo pozostanie w nas niechęć do prze-
mieszczania się zatłoczonymi pojazdami 
i wrócimy bądź pozostaniemy przy korzy-
staniu z samochodów  Czy w takim razie 
koronawirus może zaprzepaścić to, co 
udało się wypracować w walce o czyste 
powietrze? Nie przewidujemy takiej możli-
wości. Zmiany, które chcemy wprowadzić 
w ramach tarczy mobilności wręcz podtrzy-
mują politykę miasta w zakresie ogranicza-
nia niskiej emisji i prowadzenia proekolo-
gicznego transportu – odpowiada Dariusz 
Nowak  

tekst / Magdalena Hojniak

Kraków próbuje   



pu
bl

ic
ys

ty
ka

24
st

ro
na

Lucyna Płonka
dyrektor biura SBDiM

Jak wybuch pandemii 
wpłynął na działalność 
SBDiM?

Sytuacja związana z pandemią CO-
VID-19 zaskoczyła cały świat, a wpro-
wadzone w Polsce ograniczenia mocno 
wpłynęły na sytuację gospodarczą nasze-
go kraju, w tym również na działalność 
Stowarzyszenia Budowniczych Domów 
i Mieszkań  Wszystkie wydarzenia, ja-
kie zaplanowaliśmy na okres od połowy 
marca do połowy czerwca br , zostały 
odsunięte na przyszłość, a i te powaka-
cyjne, też na chwilę obecną nie mają 
gwarancji realizacji w zaproponowanych 
terminach  Byliśmy zmuszeni odwołać 

m in  zaplanowane wcześniej spotkania 
i szkolenia branżowe, kwietniową kon-
ferencję „Nowe wyzwania rynku miesz-
kaniowego”, warsztaty szkoleniowe dla 
deweloperów, czy też majową edycję 
Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań 

Jak SBDiM wywiązuje się 
teraz ze swoich zadań? 

Biuro częściowo pracuje zdalnie, ale sta-
ramy się pomimo tych nietypowych cza-
sów utrzymywać aktywny kontakt z naszy-
mi członkami – czy to telefoniczny, czy 
mailowy, choć zauważyliśmy, że ludzie 
obecnie preferują rozmowy, chcą dzielić 
się własnymi spostrzeżeniami, opiniami  
Oczekują również ważnych informacji 

„Potrafimy się jednoczyć, wspierać
 i myśleć o potrzebach innych”

Wybuch pandemii koronawirusa w pierwszej kolejności 
przekreślił organizację wydarzeń z udziałem większej 
liczby osób. Obostrzenia w tym zakresie nie ominęły rów-
nież imprez związanych z branżą nieruchomości, jak np. 
odbywającej się cyklicznie Krakowskiej Giełdy Domów 
i Mieszkań, organizowanej przez Stowarzyszenie Bu-
downiczych Domów i Mieszkań. O nowych wyzwaniach 
opowiedziała Lucyna Płonka, dyrektor biura SBDiM.

warto wiedzieć

czyli działalność 
SBDiM w czasach 
koronawirusa
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„Nowe wyzwania rynku mieszkaniowe-
go” o udostępnienie nam raportów i ana-
liz rynku po I kwartale 2020 roku, a także 
ich prognoz dla branży mieszkaniowej na 
najbliższy czas, aby następnie podzielić 
się nimi z osobami i firmami zrzeszonymi 
w SBDiM  Podmioty działające na rynku 
deweloperskim bardzo potrzebują teraz 
takich rzetelnych i fachowych opracowań  
Informujemy o webinariach organizowa-
nych przez różne instytucje, a tematycznie 
związanych z naszą branżą  Wspólnie 
z portalem obido pl, który należy do na-
szego Stowarzyszenia, monitorujemy, jak 
aktualnie przebiegają prace przy realiza-
cjach inwestycji deweloperskich i dzięki 
temu mamy potwierdzone informacje, że 
budowy prowadzone są bez zakłóceń  
Jedynie biura sprzedaży na pewien czas 
przeniosły swoje działania do Internetu, 
choć i ta część pracy w wielu firmach po-
wraca do stanu sprzed pandemii  Aktywi-
zujemy również innych naszych członków, 
aby dzielili się własnymi doświadczeniami 
i działaniami, jakimi mogliby zainspirować 
inne firmy zrzeszone w SBDiM  W końcu 
działamy w jednym Stowarzyszeniu i tym 
bardziej w trudnych czasach powinniśmy 
się wspierać  I to się naprawdę sprawdza  

Czy w związku z koniecz-
nością odwołania giełdy 
Stowarzyszenie ma ja-
kieś alternatywy dla osób 
uczestniczących w targach? 

Poważnie myślimy o przeniesieniu ofert 
współpracujących z nami deweloperów 
na naszą stronę giełdową, do przestrze-
ni online, aby w ten sposób podtrzymać 

kontakt z wystawcami i ich klientami i słu-
żyć im pomocą w dokonywaniu transakcji 
mieszkaniowych  

Czy SBDiM zaangażował 
się w jakieś działania 
wspierające walkę 
z koronawirusem?

Jako jedna z pierwszych organizacji 
w Polsce wystąpiliśmy do naszych firm 
z prośbą o finansowe lub rzeczowe 
wsparcie Szpitala im  S  Żeromskiego 
w Krakowie  Dzięki tej szybkiej akcji prze-
prowadzonej w marcu firma Dom-Bud, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka 
oraz samo Stowarzyszenie ufundowały 
dla tego szpitala bardzo potrzebne trzy 
respiratory  Inne firmy również zachowały 
się bardzo ofiarnie, przekazując nieba-
gatelne kwoty bezpośrednio do szpitala 
lub fundując potrzebne sprzęty i wyposa-
żenie  Szacujemy, że łącznie dla potrzeb 
tego czy innych szpitali z naszego środo-
wiska popłynęła pomoc w kwocie ponad 
130 tys  zł  Potwierdziło się raz jeszcze, 
że w trudnych sytuacjach, jako branża 
zrzeszona pod jednym szyldem SBDiM 
potrafimy się jednoczyć, wspierać i myśleć 
o potrzebach innych  A, co najważniejsze, 
wspólnie łatwiej jest myśleć z optymizmem 
o przyszłości!

z rynku, które do nich jeszcze nie dotarły  
Również Zarząd SBDiM funkcjonuje bez 
zakłóceń, aczkolwiek w zmienionej formu-
le  Na przestrzeni ostatnich dwóch miesię-
cy odbyliśmy dwa zdalne posiedzenia Za-
rządu i wszystkie najważniejsze zadania 
są realizowane  Odnoszę wrażenie, że na-
wet zwiększyła się ta aktywność, bowiem 
Zarząd zdaje sobie sprawę, że w tych 
trudnych czasach powinien dać wsparcie 
swoim członkom i to właśnie czyni  

Podjęli Państwo jakieś 
specjalne działania? 

Zaraz w drugiej połowie marca br  wy-
stosowaliśmy wniosek do pani minister 
rozwoju Jadwigi Emilewicz o wdrożenie 
działań osłonowych i wspierających także 
w branży mieszkaniowej, poprzez przesu-
nięcie terminu wejścia w życie przepisów 
dotyczących Deweloperskiego Funduszu 
Gwarancyjnego  Z kolei z początkiem 
kwietnia Zarząd zwrócił się do Dyrekcji Po-
wiatowego Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego z prośbą o wznowienie odbiorów 
budynków wymagających decyzji pozwo-
lenia na użytkowanie, które to czynności na 
pewien czas zostały zawieszone, a wkrót-
ce po naszej interwencji je wznowiono  
Na bieżąco wśród członków Zarządu 
i Głównej Komisji Rewizyjnej prowadzone 
są zdalne dyskusje dotyczące jednolitych 
zapisów i regulacji zarządzeń oraz umów 
dotyczących budowy czy przebudowy 
dróg w związku z realizowanymi inwesty-
cjami deweloperskimi  Do rozmów tych do-
praszani są również reprezentanci SBDiM 
zgłoszeni do prac zespołów roboczych 
powołanych w tym celu przy Zarządzie 
Dróg Miasta Krakowa  

Jak w tej nowej i obcej sytu-
ac ji spowodowanej pande-
mią SBDiM odpowiada na 
potrzeby osób związanych 
z branżą deweloperską?

Zwracamy się do zaprzyjaźnionych z nami 
ekspertów, którzy mieli być uczestnikami 
wiosennej, siódmej konferencji z cyklu Rozmawiała / Magdalena Hojniak
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Ułanów

Prądnik Czerwony to obok Grzegórzek i Starego Mia-
sta dzielnica, która do 1990 r  wchodziła w skład kra-
kowskiego Śródmieścia  W tym rejonie znajduje się 

mnóstwo osiedli mieszkaniowych  Dominuje tu zabudowa wiel-
kopłytowa  Położenie niedaleko historycznego centrum miasta 
w połączeniu z dobrą komunikacją autobusową i tramwajową 
sprawiają, że dzielnicę tę poza rodzinami z dziećmi wybierają 
również inwestorzy, wynajmujący nieruchomości turystom czy 
studentom  

W listopadzie 2020 r  Dom-Bud Deweloper M  Szaflarski pla-
nuje oddać do użytkowania trzypiętrowy budynek mieszkalny 
składający się z dwóch połączonych segmentów  Nierucho-

mość zlokalizowana jest przy ulicy Ułanów  W obiekcie zaplano-
wano mieszkania o zróżnicowanej powierzchni, mieszczącej się 
w przedziale 26-79 mkw  

W ocenie dewelopera, będącej jedną z kryteriów Rankingu 
Inwestycji Deweloperskich Krakowskiego Rynku Nieruchomości, 
inwestor uzyskał 22 punkty  Na rynku funkcjonuje on od 2006 r , 
za co otrzymał maksymalną liczbę punktów pod względem cza-
su działalności na rynku  Na swoim swoim koncie ma już szereg 
zrealizowanych inwestycji  Za poprzedni rok deweloper wypra-
cował zysk, dzięki czemu wskaźnik rentowności jego aktywów 
(ROA) wyniósł 13  

*chronologiczne zestawienie średnich cen za mkw z podziałem na lata, obejmujące zakresem wszystkie oferty z całego okresu analizy 

obiektywnie o nieruchomościach

inwestycja Dom–Bud 
Deweloper M. Szaflarski

studium przypadku
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skiego Rynku Nieruchomości 7 na 20 możliwych od uzyska-
nia punktów  Deweloper sprzedaje nieruchomości jedynie 
w stanie deweloperskim, za co inwestycja nie otrzymała 
żadnego punktu  Na każde mieszkanie przypada niewiele 
ponad jedno miejsce parkingowe, za co przyznano 3 punk-
ty z 5 możliwych  Mieszkania w inwestycji są sprzedawane 
za 8 600 zł/mkw  Jest to cena porównywalna do średniej 
dla wspomnianej lokalizacji  Na podstawie raportu Ronin24 
pl, przedstawiającego wycenę prawdopodobnej wartości 
nieruchomości na podstawie cen ofertowych, mieszkania 
przy ul  Ułanów kosztują średnio 8 071 zł/mkw , a ogólny 
długoterminowy trend średniej ceny wykazuje tendencję ro-
snącą  Niemniej jednak nieruchomość w tej lokalizacji na 
rynku wtórnym prawdopodobnie względnie trudno byłoby 
sprzedać  

Ocena dotychczas zrealizowanych 
inwestycji

Za poprzednie realizacje Dom-Bud Deweloper M  Szaflarski 
otrzymał łącznie 34,9 na 41 możliwych do uzyskania punktów  
Mieszkańcy dotychczas zrealizowanych inwestycji  oceniają je 
raczej korzystnie — przede wszystkim za zgodność z obietnicą 
reklamową, niska usterkowość mieszkań, a także pokrywający 
się z zakładanym planem czas zagospodarowania terenu  Bar-
dzo istotne jest to, że mieszkańcy pozytywnie ocenili zadowo-
lenie z wydanych pieniędzy na zakup nieruchomości z oferty 
dewelopera, wyrażone oceną stosunku ceny do atrakcyjności 
nieruchomości 

Ocena inwestycji przy ul. Ułanów

Inwestycja przy ul  Ułanów uzyskała w kategorii Ocena realizo-
wanej inwestycji Rankingu Inwestycji Deweloperskich Krakow-

komentarz redakcji:

Inwestycja przy ul. Ułanów realizowana przez dewelope-
ra Dom-Bud Deweloper M. Szaflarski to ciekawa opcja dla 
osób, dla których istotna jest dobra komunikacja z centrum 
miasta. Lokalizację tę coraz częściej wybierają inwestorzy 
planujący zakup nieruchomości na wynajem. Doświadczenie 
dewelopera, jego wyniki finansowe i liczba zrealizowanych 
inwestycji są dodatkowym atutem inwestycji. Oczywiście de-
cyzja o nabyciu mieszkania zależy od indywidualnej decyzji 
zainteresowanych osób. 

Czytaj ranking inwestycji
na stronie 60

tekst /  Adrianna Stachura
ekonomista, analityk

Funduszu Hipotecznego Yanok
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i szybko zmieniające się przepisy  Z kolei 
ci, których działalności zostały całkowicie 
zamrożone, zaczęli pytać o możliwości 
rozwiązania kontraktów, których nie byli 
w stanie zrealizować, w taki sposób, by 
zminimalizować wszelkie konsekwencje, 
jakie mogą się z tym wiązać  Aktualnie nie-
którzy przedsiębiorcy muszą podejmować 
w krótkim czasie trudne dla nich decyzje, 
które mogą przełożyć się w przyszłości na 
funkcjonowanie prowadzonych przez nich 
firm, a to wymaga jednak uwzględnienia 
czynników prawnych – w tym zwłaszcza 
treści zawartych umów – zarówno z kon-
trahentami, jak i nierzadko z instytucjami 
finansującymi ich biznesy  Niestety obec-

na sytuacja często jest nadużywana przez 
nierzetelnych kontrahentów, którzy chcą 
niejako za jej pośrednictwem zwolnić się 
z odpowiedzialności za niewykonanie 
swoich zobowiązań umownych  W takich 
przypadkach pomoc prawnika okazuje 
się bardzo potrzebna  Pojawiły się też py-
tania o kwestie związane z upadłością  
Warto też wspomnieć, że stan pandemii 
niemalże zbiegł się w czasie z wejściem 
w życie nowelizacji w zakresie upadłości 
konsumenckiej  Nowe przepisy znaczą-
co uprościły zasady jej ogłoszenia oraz 
otworzyły drogę do skorzystania z ww  
procedury osobom prowadzącym jed-
noosobowe działalności gospodarcze, 

Z jakimi sprawami odwie-
dzamy dziś prawników?

W dobie wszechobecnej pandemii ko-
ronawirusa zmieniły się nieco potrzeby 
klientów kancelarii prawnych, a także 
charakter pytań kierowanych do praw-
ników  Pojawiły się bowiem nowe regu-
lacje prawne stworzone specjalnie dla 
obecnej sytuacji  Niestety są one dość 
skomplikowane i klienci, którzy do nas tra-
fiają nie są w stanie sobie z tym poradzić  
W pierwszej fazie pandemii klienci zde-
cydowanie skupili się na szukaniu wspar-
cia ze względu na wchodzące w życie 

Zaistniałe warunki związane z pandemią koronawirusa wymusiły dostosowanie niektórych przepisów 
do nieznanych realiów. Nowości w systemie prawnym dodatkowo zwiększyły obawy i postawiły nowe 
znaki zapytania. To z kolei przeorganizowało pracę kancelarii prawnych, a także przyczyniło się do 
zaistnienia pewnych problemów.

warto wiedzieć

Klienci prawników  
przychodzą z nowymi sprawami
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z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę 
czy odbiorami  Wynika to m in  z począt-
kowo mocno ograniczonej działalności 
urzędów, ale powoli i ta zaczyna wracać 
do normy  Mimo wszystko na skutek cza-
sowych przestojów, w niektórych przypad-
kach konieczne okazuje się aneksowanie 
zawartych już umów i wydłużenie termi-
nów na zawieranie przyrzeczonych umów 
sprzedaży  Na szczęście większość kan-
celarii notarialnych funkcjonuje i nie ma 
większych komplikacji z samym zawiera-
niem umów w formie aktów notarialnych, 
o co początkowo obawiali się dewelope-
rzy  

Kancelarie wypracowały 
nowy system pracy

W początkowej fazie epidemii wydawa-
ło się, że działalność kancelarii prawnych 
ulegnie zamrożeniu  Klienci nagle zaczęli 
odwoływać umówione spotkania, przestali 
przychodzić na konsultacje prawne, wstrzy-
mali wiele projektów oraz dużo ostrożniej 
podchodzili do inwestycji  Ponadto mocno 
ograniczona działalność sądów nie pozo-
stała bez znaczenia dla działalności kan-
celarii prawnych  Oczywistym stało się, 
że wiele się zmieniło, a następnie szybko 
okazało się także, że sytuacja ta pozosta-
nie z nami na dłużej, a zatem musieliśmy 
nauczyć się, i chyba cały czas się uczy-
my, z nią żyć, funkcjonować i prowadzić 

swoje firmy w dobie kryzysu  Działalność 
prawnicza szybko okazała się jednak 
bardzo potrzebna  Pojawiły się bowiem 
nowe obszary stosowania prawa, które 
nie są jednoznaczne i wymagają inter-
pretacji  Ponadto w dzisiejszych czasach 
mamy przecież wiele możliwości, jakie 
dają nam nowe technologie, z których 
trzeba było w końcu zacząć korzystać  
Mimo że wcześniej nie wyobrażałam so-
bie poprowadzenia niektórych spraw bez 
spotkania i rozmowy z klientem, obecnie 
przekonuję się nawet do wideokonferencji  
Zauważyłam, że nierzadko coraz bardziej 
odpowiadają one klientom, ponieważ 
dzięki temu oszczędzają czas na dojazdy 
do kancelarii  Myślę, że wideokonferencje 
będziemy stosować dużo częściej nawet 
po powrocie do „normalności”  

Jeszcze kilka tygodni temu pracę prawni-
ków utrudniały problemy z doręczaniem 
przesyłek, co dało się odczuć tuż po 
ogłoszeniu stanu pandemii  Samo nada-
wanie przesyłek, wizyta na poczcie, sta-
nie w kolejkach, było  trochę przerażające 
i zarazem zniechęcające  Ponadto różnie 
było z szybkością czy skutecznością ich 
doręczania  W miarę upływu czasu sytu-
acja z wysyłaniem i odbiorem poczty się 
unormowała  Natomiast komplikacje z do-
ręczaniem pism, o których wspomniałam, 
na pewno przyczyniły się do częstszego 
kontaktowania się pełnomocników re-

a także tym, którzy doprowadzili do swo-
jej niewypłacalności lub istotnie zwiększyli 
jej stopień – czy to umyślnie, czy też wsku-
tek rażącego niedbalstwa  Nowe przepi-
sy dają możliwość umorzenia części albo 
nawet całości zobowiązań, dlatego ci, 
których sytuacja finansowa uległa znaczą-
cemu pogorszeniu, którzy stracili pracę, 
którzy nie są w stanie regulować swoich 
kredytów, coraz częściej zainteresowani 
są tzw  „oddłużeniem”  W szczególności 
wielu tzw  jednoosobowych przedsiębior-
ców chce obecnie skorzystać z nowego 
prawa upadłościowego i właśnie z takimi 
sprawami zgłaszają się coraz częściej do 
prawników  W przypadku mojej kancela-
rii, skupiającej się przede wszystkim wokół 
spraw związanych z nieruchomościami, 
pojawili się klienci szukający pomocy 
w odstąpieniu od umów deweloperskich 
czy umów przedwstępnych sprzedaży 
nieruchomości, z uwagi na utratę pracy, 
zleceń lub inne okoliczności wpływające 
na pogorszenie się ich sytuacji majątko-
wej  Sporo nowych spraw, jakie trafiają 
w ostatnim czasie do kancelarii, dotyczy 
„zrywanych” nagle umów najmu  Niestety 
klienci często samodzielnie tworzą takie 
dokumenty, korzystając z ogólnodostęp-
nych w Internecie wzorów  Te niejedno-
krotnie bywają wadliwe, zawierają posta-
nowienia niezgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa, a co za tym idzie, nie 
są skuteczne  

Natomiast dotychczas nie zauważyłam 
większych problemów wśród firm skupia-
jących się wokół działalności deweloper-
skiej  Firmy budowlane działały praktycz-
nie nieprzerwanie, a deweloperzy mimo 
wszystko radzą sobie ze sprzedażą lokali 
na rynku pierwotnym  Pomimo iż rzeczy-
wiście zdarzają się przypadki odstępstw 
od zawartych już umów deweloperskich, 
wśród moich klientów nie odnotowałam, 
aby mieli zwiększone trudności w znale-
zieniu nowych nabywców  W ich dzia-
łalności na pewno jednym z większych 
problemów okazało się spowolnienie na 
etapie przygotowania inwestycji, w sferze 
administracyjnej, w sprawach związanych 

tekst / Magdalena Hojniak

przychodzą z nowymi sprawami
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coraz częściej są bardziej skore do wza-
jemnych ustępstw i uregulowania spraw na 
zasadzie porozumienia pozasądowego  
W wielu przypadkach pełnomocnikom po-
rozumienia udaje się zawrzeć elektronicz-
nie, podpisując je profilem zaufanym czy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
a to w obecnym czasie stało się bardzo 
chętnie wykorzystywanym narzędziem 
w pracy prawników  System cyfryzacji 
i szeroko rozumianych nowych technologii 
wkroczył nie tylko do naszego życia osobi-
stego (niejako na skutek zakupów online), 
ale właśnie zawodowego  To, co kiedyś 
wydawało się nierealne, obecnie staje się 
rzeczywistością  Coraz częściej okazuje 
się, że wiele spraw, w tym i urzędowych 
jednak można załatwić mailowo czy tele-
fonicznie i nie trzeba stawić się osobiście 
ani wysyłać pism pocztą (oczywiście tam, 
gdzie nie ma takiego obowiązku ustawo-
wego)  Pozwala to zaoszczędzić wiele 
czasu  Miejmy nadzieję, że opracowywa-
ne obecnie systemy, mające wpłynąć na 
przyspieszenie procedur sądowych, przyj-
mą się także w jakimś zakresie i uspraw-
nią i ten, obecnie najbardziej obciążony 
system na stałe  

klientów kancelarii odstrasza także czas 
trwania procesu, a w obecnej sytuacji bę-
dzie on jeszcze dłuższy  Aktualnie w są-
dach są ogromne zaległości  Odwołano 
bardzo dużo rozpraw, przez co nowo 
wszczynane postępowania mogą się od-
wlekać, aż do momentu odblokowania ich 
działania  Miejmy nadzieję, że propozy-
cje w zakresie prowadzenia posiedzeń są-
dowych w systemie online, jak i dwuzmia-
nowe orzekanie przez sędziów wejdą 
w życie i pozwolą na wyjście z obecnego 
impasu 

Nowa sytuacja to nie tylko 
kłopoty, ale też korzyści 

Pomimo wszystkiego złego co przyniosła 
nam pandemia i co jest bezdyskusyjne, 
na pewno da się dostrzec kilka pozytyw-
nych konsekwencji  Wymienić można tu-
taj z całą pewnością cyfrową rewolucję, 
której jesteśmy świadkami i uczestnikami, 
a także większą wolę pozasądowego roz-
wiązywania sporów pomiędzy stronami  
W mojej praktyce dostrzegłam, że w ostat-
nim czasie wzrosła liczba ugód pozasą-
dowych, do jakich udało mi się doprowa-
dzić moich klientów, co również uważam 
za dobrą stronę obecnej sytuacji  Strony 
sporu, mając perspektywę dłuższych pro-
cesów, a co za tym idzie: większych ich 
kosztów, niepewności co do przyszłej 
sytuacji, wypłacalności w przyszłości itp , 

prezentujących swoich klientów, czasem 
nawet o spornych interesach  W moim 
odczuciu prawnicy stali się bardziej wyro-
zumiali, starają się lepiej współpracować, 
częściej komunikują się telefonicznie lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
co znacznie ułatwia i przyspiesza wzajem-
ne negocjacje  Byłoby bardzo dobrze dla 
nas prawników, jak i dla naszych klientów, 
gdyby ten nowy model współpracy pozo-
stał z nami na dłużej 

Nowe problemy, to nowe 
wyzwania

Jeśli chodzi o obsługę prawną w zakre-
sie spraw pozasądowych, prawnicy i ich 
klienci wypracowali już swoje mechani-
zmy i sposoby współpracy  Obecnie naj-
większym problemem  są niezakończone 
postępowania sądowe, jak również per-
spektywa niewyegzekwowania zasądzo-
nych już należności  Problem z odzyska-
niem swoich pieniędzy na skutek pandemii 
z pewnością nabierze na sile – będzie 
niestety coraz więcej dłużników nieścią-
galnych, coraz więcej przedsiębiorstw, 
które zbankrutują  Już można zaobserwo-
wać, że klienci kancelarii czasem rezygnu-
ją ze składania pozwów, bo wiedzą, że 
nie będą w stanie ściągnąć swoich należ-
ności, a wniesienie sprawy do sądu wiąże 
się z kosztami, których najprawdopodob-
niej nie odzyskają  Ponadto coraz częściej 

tekst /  Ewelina Orlińska-Kiedroń 
radca prawny

kancelaria@eorlinska.pl
www.eorlinska.pl
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Audain Art 
Museum
Audain Art Museum jest muzeum prywat-
nym zlokalizowanym w Vancouver  Obiekt 
powstał z inicjatywy Michaela Audain, 
który w ten sposób chciał zyskać prze-
strzeń do udostępnienia dla odwiedza-
jących stałej ekspozycji swoich zbiorów 
i czasowych wystaw z całego świata  
Muzeum zaprojektowane przez Patkau 
Architects mieści się w lesie, otoczone 
gęstą roślinnością  Okolica słynie również 
z obfitych opadów śniegu  Czynniki te 
zostały wzięte pod uwagę w koncepcji 
nowoczesnego, funkcjonalnego budynku 
wpisanego w naturalne otoczenie  Prosto-
ta formy muzeum miała być tłem dla sztuki 
zgromadzonej wewnątrz i krajobrazu na 
zewnątrz  Oprócz jasnego drewna twór-
cy postawili na ciemny elegancki metal, 
tworzący dwuspadową pokrywę dachu 
– jego kształt jest istotny z uwagi na inten-
sywne opady śniegu, występujące zimą  
Elewacja muzeum w dużej części została 
przeszklona, zapewniając odwiedzają-
cym muzeum nieprzerwany kontakt z la-
sem otaczającym budynek  Zastosowane 
rozwiązania zaowocowały nowoczesną 
bryłą w sercu słynącego z bogactwa flory 
regionu 

The 
Soundhouse
W brytyjskim Sheffield według projektu 
pracowni Jefferson Sheard Architects po-
wstał, przede wszystkim z myślą o muzy-
kach, Soundhouse  Budynek jest bardzo 
nowoczesny  Ma wyjątkową elewację 
– twórcy oprócz stali postawili bowiem 
na gumę  Tworzywa łączą się w kształt 
koperty  Olbrzymie półtonowe panele 
przymocowano do konstrukcji za pomocą 
specjalnych kołków ze stali nierdzewnej, 
co daje efekt pikowania  Takie rozwią-
zanie zapewnia nie tylko wrażenia wi-
zualne, ale pełni też funkcje praktyczne  
Użyta na ścianach guma wygłuszyła bu-
dynek, a wszystkie łączenia są izolowane 
akustycznie  Soundhouse został finalistą 
nagrody NFRC (National Federation of 
Roofing Contractors Limited) za jakość 
i estetykę wykonania oraz użyteczność 
i sposób rozwiązania trudności technicz-
nych  Nagroda jest w pełni zasłużona, 
bo Soundhouse wymagał bardzo skom-
plikowanych detali, zarówno z uwagi na 
nowatorskie rozwiązania na elewacji, jak 
i wnętrze budynku, które miało zapewnić 
doskonałe warunki akustyczne 

perły z sieci

325 Kent
Z widokiem na imponującą panoramę 
Nowego Jorku – tak mieszka się w ogrom-
nym budynku mieszkalnym zlokalizowa-
nym na Brooklynie  Zaprojektowany przez 
SHoP Architects obiekt jest częścią Domi-
no Sugar master plan, przedsięwzięcia 
mającego na celu wspieranie lokalnych 
sprzedawców detalicznych, którzy pod-
kreślają poczucie przynależności do 
danego terenu i tamtejszej społeczności  
Tytuł przedsięwzięcia wywodzi się z na-
zwy cukrowni Domino Sugar, która kiedyś 
znajdowała się w tym miejscu  Ów zamysł 
podkreślania przynależności do lokalnej 
społeczności widoczny jest również w sa-
mym budynku – mimo unikalnego kształtu 
zgrabnie wpisuje się on w charakter oko-
licy, w której został wzniesiony  Elewację 
325 Kent wykonano z miedzi i cynku  
Każda z blach jest perforowana w różny 
wzór  W ten sposób zapewniono miesz-
kańcom atrakcyjne efekty wizualne – grę 
świateł i cieni, która dodatkowo ożywia 
ściany budynku 

fot  lic  Wikimedia Commons



 n
ot

ki
32

st
ro

na

Które polskie mia-
sta są najbardziej 
przyjazne kierow-
com?
Serwis Oponeo przygotował ranking pol-
skich miast, które w 2020 r  są najbardziej 
przyjazne kierowcom  Wyniki rankingu 
oparto na danych pochodzących z apli-
kacji Yanosik oraz informacjach udostęp-
nionych przez zarządy dróg i urzędy 
miast  Ocenie poddano 19 największych 
polskich miast, które podzielono na dwie 
grupy: miasta z liczbą mieszkańców po-
wyżej i poniżej 300 tys 
Wszystkie oceniano w 9 kategoriach: 
strefy płatnego parkowania, liczba wy-
padków drogowych, prędkość jazdy (za-
korkowanie), ceny paliw, koszty zmiany 
opon, ceny OC, liczba stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych oraz carsharing 
Wśród największych miast zwycięzcą 
okazał się Lublin, zdobywając w punkta-
cji ogólnej 46 pkt  Kolejne były: Gdańsk 
i Szczecin (po 40 pkt), Wrocław (38), 
Łódź (37), Poznań i Bydgoszcz (34), Kra-
ków (32), Warszawa (30)  Natomiast 
w ośrodkach poniżej 300 tys  mieszkań-
ców były to Gliwice  Tuż za nimi uplaso-
wały się kolejno: Kielce, Sosnowiec, Kato-
wice i Częstochowa, Rzeszów, Białystok, 
Radom i Toruń oraz Gdynia 

Drugi pakiet 
mieszkaniowy – 
grunty dla dewelo-
perów w zamian za 
lokale dla gminy
Ministerstwo Rozwoju chce wprowadzić 
rozwiązanie polegające na przekazy-
waniu deweloperom działek, na których 
powstanie określona liczba lokali miesz-
kalnych, mających trafić do zasobów 
gminy  Ta nowa forma inwestycji stanowi 
jeden z trzech filarów drugiego, komer-
cyjnego pakietu mieszkaniowego  Grunty 
pochodzące od gminy lub z Krajowych 
Zasobów Nieruchomości mają być prze-
kazywane deweloperom w ramach po-
stępowania konkurencyjnego 
Drugi pakiet mieszkaniowy obejmuje rów-
nież wspieranie kooperatyw mieszkanio-
wych oraz liczne ulgi dla osób znajdu-
jących się w gorszej sytuacji materialnej  
Oznacza to m in  większą dostępność 
tanich lokali pod wynajem, dopłaty do 
czynszów i ulgi dla osób mieszkających 
w TBS-ach  Budownictwo społeczne ma 
znacząco obniżyć koszty inwestycji oraz 
wysokość czynszu  Przewidziano także 
pomoc osobom, których sytuacja znacz-
nie pogorszyła się w wyniku pandemii  
Dopłaty do czynszów w wysokości na-
wet 1500 zł mają ruszyć już od lipca br  

Czy czynności 
notarialne będą 
nagrywane?
Komisja Ustawodawcza Senatu rozpo-
częła prace nad projektem dotyczącym 
nowelizacji Prawa o notariacie  Zmiany 
mają dotyczyć wprowadzenia obowiąz-
ku nagrywania czynności notarialnych 
z użyciem urządzeń utrwalających obraz 
i dźwięk  Celem rozwiązania jest udoku-
mentowanie prawidłowości czynności 
wykonywanych przez notariuszy  Ma 
to być pomocne w razie jakichkolwiek 
sporów oraz zapewnić bezpieczeństwo 
stronom czynności i notariuszowi  Taką 
inicjatywę popiera Rzecznik Praw Oby-
watelskich Adam Bodnar  Wprowadzona 
nowelizacja chroniłaby obywateli przed 
nadużyciami  Ich ofiarami często padają 
osoby słabsze ekonomicznie, starsze oraz 
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej  
RPO ocenia, że obecne regulacje praw-
ne dotyczące działalności notariatu oraz 
obowiązków notariuszy są niewystarcza-
jące  Konieczne jest wprowadzenie zmian, 
które pozwoliłyby na ustalenie przebiegu 
czynności notarialnych w sytuacjach spor-
nych  Wprowadzenie obowiązku nagry-
wania podniosłoby jakość świadczonych 
usług oraz stanowiłoby sposób na kontrolę 
prawidłowości postępowania  

z kraju
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Spadek przestęp-
czości efektem 
pandemii?
Komenda Miejska Policji w Krakowie 
opublikowała dane, z których wynika, że 
pandemia koronawirusa przyczyniła się 
do spadku liczby ogółu zgłoszonych prze-
stępstw  W marcu odnotowano 757 takich 
zdarzeń, a w kwietniu – 456   W analo-
gicznym okresie ubiegłego roku było ich 
zdecydowanie więcej, bo kolejno 1338 
i 1297  Mieszkańcy mogą czuć się bez-
pieczniej również w przestrzeni publicznej 
– i tu zmalała liczba dokonywanych prze-
stępstw – z 231 stwierdzonych w kwietniu 
2019 r , do 118 odnotowanych w zeszłym 
miesiącu 
Funkcjonariusze zauważyli, że wśród 
ogółu przestępstw zdecydowany spa-
dek nastąpił w liczbie nietrzeźwych kie-
rowców, kradzieży pojazdów, rozbojów 
i przypadków niszczenia cudzego mienia  
Policja podkreśliła również, że decyzja 
o wyłączeniu miejskiego oświetlenia na 4 
godziny w ciągu doby (od poniedziałku 
18 05 lampy są wyłączane o godz  1:00 
w nocy), jak na razie nie wpłynęła na licz-
bę dokonywanych przestępstw, a pozwo-
liła zaoszczędzić budżetowi Krakowa 
ok  20 tys  zł dziennie  Dariusz Nowak 
z Urzędu Miasta w rozmowie z tv kraków 
pl zaznaczył, że gdy sytuacja z pandemią 
zacznie się uspokajać i w godzinach noc-
nych na mieście będzie przebywało sporo 
ludzi, oświetlenie zostanie włączone z po-
wrotem 

Kraków tuż za 
czołówką zielonych 
miast Europy
Stolica Małopolski zajęła 5  miejsce w kon-
kursie „Zielona stolicę Europy 2022”  Do 
ścisłego grona kandydatów ubiegających 
się o ten tytuł Kraków zakwalifikował się 
w listopadzie ubiegłego roku  Spośród 18 
zgłoszonych metropolii przegrał jedynie 
z Tallinem, Turynem, Grenoble oraz Dijo-
nem, natomiast za nim uplasowały się m in  
Budapeszt, Sofia, Parma, a także Gdańsk, 
Katowice i Poznań 
Miastom biorącym udział w konkursie przy-
znawano oceny w kategoriach takich jak 
adaptacja do zmian klimatycznych, jakość 
powietrza, zrównoważona mobilność, wy-
dajność energetyczna, poziom hałasu czy 
jakość wody  W ostatniej z wymienionych 
dziedzin Kraków otrzymał najwyższe noty 
spośród wszystkich metropolii  Prezydent 
Jacek Majchrowski podkreśla, że to wiel-
ki sukces dla miasta oraz mobilizacja do 
ubiegania się o tytuł w kolejnej edycji 
Konkurs „Zielona stolicę Europy” stanowi 
odpowiedź na prognozy, które wskazują, 
że w 2030 r  60 proc  światowej populacji 
ma zamieszkiwać miasta – tym samym to 
właśnie na lokalnych samorządach i spo-
łeczności spoczywa odpowiedzialność 
za zarządzanie metropoliami ze szcze-
gólną dbałością o klimat i środowisko 

Rowerzysto! 
Powstają nowe trasy
Zarząd Transportu Publicznego w Krako-
wie rozpoczyna budowę 7 km tymczaso-
wych dróg dla rowerzystów  W związku 
z tym fragment ul  Księcia Józefa, na której 
znajduje się buspas, zostanie przeznaczo-
ny na drogę rowerową  To samo tyczy się 
jednego pasa samochodowego przebie-
gającego przez Most Grunwaldzki  Spe-
cjalne pasy dla rowerów zostaną wyzna-
czone też na ulicach Pilotów, Młyńskiej 
i św  Gertrudy 
Działanie to jest jednym z z założeń 
przedstawionej w kwietniu Krakowskiej 
Tarczy dla Mobilności  Celem projektu jest 
tworzenie bezpiecznych rozwiązań dla 
wszystkich uczestników ruchu drogowego 
– z powodu wciąż trwających obostrzeń 
miasto musi dostosować infrastrukturę do 
potrzeb pieszych, kierowców, pasażerów 
komunikacji miejskiej, jak i wspomnianych 
rowerzystów 

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 4,5365

CHF 4,2787

PLN 2,89

 I kw  2020 9188 zł

IV kw  2019r 19 078

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN 3,40% (kwiecień 2020)

EUR 0,40% kwiecień 2020)

WIBOR * 0,6800 

EURIBOR ** -0,2800  

LIBOR CHF -0,6016 

LIBOR EUR *** -0,2433 

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)                        229,30

tabela nr  098/A/NBP/2020 z dnia 2020-05-21

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

(dane na dzień 20.05.2020[Euribor],  
13.05.2020 [Libor], źródło: NBP)

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

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

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

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

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

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

è od budowli – 2% ich wartości

(dane na dzień 25.03.2019)

(źrodło: NBP)

(źrodło: GUS)

(źrodło: ZUS)

(źrodło: KRN.pl)

(źrodło: NBP)

niezbędnik
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     niezbędnik  

TAKSA NOTARIALNA 

KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA O WARTOŚCI RYNKOWEJ 200 000 ZŁ

DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA NA KREDYT

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

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

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

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

–  

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

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

Wartość ubezpieczenia pomostowego zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank 

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

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

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

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

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

transakcyjne koszty zakupu mieszkania
z rynku pierwotnego
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mapa inwestycji
Numery na mapie odpowiadają
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 40-41
oraz w prezenterach inwestycji na str.  42-59

mieszkania

domy
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19
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż 
[mkw.]

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

3 29 Listopada (al. 29 Listopada/ Meiera) bud. C - lipiec 2021 35 - 50 od 7200 Dom-Bud M. Szaflarski 45

4 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa)
etapy I,II,III - zrealizowane 
etap IV – IV kw. 2020 40 - 80 8950 - 9350 Imperial Capital 49

5 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.

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

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

8
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.

9 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej 1 etap - zrealizowany 70 6500 Proins 52

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

37 - 70 6500 - 6900 Proins 53

 
Średnia cena: 8062 zł/mkw. Dębniki

 

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

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

1 Browar Kleparz (ul. Zbożowa ) III kw. 2021 39 - 102 12 200 - 15 000 Fracthon Zbożowa 4-5,50

2 Krowodrza Park 
(ul. Lea/al. Kijowska) czerwiec 2023 27 - 150 b.d. Tętnowski Development I okładka

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

11 Głowackiego  
(ul. Głowackiego)

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

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

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

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

14
Park Leśny Bronowice  
(ul. Starego Dębu)

etap A - zrealizowany                  
etap B - IV kw.2020

56 - 83 6800 -  7300 Quelle Locum 54

 Bronowice Średnia cena 9013 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin real-
izacji

Metr. 
[mkw.]

Cena br. [zł/
mkw.] Firma Patrz str.

16 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty 57

 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.

17 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.

18 Osiedle Ilmenit (Zielonki, ul. Na Popielówkę) II etap - II kw. 2020 125 5020 - 5200 Ilmenit 59

19
Osiedle Klonowe  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka)

 III kw. 2020 55 4900 - 5157 Savan 
Investments 58

 Okolice Krakowa

 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin real-
izacji

Metraż 
[mkw.]

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

15 Apartamenty Jesionova (ul. Jesionowa) IV kw. 2020 37 - 143 11 500 - 13 700 Fracthon Jesionowa 4-5, 51

Zwierzyniec Średnia cena: 10 502 zł/mkw. 
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Ułanów

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

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

adres ul. Ułanów 64 d

cena za mkw. od 8600 zł

termin oddania listopad 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon / taras /ogródek tak / nie / nie

komórka lokatorska (cena) 3400 zł/m2

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/ m2

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

2 parter 54,54 490 860 zł

3 I 64,73 608 462 zł

4 I 78,57 738 558 zł

2 II 41,81 409 738 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

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

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

7

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

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

uroki i tradycję Bronowic  
są budynki usytuowane przy  

ul. Głowackiego w Krakowie.”

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

adres ul. Głowackiego 28, 26

cena za mkw. od 8100 zł

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

liczba kondygnacji 6

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) -

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/ m2

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

2 parter 39,93 391 314 zł

5 parter 104,81 859 442 zł

3 II 64,14 590 088 zł

3 III 57,72 554 112 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

11

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

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

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

adres ul. Jana Kaczary 3

cena za mkw. od 7400 zł

termin oddania czerwiec/ lipiec 2020

liczba kondygnacji 5

balkon / taras /ogródek tak / nie / tak

komórka lokatorska (cena) -

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/ m2

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

4 parter 74,29 586 891 zł

4 II 75,60 589 680 zł

4 parter 78,94 584 156 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

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

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

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

8

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

“Mamy przyjemność  
zaprezentować Państwu kolejny 

etap inwestycji przy  
al. 29 Listopada/Meiera.”

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

adres al. 29 Listopada 193 a

cena za mkw. od 7200 zł

termin oddania lipiec 2021

liczba kondygnacji 10

balkon / taras /ogródek tak / nie / nie

komórka lokatorska (cena) 3500 zł/m2

miejsce parkingowe (cena) 13 000 - 30 000 zł

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

2 I 49,04 353 088 zł

2 I 41,35 305 990 zł

2 VIII 49,67 365 075  zł

2 IX 44,01 338 877 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

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

3

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

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

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

adres ul. Reduta 42 a, 42 b

cena za mkw. od 7700 zł

termin oddania maj 2020

liczba kondygnacji 7

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak

komórka lokatorska (cena) 3600 zł/m2

miejsce parkingowe (cena) 2460 zł/ m2

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

3 I 54,71 432 209 zł

3 II 69,77 551 183 zł

3 III 61,05 512 820 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

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

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

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

6

https://dom-bud.pl/Inwestycje/reduta/
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Citi Yes

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

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

przy ul. Nowohuckiej 46.”

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

adres ul. Nowohucka 46

cena za mkw. 8200 - 11 500 zł

termin oddania I kw. 2022 r.

liczba kondygnacji 5 + podziemna -1

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) 7640 - 28 650

miejsce parkingowe (cena) 28 000 - 39 000 zł w garażu   
25 000 zł na zewnątrz

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

2 III 30,69 322 245 zł

2 I 34,40 344 000 zł

2 I 41,90 381 290 zł

3 I 50,23 426 955 zł

4 V 64,35 534 105 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Co Nas wyróżnia?:

- nowoczesny design – ciekawa bryła budynku

- duże przeszklenia z szybami dźwiękoszczelnymi  
i filtrami antysmogowymi

- przestronne balkony, loggie oraz tarasy

- elegancka czarno-biała fasada z klinkierowymi 
elementami

- cichobieżne windy zlokalizowane w każdym seg-
mencie budynku

- pięknie zagospodarowany dziedziniec budynku

- stacje ładowania aut elektrycznych

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

17

https://imperialcitiyes.pl/lista-mieszkan/
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Green Park Villa

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

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

adres ul. Truszkowskiego

cena za mkw. 7199 - 7499 zł

termin oddania I kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 3+ kondygnacja -1 (garaże)

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak

pomieszczenie  
gospodarcze (cena)

3500 zł/m2

miejsce parkingowe (cena) 35 000 zł w garażu podziemnym 
20 000 zł na zewnątrz

liczba 
pokoi

piętro
metraż 

(m2)
cena

3/4 parter/piętro 67,79 508 357 zł

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

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

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

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

12

https://imperialgreenpark.pl/mieszkania/
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Stawowa Residence Etap IV

“Stawowa Residence to kameralny 
kompleks składający się  

z 9 budynków mieszkalnych, uloko-
wany w Bronowicach Wielkich,  

na północnym-zachodzie Krakowa.”

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

adres ul. Stawowa 168

cena za mkw. 8950 - 9350 zł

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

liczba kondygnacji 4 + kondygnacja -1

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) 8400 - 11 400 zł

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

liczba 
pokoi

piętro
metraż 

(m2)
cena

2 parter 42,61 381 360  zł

2 parter 43,72 408 782 zł

2 parter 47,47 431 977 zł

3 parter 51,15 465 465 zł

3 I 53,87 490 217 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

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

4

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

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

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

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

adres ul. Zbożowa 2

cena za mkw. 12 200 - 15 000 zł

termin oddania III kw. 2021 r.

liczba kondygnacji 4 - 7

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) 5000 zł/ m2

miejsce parkingowe (cena) 60 000 zł

liczba 
pokoi

piętro
metraż 

(m2)
cena

2 II 43,71 611 940  zł

2 I 46,54 605 020 zł

3 III 62,64 858 168 zł

3 II 70,51 937 783 zł

4 III 100,84 1 260 500 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

1

https://browarkleparz.pl/
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Apartamenty Jesionova

“Inwestycja Jesionova to kameralny 
kompleks dwóch budynków  

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

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

kiem a życiem w centrum.”

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

adres ul. Jesionowa

cena za mkw. 11 500 - 13 700 zł

termin oddania IV kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 3

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) 10 800 zł

miejsce parkingowe (cena) 43 200 zł

liczba 
pokoi

piętro
metraż 

(m2)
cena

2 I 60,82 699 430  zł

3 II 75,46 1 003 618 zł

3 parter 80,59 1 007 375 zł

4 I 96,07 1 220 089 zł

4 parter 131,06 1 598 932 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

15

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

https://jesionova.pl/
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KLINY ul. bpa  A. Małysiaka  
- etap 1/2

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

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

adres ul. bpa  A. Małysiaka 4

cena za mkw. etap 1: 6500 zł
etap 2:  6500 - 6800 zł

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

liczba kondygnacji etap 1: 4; etap 2:  5

balkon / taras /ogródek tak / nie / nie

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

miejsce parkingowe (cena) etap 1: 45 000 zł (25 m2)
etap 2: 26 000 - 32 000 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Kliny to część Krakowa, która w ostatnim czasie roz-
wija się bardzo szybko. Swój spokojny klimat za-
wdzięcza licznej zieleni i przestrzeni. W niedalekiej 
odległości od inwestycji znajdują się ośrodki sportu 
i rekreacji, w okolicy, w zasięgu krótkiego spaceru, 
nie brakuje też sklepów, ośrodków zdrowia czy róż-
nego rodzaju punktów usługowych. Niedaleko jest 
też pętla autobusowa Jest to 7 kameralnych 3- i 4-pię-
trowych budynków. Osiedle wyróżnia przyjazna, 
zrównoważona architektura z jasnymi elewacjami.  
 
Na pierwszym etapie, który został ukończony zosta-
ło nam ostatnie gotowe mieszkanie o pow. 69,99 m2 
(z przynależną komórką o pow. 3,06 m2) w cenie 
460.433,00 zł.

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

9

®

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

3 parter 55,57 361 205 zl

3 I 56,12 374 004 zł

3 III 58,81 405 798 zł

4 III 61,92 427 248  zł

3 III 69,99 460 443 zł

https://www.proins.pl/oferta.html
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KLINY ul. bpa  A. Małysiaka  
- etap 3/4

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

adres ul. bpa A. Małysiaka/
Komuny Paryskiej

cena za mkw. 6500 - 7100 zł

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

liczba kondygnacji 4

balkon / taras /ogródek tak / nie / tak 

komórka lokatorska (cena) od 4000 zł

miejsce parkingowe (cena) od 24 000 zł

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

1 parter 25,46 173 128 zł

2 parter 38,35 260 780 zł

3 II 45,58 314 502 zł

3 parter 52,07 338 445 zł

4 II 63,30 424 110  zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

W ofercie dostępne są mieszkania 1-, 2-, 3- i 4-poko-
jowe, o powierzchniach od 25 do 73 m2. Mieszka-
nia na parterach będą posiadały ogródki, natomiast 
na piętrach balkony. Pod budynkami znajdować się 
będą garaże wielostanowiskowe oraz pomieszcze-
nia piwniczne. Otoczenie wokół budynków będzie 
monitorowane.

10

®

https://www.proins.pl/oferta.html
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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. 6800 - 7300 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

4 I 79,94 543 592 zł

3 I 56,71 408 312 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

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

14

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

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

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

spędzać wolny czas”

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

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

13

adres ul. Stańczyka 5

cena za mkw. zapytaj o cenę

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 4 - 7

balkon / taras /ogródek tak / tak / nie

komórka lokatorska (cena) zapytaj o cenę

miejsce parkingowe (cena) zapytaj o cenę

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

3 II 66,83 -

3 III 66,59 -

4 IV 70,92 -

4 V 71,09 -

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

https://oazabronowice.pl/
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Osiedle Pasteura etap II

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

ków w niskiej trzypiętrowej zabudowie 
i elegancka kolorystyka nadają inwe-

stycji miejski styl w zaciszu zieleni.”

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

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

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

 

5

adres ul. Pasteura

cena za mkw. od 8400 zł brutto

termin oddania czerwiec 2021

liczba kondygnacji 4 

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak

komórka lokatorska (cena) 13 000 - 17 000 zł

miejsce parkingowe (cena) 35 000 - 50 000 zł

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

1 parter 30,52 289 940 zł

2 I 39,47 355 230 zł

3 II 47,91 435 981 zł

4 parter 76,01 638 484 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

http://osiedlepasteura.pl/mieszkania/
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Apartamenty Klimaty

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

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

adres ul. ks. W. Karabuły

cena za mkw. 10 500 -14 000 zł

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 3

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak

komórka lokatorska (cena) -

miejsce parkingowe (cena) garaż podziemny w cenie

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

3 parter 81,80 -

3 I 105,60 -

4 I 120,90 -

4 parter 124,30 -

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

16

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

19

http://osiedleklonowe.pl/16/#mieszkania
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Osiedle Ilmenit II etap

“Miłość do ludzi i budownictwa  
stała się przyczynkiem  

do powstania Osiedla Ilmenit.
Naszą domeną jest dawanie  

szczęścia innym poprzez spełnianie 
marzeń o własnym domu” 

ilMENit 
Biuro sprzedaży mieszkań:  ul. Dąbska 20a/2, Kraków 
tel. +48 664 787 072
e-mail: biuro@ilmenit.pl 
www.ilmenit.pl 
                                         
            
            

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację 
II etapu Osiedla Ilmenit w Zielonkach. Wyjątkowe 
miejsce dla rodzin i osób pragnących żyć́ blisko na-
tury. Lokalizacja, architektura, jakość, to główne atuty 
naszej inwestycji. 

Drugi etap inwestycji charakteryzuje się nowoczesną 
architekturą z funkcjonalnie i przestrzennie zaprojek-
towanymi wnętrzami mieszkań. Osiedle obejmuje trzy 
budynki realizowane w zabudowie bliźniaczej, 6 seg-
mentów docelowo posadowionych na działkach ok. 
200 m². Każde z mieszkań to jeden dwukondygna-
cyjny segment z poddaszem użytkowym o łącznej po-
wierzchni użytkowej 125 m². Właściciele mieszkań, 
poza urokami życia w kameralnej społeczności, będą 
mogli cieszyć się prywatnym ogródkiem, garażem 
oraz zewnętrznym miejscem postojowym. 

Cenisz sobie spokój oraz komfort związany z blisko-
ścią miasta, zamieszkaj na Osiedlu Ilmenit. 

18

adres Zielonki, ul. Na Popielówkę

cena za mkw. 5020 - 5200 zł

termin oddania II kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 2 + poddasze użytkowe 

balkon / taras /ogródek nie / nie / tak

komórka lokatorska (cena) -

garaż (cena) w cenie

piętro zestawienie  
pomieszczeń

metraż  
(m2)

cena

parter garaż, salon + kuchnia,  
hall, WC, wiatrołap 57,82

I łazienka, 4 pokoje, hall 53,51 629 000 zł

II pokój, komunikacja 14,18

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkanie

http://ilmenit.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 spis treści
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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



ra
nk

in
g 

in
w

es
ty

cj
i d

ew
el

op
er

sk
ic

h
62

st
ro

na

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. 57
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. 53
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

58

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
1300

kryterium

ocena

a b c d suma
14333

3553,53,5 2,4 3,6

4

31

23

h
5

®

Przedział cenowy: 6600 - 8000
Inwestycja: Park leśny Bronowice
Deweloper: Quelle locum 
Prezentacja: str. 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. 58
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. 52
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

58

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
1300

kryterium

ocena

a b c d suma
14333

3553,53,5 2,4 3,6

4

31

23

h
5

®

Przedział cenowy: 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
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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
*



   ranking inw
estycji dew

eloperskich
67

strona

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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W przypadku uwag odnoszących się do informacji zawartych 

w Rankingu Inwestycji Deweloperskich prosimy o przesłanie ich na adres 
ranking@krn.pl

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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WARTO WIEDZIEĆ
Nowy pakiet usług pomaga 
zarządzać nieruchomością 
w czasie pandemii
Piotr Kowalski

74
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wą  W związku z tym czynności takie jak 
utrzymanie czystości, kontrola dostępu, 
przeglądy instalacji i ochrona obiektu na-
bierają szczególnego znaczenia  W od-
powiedzi na aktualną sytuację rozprze-
strzeniania się koronawirusa koniecznie 
jest wprowadzenie w firmach dodatko-
wych środków ostrożności – przestrzega 
Daniel Kwiatkowski, wiceprezes Impel 
Synergies  Jakie to środki? Są to pomiary 
temperatury i wywiady z osobami wjeż-
dżającymi na teren obsługiwanej nierucho-
mości, automatyczna awizacja przyjazdu, 

organizacja wyizolowanych pomieszczeń, 
częstsze przeglądy i dezynfekcje klimaty-
zacji, intensyfikacja i zwiększenie częstotli-
wości sprzątania oraz odkażania klamek 
czy barierek, a także prewencyjna dezyn-
fekcja instalacji i całych pomieszczeń po-
przez zamgławianie – wymienia  Dodaje, 
że aby skutecznie zarządzać nieruchomo-
ścią w czasie pandemii, należy reagować 
na bieżąco i dostosowywać zakres usług 
do zaistniałej sytuacji  

Usługi spec jalne na kryzys

W zarządzaniu sytuacją kryzysową najsku-
teczniejsze są kompleksowe rozwiązania, 
które ograniczają ryzyko oraz umożliwiają 
pracę na terenie obiektu z zachowaniem 
niezbędnych zasad bezpieczeństwa  Aby 
przeciwdziałać skutkom pandemii i jak naj-
lepiej zarządzać nieruchomością w tym 
czasie, Grupa Impel przygotowała ze-
staw usług specjalnych  Jego elementy to: 

Z możliwości pracy zdalnej może ko-
rzystać wiele przedsiębiorstw, ale 
nie wszystkie  Home office to dobre 

rozwiązanie zwłaszcza dla firm opierają-
cych swoją działalność na pracy typowo 
biurowej  Natomiast w zaawansowanych 
parkach technologicznych, magazynach, 
centrach logistycznych lub zakładach pro-
dukcyjnych wciąż konieczna jest fizyczna 
obecność pracowników  Wówczas nie-
zbędne jest zapewnienie im bezpiecznych 
warunków pracy, szczególnie gdy mamy 
do czynienia z obecną sytuacją kryzyso-

Dezynfekcja metodą zamgławiania, zdalny pomiar tempe-
ratury przy pomocy kamer termowizyjnych i czyszczenie 
środkami wirusobójczymi. To podstawowe elementy nowe-
go pakietu rozwiązań specjalnych, który w czasie zagroże-
nia zapewnia bezpieczne zarządzanie obiektami, takimi jak 
biurowce, centra logistyczne czy parki technologiczne.  

warto wiedzieć

zarządzać nieruchomością 
w czasie pandemii

Nowy pakiet usług 
pomaga   

fot. Impel
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nia kompletu personelu w branży handlowej 
czy logistycznej  Ułatwiamy naszym klientom 
utrzymanie ciągłości procesów zapewniając 
personel w krótkim czasie – wyjaśnia Jakub 
Obajtek  Oprócz tego pomagamy zabez-
pieczyć się przed atakami hakerów i niekon-
trolowanemu odpływowi istotnych danych 
firmowych podczas pracy zdalnej – dodaje 

Zintegrowana Obsługa 
Nieruchomości

W zarządzaniu nieruchomością nie można 
wykluczyć wystąpienia sytuacji kryzysowych 
czy też różnego rodzaju zdarzeń niepożą-
danych  Mogą one nawet zagrażać zdro-
wiu i życiu  W takich nieoczekiwanych sy-
tuacjach bardzo ważne jest jednoczesne 
nadzorowanie wielu procesów   Komplek-
sowe zarządzenie umożliwia Zintegrowa-
na Obsługa Nieruchomości (ZON)  Dzia-
łania są zsynchronizowane i kontrolowanie 
przez jedną osobę, sprawującą opiekę nad 
wszystkimi elementami związanymi z funk-
cjonowaniem obiektu oraz nad poszczegól-
nymi zespołami pracowników stacjonarnych 
i mobilnych 

ZON polega nie tylko na dopasowaniu 
odpowiednich rozwiązań, ale również 

na efekcie synergii  W zarządzaniu nieru-
chomością doskonale sprawdza się mo-
del kompleksowej obsługi, który integruje 
dedykowane rozwiązania z obszarów 
ochrony technicznej oraz fizycznej, usługi 
utrzymania czystości i technicznej obsługi 
instalacji oraz urządzeń budynkowych – 
przybliża Daniel Kwiatkowski, wicepre-
zes Impel Synergies  Główną korzyścią 
jest osiągnięcie optymalizacji kosztowej, 
organizacyjnej i procesowej – zauważa  
Do tego dochodzi poprawa wskaźników 
biznesowych, zwiększona efektywność 
działań oraz prosta i transparentna współ-
praca z dostawcą 

Jednym z priorytetowych celów komplek-
sowego zarządzania nieruchomością jest 
zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa 
komfortu pracowników zarówno w sytu-
acjach kryzysowych, jak również w nor-
malnych okolicznościach  Warto powie-
rzyć wszystkie usługi jednemu dostawcy, 
pozostawiając sobie jedno zadanie głów-
ne – rozwijanie biznesu 

dezynfekcja, higiena i ochrona, zdalny po-
miar temperatury, szybka rekrutacja oraz 
bezpieczna praca zdalna 

Pierwszą częścią zestawu jest dezynfek-
cja  Aby uzyskać jak najlepsze efekty, 
korzysta się z metody manualnej, metody 
zamgławiania i metody ozonowania  Ko-
nieczne jest przy tym dostarczenie pre-
paratów dezynfekujących oraz środków 
ochrony osobistej  Prawidłowe przepro-
wadzanie dezynfekcji jest teraz bardzo 
ważne  Właściciele i zarządcy obiektów 
publicznych muszą zwracać na proces 
większą uwagę, ponieważ stan epidemii 
na całym świecie wymusił potrzebę częste-
go i starannego odkażania pomieszczeń 
i przestrzeni otwartych  

Drugim ważnym elementem jest zdalny 
pomiar temperatury  Przeprowadza się go 
wszędzie tam, gdzie panuje wzmożony 
ruch  Pomiar temperatury osób przebywa-
jących w grupie jest możliwy dzięki wyko-
rzystaniu systemów termowizyjnych  Kame-
ry najczęściej montuje się przy wejściu do 
lobby w biurowcach i przed wejściami do 
firm produkcyjnych – mówi Jakub Obajtek, 
dyrektor sprzedaży produktu outsourcing 
procesowy w Sanpro Synergies, spółce 
należącej do  Grupy Impel  

Pomiar bazuje na temperaturze kącików 
oczu i odbywa się w czasie od 0,1 (czyli 
w czasie rzeczywistym) do 0,3 sekundy, 
w zależności od systemu  Zaletą tego 
rozwiązania jest możliwość mierzenia tem-
peratury osób poruszających się, dzięki 
czemu ruch ludzi nie jest wstrzymywany  
W przypadku stwierdzenia podwyższonej 
temperatury ciała system wysyła odpo-
wiednie informacje alarmujące  Co waż-
ne, technologia pomiarowa proponowana 
przez Sanpro Synergy eliminuje wpływ 
warunków zewnętrznych np  przebywania 
człowieka na słońcu, co odróżnia ją od 
standardowych metod termowizyjnych 

Dużym wyzwaniem w obecnej sytuacji, 
któremu muszą sprostać doświadczone fir-
my z branży FM, jest zapewnienie utrzyma- tekst /  Piotr Kowalski

fot. Impel fot. Impel
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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

https://dom-bud.pl/Inwestycje/al-29-listopada/
https://dom-bud.pl/Inwestycje/zaczarowany-mlyn-ul-jana-kaczary/
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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/raport2020/Raport2020.pdf
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Jak obecna sytuacja związana 
z COVID-19 wpłynęła na rynek 
usług home stagingu?

Zdecydowanie można zauważyć wzrost 
zainteresowania home stagingiem samym 
w sobie, a także konsultacjami online  Oso-
by, które podczas początkowych, najbar-
dziej restrykcyjnych obostrzeń nie mogły 
wynająć  lub sprzedać mieszkania, zaczę-
ły zastanawiać się, co  powinny zrobić,  
gdy będzie już można podjąć jakieś dzia-
łania  W związku z tym wiele osób zapisy-
wało się na konsultacje, żeby dowiedzieć 
się, co powinny zmienić w ofertach swoich 
mieszkań  Z wiadomych powodów popyt 
na wynajem obecnie spadł, więc oferty, 
które trafiają na rynek, muszą być po prostu 
atrakcyjne, żeby przyciągnąć najemców  
Podobnie wygląda rynek sprzedaży – wła-
ściciele dostają komunikaty od oglądają-
cych, że ci oczekują spadków cen, dlate-
go, aby nie tracić możliwych zysków, wolą 
zwiększyć swoją konkurencyjność i zaofe-
rować wyższy standard nieruchomości 

Jak wyglądała Państwa praca 
podczas najgłębszej izolacji? Jak 
wygląda teraz?

Od razu przeszliśmy na jeszcze intensyw-
niejsze działania online oraz edukację 
w zakresie tego, co mogli aktualnie zrobić 
inwestorzy oraz właściciele mieszkań na 
sprzedaż i wynajem, jakie działania można 
było podejmować bez czekania na koniec 
izolacji,  jak przygotować się do zmian, 
które zajdą na rynku nieruchomości (spadki 
cen, wzrost konkurencji)  Dzięki temu wiele 
osób może teraz wdrażać opracowane 
strategie, by przetrwać trudny czas na ryn-
ku  Nasza firma przygotowała także zupeł-
nie zdalnie i bezkontaktowo home staging 
mieszkań w innych miastach – bazując na 
pomiarach, zdjęciach i filmach przygoto-
wanych przez klienta  Wszystkie zakupy 
zostały dokonane online bez wizyt w skle-
pach stacjonarnych  Dzięki temu inwesto-
rzy mają już przygotowane mieszkania 
pod inwestycje i nie stracili czasu  podczas 
izolacji  Nasze działania dostosowaliśmy 

Pandemia koronawirusa poważnie wpłynęła na realia panujące na rynku nieruchomości wtórnych. Rynek 
najmu i sprzedaży potrzebuje teraz innych, wcześniej  nie zawsze docenianych rozwiązań, np. takich jak 
home staging. O problemach, które się pojawiły, ale też o nowych możliwościach, rozmawiamy z Klaudią 
Leszczyńską, doświadczoną home stagerką, właścicielką firmy Kreatorki Wynajmu.

warto wiedzieć

panaceum 
na skutki pandemii na rynku wtórnym

Klaudia Leszczyńska
Inwestorka w nieruchomości i home stager-
ka, z wykształcenia finansistka; twórczyni 
strategii Insta Stagingu  Autorka poradnika 
„Home Staging. Jak skutecznie przygotować 
instagramowe wnętrze, żeby dobrze na nim 
zarobić”. Członkini europejskiego stowarzy-
szenia dla Home Stagerów IAHSP Europe  
Właścicielka firmy Kreatorki Wynajmu zajmu-
jącej się home stagingiem i szkoleniami on-li-
ne  Wraz z mężem prowadzi również firmę 
wynajmową Krakowskie Pokoje  Pomaga wy-
dobyć maksymalny potencjał z nieruchomo-
ści przeznaczonych na sprzedaż i wynajem i  
lepiej na nich zarabiać  

 Home staging   
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Co w takim razie można teraz 
zrobić, aby wyróżnić się na rynku 
nieruchomości?

Warto przejść na wyższy poziom, czyli to, 
co nazywam Insta Stagingiem  Chodzi tu 
o wykorzystanie nie tylko home stagingu, 
ale także storytellingu, marketingu senso-
rycznego oraz narzędzi i wiedzy doty-
czących preferencji klientów, które jak na 
tacy podają nam media społecznościowe  
Chodzi o stworzenie motywu przewod-
niego w mieszkaniu, unikalnej atmosfery; 
wnętrza jak z kadrów Instagrama oraz sesji 
zdjęciowej, która każdym ujęciem będzie 
oczarowywać klientów  Co jeszcze moż-
na przygotować? Stroytellingowy opis, w 
którym zawrzemył wszystkie niezbędne in-
formacje, ale podane w ciekawej formie  
Powinien on również nawiązywać do sty-
lu mieszkania i stylu życia preferowanego 
przez docelową  grupę klientów  Warto 
przygotować zwiastun filmowy będący  
zapowiedzią tego, że na żywo podczas 
prezentacji nieruchomości będzie jeszcze 
lepiej  To wszystko sprawi, że mieszkanie 
staje się unikatowe, a inwestorzy cieszą 
się skuteczną sprzedażą – statystyki poka-
zują, że mieszkania przygotowane w ten 

sposób sprzedają się średnio 3 razy szyb-
ciej, za ceny wyższe o 10 proc  (a często 
nawet więcej) 

Czy spodziewa się Pani jeszcze 
innych zmian na rynku nieru-
chomości i usług home stagingu 
spowodowanych epidemią?

Myślę, że w całej tej sytuacji home staging 
będzie jedną z wygranych branż  Wielu 
inwestorów interesuje się samodzielnym 
przeprowadzeniem całego procesu ze 
względu na oszczędności  Takie osoby 
często korzystają z mojego e-booka oraz 
konsultacji lub pomocy przy końcowym 
wyposażaniu mieszkania  Może stać się 
więc tak, że te dodatkowe, mniejsze usłu-
gi będą się obecnie bardziej rozwijać 
niż całe duże projekty home stagingowe   
Z pewnością większym zainteresowaniem 
cieszą się teraz spacery 3D oraz wszel-
kiego rodzaju filmy promocyjne dotyczą-
ce mieszkań  

do obecnej sytuacji  Na ten moment wy-
konujemy już konsultacje stacjonarne z wi-
zytą w mieszkaniu, przy zachowaniu od-
powiednich środków ostrożności  Zakupy 
do realizacji home stagingowych wciąż są 
robione głównie online, ale przynajmniej 
istnieje już możliwość uzupełnienia stacjo-
narnie brakujących produktów  

Czy zaobserwowała Pani zmiany 
w zachowaniu oraz potrzebach 
klientów? Może na rynku poja-
wiły się nowe tendec je lub nowa 
grupa klientów?

Na pewno można zauważyć wzrost świa-
domości klientów odnośnie do tego, jak 
powinno wyglądać mieszkanie przygoto-
wane do sprzedaży lub wynajmu  Sporo 
osób wykorzystuje techniki home stagingo-
we do poprawienia wyglądu mieszkania, 
w którym żyje na co dzień   Ponieważ 
zdecydowanie więcej czasu spędzają te-
raz w mieszkaniach, chcą żeby mieszkało 
się w nich lepiej  Z tego powodu zyskują 
teraz home stagerzy oferujący konsultacje 
online oraz porady dotyczące mieszkań 
prywatnych, a nie tylko inwestycyjnych 

Spec jaliści z rynku nieruchomo-
ści wtórnych zauważają, że miesz-
kania wynajmowane dotąd na 
długi okres będą musiały zacząć 
konkurować pod względem stan-
dardu wykończenia z mieszkania-
mi z najmu krótkoterminowego, 
które teraz częściowo przejdą na 
długi najem. Pani też tak uważa?

Zdecydowanie  Moje wnioski były iden-
tyczne już w marcu, ponieważ dla wielu 
inwestorów z rynku krótkoterminowego 
była to jedyna droga do przetrwania  
Oczywiście możliwe, że niedługo znów 
wrócą oni do najmu krótkoterminowego, 
jednak i tak z roku na rok oczekiwania 
zarówno klientów kupujących mieszkania, 
jak i najemców są coraz wyższe  Dlatego 
zawsze sugeruję inwestorom, aby wyprze-
dzali trendy i byli jak najbardziej konkuren-
cyjni na rynku  

 Home staging   

Rozmawiała / Anna Kozioł

!KOD RABATOWY!
Kupon rabatowy -50 zł na wszystkie produkty ze strony 

www.sklep.kreatorkiwynajmu.pl/sklep/ 
z kodem: KRN ważny do 31 maja 2020 r.
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Okiem rzeczoznawcy majątkowego

Ewelina Wójciak  

Niespełna trzy miesiące temu 
zastanawialiśmy się nad tym, 
czy podobnie jak w ubiegłych 

latach dobra koniunktura na rynku miesz-
kań utrzyma się w 2020 r  Wzmożone 
zainteresowanie, systematyczny wzrost 
cen – zarówno na rynku pierwotnym, jak 
i wtórnym, w połączeniu ze wzrostem 
wynagrodzeń oraz galopującą inflacją 
nie pozostawiały złudzeń  Na początku 
2020 r  padały kolejne rekordy cenowe  
Prestiż posiadania mieszkania w centrum 
Krakowa nie znał granic cenowych  Pomi-
mo że o zbliżającym się kryzysie mówio-
no coraz głośniej, trendy inwestycyjne były 
niezmienne  Śmiało można by stwierdzić, 
że krakowskie nieruchomości rozchodziły 
się jak przysłowiowe „świeże bułeczki”  
Nie spodziewano się, że spowolnienie 
gospodarcze przyjdzie tak nagle i będzie 
tak gwałtowne, gospodarka stanie w miej-
scu, a obrót nieruchomościami spadnie 
o blisko 90 proc  Covid-19 sparaliżował 
nie tylko życie społeczne, ale i gospodar-
cze  Taki stan rzeczy skłania nas do reflek-
sji  Coraz częściej zadajemy sobie pyta-

nie, co dalej z rynkiem nieruchomości  
Czy ceny nieruchomości spadną, a jeżeli 
tak, to do jakiego poziomu? Obecna sy-
tuacja porównywana jest do tej z 2008 r  
Celowo piszę o sytuacji, a nie o kryzysie, 
ponieważ w mojej ocenie korekta cen, 
a kryzys to dwa różne stany  Nie ulega 
wątpliwości, że mamy wyhamowanie na 
rynku nieruchomości, ale czy jest to ozna-
ka spadku cen? Moim zdaniem rynek się 
oczyści, a przeszacowane nieruchomo-
ści osiągną wartość rynkową  

Pomimo spowolnie-
nia gospodarczego 
optymistycznie 
patrzę na rynek 
nieruchomości

Nadal mamy niezaspokojone po-
trzeby mieszkaniowe, a podaż in-
westycji jest coraz niższa  Lokaty 
już od dłuższego czasu nie są do-
brym sposobem na oszczędzanie, 
czy też lokowanie kapitału  Niskie 
stopy implikują niskie oprocento-
wanie kredytów  Pomimo zaostrze-
nia polityki kredytowej na rynku 
może pojawić się duża podaż pie-
niądza  Obserwowane w ostatnim 
czasie odsunięcie decyzji inwesty-
cyjnych stwarza warunki do kumu-
lacji popytu, a to przy ograniczo-
nej podaży może spowodować 
odbicie cenowe  

ESW to nie tylko  Europejski  Standard  Wyceny. To zespół, dla 
którego rynek nieruchomości jest wyzwaniem. Specjalizujemy 
się w wycenach nieruchomości, organizujemy szkolenia, a tak-
że prowadzimy praktyki zawodowe z wyceny nieruchomości.
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W okresie pandemii obserwujemy wzrost podaży miesz-
kań do wynajęcia  Wstrzymanie ruchu turystycznego sku-
tecznie ograniczyło najem krótkoterminowy  Transformacja 
najmu krótkoterminowego w najem długoterminowy stała 
się ratunkiem przed ewentualną sprzedażą mieszkań, któ-
re miały być bezpieczną inwestycją na lata  Koronawirus 
zachwiał rynkiem nieruchomości  Pojawiły się obawy, które 
wyhamowały plany inwestycyjne  Z drugiej strony, progno-
zowany wzrost inflacji implikuje potrzebę szukania sposobu 
na zabezpieczenie kapitału i znalezienia inwestycji odpor-
nych na kryzys  

Nie ulega wątpliwości, że od lat inwestowanie na rynku nie-
ruchomości było jednym z bezpieczniejszych  Najbardziej 
odporne na wszelkie zachwiania gospodarcze są grunty, po 
które chętnie sięgamy również w czasach pandemii  Okres 
izolacji obudził w nas potrzebę posiadania nieruchomości 
rekreacyjnej   Co w takiej sytuacji z rynkiem mieszkań? Je-
stem spokojna  Obecne spowolnienie na rynku może spowo-
dować nieznaczną korektę cen, ale w perspektywie czasu, 
wzorem lat ubiegłych, mieszkania zyskają na wartości  

Rynek nieruchomości w dobie pandemii

Ewelina Wójciak
rzeczoznawca majątkowy

KONTAKT:
tel. 664 787 072
ewelina.wojciak@esw24.pl
www.esw24.pl

Wykres 1  Fluktuacje cenowe na podgórskim wtórnym rynku mieszkań Wykres 2  Fluktuacje cenowe na nowohuckim wtórnym rynku mieszkań

Wykres 3  Fluktuacje cenowe na śródmiejskim wtórnym rynku mieszkań Wykres 4  Fluktuacje cenowe na krowoderskim wtórnym rynku mieszkań 
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www.tecnocasa.pl

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

Działka budowlana– ok. 20 arów
Gm. Mogilany, Gaj
Na działce znajdują się następujące media: 
woda, prąd oraz szambo. W bezpośrednim 
sąsiedztwie nieruchomości znajduje się 
przyłącze gazu. Grunt ogrodzony. Atrakcyjna 

lokalizacja - piękna, zielona okolica.

cena: 399.000 zł 
tel.  513 084 377

Lokal użytkowy – 130 m2

Ruczaj, ul. Ruczaj 
Nieruchomość składa się z 6 pokoi biurowych, 
dwóch łazienek z WC, pomieszczenia socjalne-
go z aneksem kuchennym, małego magazynu 
oraz hallu. Dodatkowym atutem jest winda oraz 
miejsca postojowe dla lokatorów budynku.

cena: 10.000 zł + VAT  
tel. 883 999 762

3-pokojowe - 75,2 m2

Krowodrza, ul. Rusznikarska
Mieszkanie składa się z: przedpokoju, salonu 
z aneksem kuchennym, 2 nieprzechodnich 
pokoi, łazienki, WC, garderoby, balkonu i 
piwnicy. Możliwość dokupienia miejsca posto-
jowego w garażu podziemnym.

cena: 540.000 zł 
tel. 793 717 771

2-pokojowe – 36 m2

Stare Miasto, ul. Bonerowska

Lokal niemieszkalny składający się z dwóch  
pokoi oraz łazienki z WC. Nieruchomość
idealna pod działalność biurową lub najem 
krótkoterminowy.

cena: 270.000 zł 

tel. 512 110 804

2-pokojowe – 65,6 m2

Łobzów, ul. Wrocławska
Przestrzenne mieszkanie w odnowionej kamienicy 
przy ul. Wrocławskiej. Dwa pokoje, osobna kuch-
nia, balkon, łazienka z WC, przedpokój. Pierwsze 
piętro. Niedaleko Nowego Kleparza. Zapraszamy 
na wizytę.
 cena: 754.000 zł   
tel. 512 110 802 

Dom jednorodzinny – 266, 54 m2 
Łagiewniki, ok. ul. Kołodziejskiej 
Dom jednopiętrowy z 2018 r. w stanie do wejścia. 
Składa się z 3 pokoi, salonu, 2 kuchni, 2 łazienek, 
oraz 3 pomieszczeń użytkowych. Położony  
na działce o pow. 4,38 a. Budynek w całości 
podpiwniczony. 
cena: 1.349.000 zł 
tel. 513 084 377

2-pokojowe – 39 m2

Ruczaj, ul. Grota Roweckiego
Nieruchomość składa się z 2 pokoi, niezależnej 

jasnej kuchni do której wchodzi się z salonu, łazienki 

z WC oraz przedpokoju. Dodatkowo do nierucho-

mości przynależy loggia oraz piwnica

cena: 339.000 zł  
tel. 883 999 762

3-pokojowe – 51,2 m2

Krowodrza, ul. Opolska
Mieszkanie składa się z: przedpokoju, 3 nie-
przechodnich pokoi, osobnej, jasnej kuchni, łazien-
ki, WC, balkonu i piwnicy. Nieruchomość idealna 
pod inwestycję. Okolica z doskonale rozwiniętą 
infrastrukturą i komunikacją miejską.

cea: 470.000 zł  
tel. 793 717 771

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: 780.000 zł 
tel. 512 110 802

Dwa niezależne mieszkania - 65 m2

Stare Miasto, ul. Hugona Kołłątaja 

Nieruchomość podzielona na dwa niezależne 
mieszkania. Lokal po remoncie, wykończony 
w wysokim standardzie. Ogrzewanie miejskie. 

Możliwość zmiany układu lokalu.

cena: 739.000 zł 
tel. 512 110 804

https://tecnocasa.pl/
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Tecnocasa.  
I jesteś w domu.
Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie.

3-pokojowe – 58 m2

Prądnik Czerwony, ul. Strzelców
Mieszkanie na 4 piętrze w 4 piętrowym bloku z 
1980 roku. Nieruchomość składa się z:  
2 nieprzechodnich pokoi oraz pokoju/garderoby, 
kuchni, łazienki z osobnym WC i przedpokoju. 
Nieruchomość jest przestronna, do wejścia.

cena: 470.000 zł 
tel. 531 990 786

Dom - 103 m2

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

ny w 2002 roku, składa się z salonu, kuchni 
oraz zaadaptowanego poddasza gdzie znajdu-
ją się trzy sypialnie. Nieruchomość usytuowana 
jest na działce o powierzchni 58 arów

cena: 598.000 zł   
tel. 692 505 666

4-pokojowe - 72 m2

Nowa Huta, os. Na Skarpie
Czteropokojowe mieszkanie znajdujące się na 
parterze bloku z lat 90. XX wieku. Składa się z 
salonu, 3 sypialni, jasnej kuchni, łazienki, WC, 
przedpokoju, balkonu i piwnicy. Stan: do remon-
tu – duże możliwości aranżacyjne.

cena: 550.000 zł 
tel. 693 569 107

2-pokojowe – 54 m2

Salwator, ul. Senatorska

Mieszkanie na pierwszym piętrze w  
trzypiętrowym budynku, 2 pokoje z możliwością 
zmiany układu na 3, ogrzewanie MPEC, dodat-
kowo przynależny balkon oraz piwnica.

cena: 650.000 zł
 

tel. 534 534 605

2-pokojowe – 65,92 m2

Azory, ul. Podkowińskiego

Dwa osobne pokoje, osobna jasna kuchnia, duża 
łazienka z wanna i prysznicem,garderoba oraz 
przedpokój. Położone piętrze w bloku z 2004 
roku. Dobre połączenie komunikacyjne. 

cena: 680.000 zł   
tel. 12 265 12 73 

3-pokojowe – 52,5 m2 
Prądnik Czerwony, ul. Majora 
Mieszkanie składa się z 3 niezależnych pokoi. 
Lokal po gruntownym remoncie.
Świetna lokalizacja gwarantuje dojazd  
autobusem do centrum miasta w 12 min.

 
cena: 455.000 zł 
tel. 531 990 786

3-pokojowe – 63 m2

Kliny
Trzy 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 – 46 m2

Nowa Huta, os. Na Skarpie

Dwupokojowe mieszkanie zlokalizowane  
na parterze w 2 piętrowym bloku. Stan  
mieszkania: dobry. Spokojna i zielona okolica.  

Ekspozycja Wschód-zachód. 

cea: 340.000 zł  
tel.  693 569 107

1-pokojowe – 35,8 m2

Azory, ul. Stachiewicza
Przestronny pokój z aneksem kuchennym, 
przedpokój oraz łazienka. Istnieje
możliwość dodatkowego wyodrębnienia dru-
giego osobnego pokoju. Położone jest na
czwartym piętrze w bloku z 1970 roku.

cena: 315.000 zł 
tel. 12 265 12 73

1-pokojowe - 26,3 m²
Salwator, ul. Kościuszki
Mieszkanie na czwartym piętrze w budynku  
z windą, możliwość zmiany układu na 2 pokoje. 
Dodatkowo przynależny balkon z widokiem 
na Wisłę, ogrzewanie MPEC. Mieszkanie po 
remoncie.

cena: 420.000 zł 
tel. 534 534 605

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
Wola Justowska, ul. Jesionowa

5 pokoi, 184 m2, działka 400 m2,  
garaż 19 m2, zamknięte osiedle.

cena: 1 690 000 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: 385 000 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 
Dobranowice, 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

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ
Krowodrza, ul. Składowa

605 m2, działka budowlana, zabu-
dowana pustostanem, MPZP.

cena: 680 000 zł  
tel. 531 255 155

 Oferta specjalna

     Bez prowizji

     Bez prowizji

     Bez prowizji

http://plan-a.pl/
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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


R

M. Szaflarski Spółka Jawna

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

ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków

ul. Ułanów

                          

ul. Powstańców/os. Piastów
                                
                          

al. 29 Listopada/Meiera

                          

ul. Głowackiego

                          
ul. Reduta

                                
                          

“Zaczarowany Młyn” ul.  Kaczary

                          

www.dom-bud.pl

https://dom-bud.pl/


https://cowkrakowie.pl/

