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Według danych NBP  w I kwartale ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Krakowie 

poszybowały w górę o ponad 20 proc. w stosunku do analogicznego okresu 

poprzedniego roku.  Ceny ofertowe na rynku wtórnym zwiększyły się o niemal 

10 proc. Bardzo ciekawie zapowiada się analiza II kwartału zdeterminowanego 

przez sytuację epidemiologiczną w kraju. Osobiście spodziewam się niewielkiego 

spowolnienia liczby realizowanych transakcji jednak bez wpływu na cenę. Jeśli zaś 

tendencja wzrostu cen mieszkań się utrzyma, jeszcze w tym roku za metr kwadratowy 

nowego mieszkania w Krakowie zapłacimy średnio 10 000 zł. Dane pokazują, że 

na rynku wtórnym może być jeszcze drożej.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 zdecydowanie 

więcej problemów niż deweloperzy będzie miało miasto. Mniejsze wpływy 

z podatków PIT i CIT, stref parkingowych, a także nieprzewidziane wydatki związane 

z interwencjami mającymi przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa, z pewnością 

spowodują wstrzymanie, opóźnienie lub nawet odwołanie wielu planowanych 

inwestycji.  Już wiadomo o zawieszeniu realizacji czterdziestu projektów, m.in. 

remontów dróg czy szkół, budowy terenów rekreacyjnych.
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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

OSIEDLE KLONOWE

ADRES:

DEVELOPER: 

TELEFON:

E-MAIL: 

ADRES WWW: 

Wieliczka

Savan Investment

+48 723 33 00 33 

osiedleklonowe@icloud com

www osiedleklonowe 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

Osiedle Klonowe zlokalizowane jest na południowo-wschod-
nich obrzeżach Krakowa przy ulicy Topolowej w Wieliczce 

Każde mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz 
przynależnego miejsca postojowego, a także ogródka dla 
mieszkań na parterze lub strychu dla mieszkań na II piętrze  
Mieszkania wyposażone są w systemy grzewcze oraz opcjo-
nalnie w systemy alarmowe 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 zabaw dla dzieci 
Szybki dojazd zapewnia droga krajowa E4 oraz autostrada 
A4 z dwoma pobliskimi węzłami – dotarcie do obwodnicy zaj-
muje poniżej 5 minut  Najbliższa okolica obfituje w przedszko-
la, szkoły, sklepy, obiekty rekreacyjne i sportowe oraz gabinety 
medyczne — wszystko w promieniu zaledwie kilku kilometrów 

POKÓJ

PRZEDPOKÓJ

POKÓJ

PRZEDPOKÓJ

9,10 m2

3,36 m2

9,10 m2

3,36 m2

SALON Z ANEKSEM 

KUCHENNYM

ŁAZIENKA

POKÓJ

SALON Z ANEKSEM 

KUCHENNYM

ŁAZIENKA

POKÓJ

23,99 m2

5,58 m2

13,05 m2

23,99 m2

5,49 m2

13,05 m2
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plebiscyt 2020

RIVA VERONA
ADRES INWESTYCJI: 

DEVELOPER: 

TELEFON:

E-MAIL: 

ADRES WWW: 

ul  Głowackiego 6/2 

30-085 Kraków

Verona Building

+48 12 638 88 08, 

  600 070 538

joanna podsiadlo@veronabuilding com

sekretariat@veronabuilding com 

www veronabuilding com
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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

Riva Verona powstaje w jednym z najładniejszych miejsc w Kra-
kowie, wzdłuż Bulwarów Wiślanych w Starych Dębnikach przy 
ulicy Madalińskiego 11a  Budynek posiada piękny trzykondy-
gnacyjny przeszklony holl wejściowy z bezpośrednim wyj-
ściem na ścieżkę spacerową i rowerową na bulwarach wiśla-
nych  Riva Verona znajduje się w bliskim sąsiedztwie Wawelu, 
parku Dębnickiego oraz Błoń  Niedaleko stąd do Rynku i Plant   

Doskonała lokalizacja gwarantuje również szeroki wachlarz 
możliwości wypoczynku i rekreacji w pobliżu własnego domu  
Zaletą tak wyjątkowego usytuowania  jest możliwość zarówno 
biernego, jak i aktywnego odpoczynku nad wodą, w parku, 

ul  Głowackiego 6/2 

30-085 Kraków

Verona Building

+48 12 638 88 08, 

  600 070 538

joanna podsiadlo@veronabuilding com

sekretariat@veronabuilding com 

www veronabuilding com

na błoniach lub w jednej z pobliskich kawiarenek, także tych na 
wodzie  Miejsce idealne dla rodzin z dziećmi, które chcą spę-
dzać czas wśród przyrody, a dla aktywnych sportowo idealne 
miejsce na poranny lub wieczorny jogging, spacer na krakowskich 
błoniach, lub u stóp Wzgórza Wawelskiego nad brzegiem Wisły  
Miłośników szachów ucieszą znane i cieszące się dużym zainte-
resowaniem stoły szachowe nad brzegiem Wisły 

Riva Verona to enklawa spokoju, gwarantującą bezpieczeństwo  
Budynek będzie ogrodzony i chroniony 24 godziny na dobę  
W recepcji cały czas obecny będzie ochroniarz 

Drzwi wewnętrzne - zakup i m
ontaż po stronie Klienta

LEG
ENDA
Ściany konstrukcyjne i szachty instalacyjne

Ściany działowe wykonywane przez Inwestora

M
eble, sprzęt agd i wyposażenie sanitarne  stanowią

propozycję aranżacji - zakup i m
ontaż po stronie Klienta

Nr mieszkania
66

Piętro
I Piętro

Powierzchnia mieszkania *
70.53 m²

*Zgodnie z normą PN-ISO 9836/1997

Sp. z o.o.
BUILDING
RIVA VERO

NA
Biuro Sprzedaży ul. Kołowa 5/U1, 30-134 Kraków

tel. +48 12 623-94-51,  Fax +48 12 623-94-50
www.veronabuilding.com

/pl/ Sp. kom
andytow

a

66

Drzwi wewnętrzne - zakup i montaż po stronie Klienta

LEGENDA
Ściany konstrukcyjne i szachty instalacyjne

Ściany działowe wykonywane przez Inwestora

Meble, sprzęt agd i wyposażenie sanitarne  stanowią
propozycję aranżacji - zakup i montaż po stronie Klienta

Nr mieszkania 41
Piętro I Piętro
Powierzchnia mieszkania * 77.67 m²
*Zgodnie z normą PN-ISO 9836/1997

Sp. z o.o.BUILDING
RIVA VERONA
Biuro Sprzedaży ul. Kołowa 5/U1, 30-134 Kraków

tel. +48 12 623-94-51,  Fax +48 12 623-94-50
www.veronabuilding.com/pl/

Sp. komandytowa

41

POWIERZCHNIA 

MIESZKANIA

POWIERZCHNIA 

MIESZKANIA

77,67m² 70,53m²



Regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie www plebiscyt krn pl/regulaminRegulamin plebiscytu dostępny jest na stronie www plebiscyt krn pl/regulamin
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w związku z tym zaszły na rynku  Według 
raportu AMRON marcowy lockdown spo-
wodował nie tyle obniżki cen, ile ich mniej 
dynamiczny wzrost, spadek liczby ofert na 
głównych portalach oraz mniej zawiera-
nych transakcji  Trudno jest jednak oceniać 
skutki pandemii, gdyż w dużej mierze za-
leżą one od jej dalszego przebiegu  Za-
tem kondycję rynku nieruchomości będzie 
determinować kondycja całej gospodarki  
Nie bez wpływu pozostają m in  decyzje 
Rady Polityki Pieniężnej związane z obni-
żeniem stóp procentowych, zaostrzanie 
się warunków udzielania kredytów, zmia-
ny cen mieszkań, a także ograniczenia 
w przemieszczaniu się 

Niestety skutki, jakie wirus COVID-19 
wywoła w całej gospodarce, są nie-
możliwe do przewidzenia  Mamy 

do czynienia z czarnym łabędziem, którego 
trudno prognozować, a jego rzeczywisty 
wpływ na gospodarkę – nie tylko polską, 
ale też światową, wymaga ewaluacji ex 
post. 

Eksperci i komentatorzy prognozujący zmia-
ny na rynku nieruchomości przewidywali nie-
słabnący wzrost cen  Fakt dotarcia do Polski 
pandemii koronawirusa zmienił całą naszą 
gospodarkę  Dopóki jednak nie zostaną od-
notowane dane z rynku nieruchomości, trud-
no będzie obiektywnie ocenić zmiany, jakie 

Jak zmieniły się ceny miesz-
kań na rynku pierwotnym 
w I kw. 2020 r.?

Niniejsza analiza zmian cen została przy-
gotowana na podstawie wielkości cen 
ofertowych  Według danych NBP za okres 
od grudnia 2019 r  do lutego 2020 r  na 
wszystkich lokalnych rynkach nieruchomości 
ceny ofertowe wzrosły  Największy wzrost 
w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego został zanotowany w Krako-
wie (20,42 proc ), Gdańsku (19,80 proc ) 
i Opolu (15,28 proc )  

Ceny w I kw. 2020 r.
Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do niesłabnącego wzrostu cen na rynku nieruchomości. Według Raportu 
ING z listopada 2019 r. dotyczącego sytuacji mieszkaniowej Polaków, ze stwierdzeniem „ceny domów nigdy 
nie spadają” zgodziło się łącznie 48 proc. ankietowanych. Rzeczywiście jeszcze do lutego 2020 r. wydawało 
się, że boom będzie trwał w najlepsze. Jednak aktualne wydarzenia mogą zweryfikować to przeświadczenie. 

warto wiedzieć
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14,53 proc  W okresie ostatniego kwartału 
ceny najbardziej zwiększyły się w Lublinie 
(8,03 proc ), Kielcach (7,24 proc ) Katowi-
cach (6,43 proc )  Spadek na poziomie 5,46 
proc  został zanotowany jedynie w Gdyni  

Ceny na krakowskim
rynku nieruchomości 
w I kw. 2020 r.

Na krakowskim rynku nieruchomości wzrost 
cen ofertowych przyjął w badanym okresie 
najwyższe wartości  Deweloperzy oferują 
mieszkania na rynku pierwotnym nawet o 20 
proc  drożej niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego  W skali kwartału wzrost cen 

osiągnął 7,54 proc  Na rynku wtórnym 
zmiany nie były tak dynamiczne  Wzrosły 
o 9,44 proc  w stosunku do roku poprzed-
niego, a w skali kwartału o 4,49 proc  

Średnie ceny w Krakowie wzrosły z pozio-
mu 7 630 zł/mkw  do 9 188 zł/mkw  Na 
rynku wtórnym zaś ceny ofertowe z pozio-
mu 8 679 zł/mkw  sięgnęły 9 518 zł/mkw  
Na obu rynkach ceny wzrosły więc odpo-
wiednio o 1 558 zł/mkw  i 821 zł/mkw  

W I kw  2020 r  nie widać jeszcze zmiany 
trendu na rynku nieruchomości  W dalszym 
ciągu na większości lokalnych rynków noto-
wane są podwyżki  Z uwagi na charakter 
sektora nieruchomości zmiany te zachodzą 
w nim w długim okresie, a ich ewaluacja 
będzie możliwa dopiero po zakończeniu 
II kw  2020 r   

W stolicy kraju ceny na rynku pierwotnym 
wzrosły o 12,55 proc  w stosunku do I kw  
2019 r  W sześciu największych miastach 
(Gdańsk, Gdynia, Łódź, Kraków, Poznań, 
Wrocław) wzrost cen ukształtował się na 
poziomie 13,32 proc  W przypadku po-
zostałych 10 miast (Białystok, Bydgoszcz, 
Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, 
Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra) wartość 
ta wyniosła 7,10 proc 

W stosunku do poprzedniego kwartału 
najbardziej w górę poszły stawki w Krako-
wie (7,54 proc ), Wrocławiu (6,35 proc ) 
i w Zielonej Górze (6,05 proc )  

Zmiany cen mieszkań na ryn-
ku wtórnym w I kw. 2020 r.

Zmiany na rynku wtórnym podążają za 
zmianami na rynku pierwotnym  Najwyższy 
wzrost cen w stosunku do analogicznego 
okresu roku poprzedniego zanotowano 
w Zielonej Górze (19,03 proc ), Lublinie 
(18,18 proc ) i w Rzeszowie (18 proc )  Jedy-
ny spadek cen miał miejsce w Gdyni (-0,99 
proc )  

Ceny w Warszawie wzrosły o 13,35 proc  
Dla sześciu największych miast wzrost wy-
niósł 9,40 proc , a dla 10 pozostałych 

Tekst / Adrianna Stachura

Źródło: Baza cen nieruchomości mieszkaniowych (III kw. 2006 - I kw. 2020), NBP 
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Imperial City Yes

Czyżyny są centralnie położoną dzielnicą Krakowa, któ-
ra coraz częściej wybierana jest przez młodych ludzi 
jako miejsce do zamieszkania  Duży wpływ na to ma 

obecność Politechniki Krakowskiej oraz nowoczesnych lokali 

Średnie ceny w tej dzielnicy stabilnie rosną od 2012 roku 
w nieznacznym paśmie wahań  Przy ulicy Nowohuckiej, 
w krakowskich Czyżynach deweloper Imperial Capital do 
końca III kw  2020 r  planuje oddać do użytkowania 289 
mieszkań w pięciopiętrowym budynku wielorodzinnym  Na 
parterze budynku znajdą się lokale użytkowe  

Jak deweloper Imperial wypada w Ran-
kingu Inwestyc ji Krakowskiego 
Rynku Nieruchomości?

Inwestycja City Yes w Rankingu Inwestycji Krakowskiego Ryn-
ku Nieruchomości uzyskała łącznie 42,2 punkty  Deweloper 

mieszkalnych w nowym budownictwie  Wprawdzie ulice bywają 
często zakorkowane, ale dla osób wybierających transport miej-
ski dojazd w inne części miasta jest łatwy i szybki dzięki dobremu 
połączeniu komunikacją autobusową i tramwajową  

Imperial Capital Sp  z o o  funkcjonuje w branży od 2014 roku, 
a w swoim portfelu ma już szereg realizacji, stąd w Rankingu 
Inwestycji uzyskał odpowiednio 2 i 3 punkty  Z uwagi na brak 
dokumentów finansowych nie istniała możliwość oceny kondycji 
finansowej ani wskaźnika ROA, zatem w tych kategoriach nie 
przydzielono punktów  Łączna ocena dewelopera w I części 
Rankingu wyniosła 5 punktów  

Dotychczasowe realizacje uzyskały łącznie 31,2 punkty za 41 
możliwych do zdobycia  Najlepiej oceniona została łatwość 
kontaktu z deweloperem  Mieszkańcy oceniają go jako dobry, 
za co przyznano maksymalną liczbę punktów  Względnie niska 
okazała się usterkowość nieruchomości, ale wszelkie powstałe 

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

obiektywnie o nieruchomościach
studium przypadku
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w garażu podziemnym oraz 110 na naziemnym parkingu  
Liczba miejsc parkingowych jest zatem mniejsza niż liczba 
mieszkań oddawanych do użytkowania  Nie wszyscy miesz-
kańcy będą mogli kupić mieszkanie wraz z miejscem parkin-
gowym  Mieszkania w inwestycji Imperial City Yes cenowo 
mają mieścić się w przedziale 7 700 – 10 000 zł/mkw  Nie 
odbiegają zatem one od standardów wyznaczanych przez 
lokalny rynek  Inwestycja w kategorii atrakcyjności cenowej 
uzyskała 3 punkty  Względna płynność lokalnego rynku po-
zwala również sądzić, że mieszkania w tej inwestycji dość 
łatwo będzie można sprzedać na rynku wtórnym, za co rów-
nież przyznane zostały 3 punkty  

usterki są naprawiane opieszale  Na 4 punkty oceniono zgod-
ność realizacji z obietnicą reklamową i czas zorganizowania 
terenu  Komfort akustyczny został oceniony na wystarczający, 
a opłaty administracyjne i eksploatacyjne jako średnie  Korzyst-
nie wypada stosunek wydanych na mieszkanie środków do cał-
kowitej atrakcyjności nieruchomości  

Realizowana inwestyc ja według Rankingu 
Inwestyc ji Krakowskiego Rynku Nieru-
chomości?

Oddawane w III kw  2020 r  nieruchomości będą wykończone 
wyłącznie w stanie deweloperskim  Deweloper nie przewiduje 
innych możliwości, zatem w tej kategorii inwestycja nie otrzy-
mała punktów  Niewystarczająca okazała się również liczba 
miejsc parkingowych  Deweloper przewidział 144 stanowiska 

komentarz redakcji:

Mieszkania w inwestycji City Yes przy ul. Nowohuckiej to bar-
dzo dobra inwestycja dla osób młodych oraz dla planujących 
zakup mieszkania na wynajem. Dobra komunikacja z innymi 
częściami miasta i względne bezpieczeństwo dzielnicy przy-
ciągają nowych mieszkańców. Ta lokalizacja to kompromis 
między spokojem a centralnym położeniem w skali miasta. 

Czytaj ranking inwestycji
na stronie 56

tekst /  Adrianna Stachura
ekonomista, analityk

Funduszu Hipotecznego Yanok
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Dogodna lokalizacja to jeden z klu-
czowych czynników wpływających 
na organizację dnia, a tym samym 
ilość wolnego czasu. Codzienny do-
jazd do pracy to niejednokrotnie 
godziny spędzane w korkach. Mi-
nimalizacja utrudnień to pierwszy 
krok do redukcji stresu, który w dzi-
siejszych czasach towarzyszy nam 
w praktycznie każdej sytuacji. 

zaproszono nas

Myślenickie 
Tarasy 
komfort i rekreacja 
na co dzień

https://royalinvest.com.pl/myslenickie-tarasy/
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Dlatego też tak wiele osób ceni so-
bie komfort domowego zacisza, 
gdzie może odpocząć po inten-

sywnym dniu  Przestrzeń, do której wra-
camy, powinna kojarzyć się ze spokojem 
i wytchnieniem, z tego powodu tak ważne 
jest , by spełniała ona nasze najważniejsze 
wymagania  Istotny w tym zakresie z pew-
nością będzie standard inwestycji oraz 
jej otoczenie 

Z dala od wielkomiejskiego 
zgiełku 

Coraz więcej nabywców mieszkań decy-
duje się na lokalizacje oddalone od cen-
trum wielkich miast  Znalezienie złotego 
środka pomiędzy urokiem obrzeży a wygo-
dą centrum nie należy do najprostszych za-
dań  Kluczowe w tym zakresie jest bowiem 
łatwe połączenie komunikacyjne z miejsca-
mi, które odwiedzamy na co dzień oraz 
bliskość najważniejszych punktów  Na te 
aspekty szczególną uwagę zwracają ro-
dziny z dziećmi  

Jedną z miejscowości wartych uwagi są 
Myślenice  Usytuowane pomiędzy ser-
cem Małopolski a turystyczną stolicą Pol-
ski stwarzają mnóstwo możliwości, które 
docenią osoby poszukujące odpoczynku 
od wielkomiejskiego zgiełku bez rezygna-
cji z udogodnień, jakie daje miasto  Ze 
względu na stały rozwój Myślenice posia-
dają bogate zaplecze infrastrukturalne, tak 
ważne w codziennym funkcjonowaniu  Nie 
można pominąć również miejsc sprzyjają-
cych rekreacji  Dzięki górskiemu ukształto-
waniu terenu, działają tutaj stoki narciarskie 
oraz wyciąg, natomiast krajobraz zachęca 
do spacerów  Miłośników rowerów usa-
tysfakcjonują obecne w okolicy ścieżki ro-
werowe  Ponadto wymagający sportowcy 
znajdą aktywność dla siebie w ofercie 
strzelnic czy kortów  

Funkcjonalne apartamenty 
w dobrej lokalizacji

To właśnie w Myślenicach, przy ul  Daszyń-
skiego ruszyła realizacja projektu miesz-

kaniowego firmy Royal Invest – Myślenic-
kie Tarasy  W ramach przedsięwzięcia 
ma powstać 41 apartamentów  Zgodnie 
z projektem, ich metraże będą wynosić 
już od 26 mkw , co daje szansę na zna-
lezienie atrakcyjnego mieszkania osobom 
poszukującym kameralnych wnętrz  Z my-
ślą o rodzinach z dziećmi przewidziano 
także większe lokale, umożliwiające przy-
stosowanie przestrzeni do indywidualnych 
upodobań nabywców  Funkcjonalne roz-
mieszczenie pomieszczeń w połączeniu 
z ich użytkowym układem przyczyni się 
do komfortowego użytkowania  Oprócz 
tego w garażu podziemnym wygospoda-
rowano miejsca parkingowe  Klienci będą 
mogli wykupić stanowisko postojowe, ale 
nie jest to opcja obligatoryjna, co pozwala 
na wybór najdogodniejszego dla klientów 
rozwiązania, zgodnego z ich potrzebami  
Zabudowę będzie otaczał teren zielony, 
na którym zostanie zasadzona ozdobna 
zieleń, a na całym obszarze inwestycji po-
jawi się oświetlenie – zarówno w postaci 
lamp ogrodowych, jak i na budynkach  

Adres Myślenickich Tarasów mieści się 
nieopodal dzielnicy Zarabie  Jest to rejon 
Myślenic pełniący funkcję letniskowo-wy-
poczynkową  W jego zasięgu znajduje 
się Park Przygody, co gwarantuje dostęp 
do atrakcyjnego pleneru  W okolicy działa 
wyciąg krzesełkowy działający w kierunku 

góry Chełm, a bliskość Raby umożliwia 
wodną rekreację  Nie brakuje tutaj miejsc 
zabawy dla dzieci oraz obiektów związa-
nych z kulturą  Rodziny, które zdecydują się 
zamieszkać w Myślenickich Tarasach, do-
cenią zaplecze oświatowe – w niewielkiej 
odległości od inwestycji znajdują się m in  
żłobki i przedszkola  

Myślenickie Tarasy to oferta skierowana 
do osób poszukujących komfortowego 
miejsca do życia, zapewniającego warun-
ki do odpoczynku oraz dostęp do miejsc 
związanych z codziennym funkcjonowa-
niem  

Za sprzedaż apartamentów z oferty My-
ślenickie Tarasy oraz udzielanie szczegó-
łowych informacji odpowiada Biuro Nieru-
chomości RAPIT S C (tel  12 274 30 60; 
biuro@rapit com pl) 

tekst / Magdalena Hojniak
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do których nie rozpoczęto jeszcze żadnych 
prac, pozwolą na zatrzymanie wszystkich 
kosztów  To oznacza, że Kraków na odwo-
łanych inwestycjach zaoszczędzi niecałe 
17 mln zł  

Odbędą się w późniejszym 
terminie
      
Kwestia przesunięcia w czasie realizacji 
wspomnianych zadań być może zostanie 
wyjaśniona podczas jesiennej sesji Rady 
Miasta, ale należy mieć na uwadze, że sy-
tuacja związana z pandemią koronawirusa 
jest bardzo dynamiczna  Jacek Majchrow-
ski podkreślił, że wszystkie inwestycje 
na pewno się odbędą, ale w późniejszym 
terminie – Od początku zapowiadaliśmy, 

że szukamy oszczędności tam, gdzie to 
możliwe, bez szkody dla mieszkańców. Za-
wiesiliśmy realizację drobnych inwestycji, co 
do których prace przygotowawcze jeszcze 
się nie rozpoczęły – tłumaczył prezydent 

Uczniowie i przedszkolaki 
poczekają

Aż 17 odwołanych zadań stanowią te 
dotyczące budynków szkolnych, a ściślej 
mówiąc – związane z ich rozbudową, mo-
dernizacją czy doposażeniem  Unowocze-
śnienie placu zabaw przy Przedszkolu nr 
49, wyremontowanie budynku XXX Liceum 
Ogólnokształcącego czy wybudowanie 
ogrodzenia przy Przedszkolu nr 132 to już 
koszty sięgające prawie 1 mln zł  Identycz-

Na ten moment wstrzymane zo-
stało wykonanie czterdziestu in-
westycji – większość stanowią 

zadania inwestycyjne określone jako po-
zostałe  Wśród nich znajdują się moderni-
zacje szkół, remonty dróg czy też budowa 
miejsc rekreacyjnych takich jak park, alej-
ki czy place zabaw  Jeśli dane projekty 
znajdowały się już w fazie postępowań 
przetargowych, miały podpisane umowy 
na wykonanie bądź trwały nad nimi ro-
boty budowlane, to miasto będzie mogło 
zatrzymać znaczną większość pieniędzy 
przeznaczonych na ich realizację (jakiekol-
wiek ubytki finansowe wynikają tu z faktu, 
że minimalna część całej kwoty została już 
w jakimś stopniu przeznaczona na realiza-
cję inwestycji)  Natomiast te zadania, co 

Kraków  

Efektem pandemii koronawirusa było znaczne nadwyrężenie budżetu miasta – zmniejszone wpływy z po-
datków PIT i CIT, znaczne straty na sprzedaży biletów komunikacyjnych, konieczność dofinansowania 
szpitali czy też odkażanie ulic spowodowały, że w tym roku wiele projektów miejskich nie zostanie zreali-
zowanych.

temat numeru

zmuszony wstrzymać inwestycje
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ną sumę Urząd Miasta miał przeznaczyć 
na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 72 
przy ul  Modrzewiowej – było to najwięk-
sze pod względem finansowym zadanie 
o charakterze edukacyjnym zaplanowane 
do rozpoczęcia na ten rok  W skrócie, 
czynności związane z ową rozbudową 
miały objąć budowę budynku szkoły pod-
stawowej z zagospodarowaniem terenu, 
czyli stworzeniem naziemnych miejsc po-
stojowych, dojścia, schodów zewnętrz-
nych czy też murów oporowych  Nowy bu-
dynek miał zostać połączony z istniejącą 
salą gimnastyczną za pośrednictwem łącz-
nika  Dyrektor placówki Beata Wieciech 
zaznaczała, że najważniejszą częścią 
remontu byłoby pozyskanie dodatkowych 
6 sal lekcyjnych  Choć grono pedagogicz-
ne szkoły na razie nie otrzymało informacji, 
kiedy rozbudowa się odbędzie, dyrektor 
podkreśliła, że w pełni rozumie decyzję 
o tymczasowym odwołaniu inwestycji i wy-
raża nadzieję, że jeśli sytuacja będzie sta-
bilna, to prace remontowe rozpoczną się 
w przyszłym roku  W tej trudnej finansowo 
sytuacji miasta są wydatki ważne i wydat-
ki niezbędne. Rozbudowa szkoły jest dla 
nas (społeczności szkoły) bardzo ważna, 
ale zdajemy sobie sprawę, że miasto musi 
w pierwszej kolejności finansować zadania 
priorytetowe – tłumaczyła Wieciech  

Które ulice nie zostaną 
wyremontowane?

Realizacją zadań obejmujących drogi 
zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich, w któ-
rego gestii leży wykonywanie inwestycji 
uchwalonych przez radnych w ramach 
posiadanego budżetu miasta  Wśród ulic, 
których remont jeszcze będzie musiał po-
czekać, a miasto nie będzie ogłaszało 
na nie przetargów, znajdują się: Archi-
tektów, Starowolska, Podgórki, Miarowa, 
Wiśniowy Sad czy też Sienna, przy czym 
tylko na cele przebudowy pierwszej z wy-
mienionych ulic Kraków miał przeznaczyć 
2,5 mln zł  Mieszkańcy nie muszą się 
natomiast martwić o te drogi, na których 
prace remontowe rozpoczęły się już jakiś 
czas temu, bo one będą kontynuowane 

– przykładami takich ulic są Igołomska, 
Bieżanowska i Myślenicka  Wszystkie in-
formacje o podejmowanych przez ZDMK 
zadaniach inwestycyjnych znajdują się 
na mapie aktualizowanej raz w miesiącu 
i dostępnej pod tym linkiem 

Brak pieniędzy na rekreację

Wśród odwołanych inwestycji miasta 
znalazły się również modernizacje boisk, 
budowy parków, skateparków czy też 
placów zabaw  Realizacja II etapu parku 
Aleksandry, budowa parku Czeczów czy 
utworzenie zielonych terenów przy Cen-
trum Handlowym Bonarka to tylko niektóre 
z inwestycji, których łączne koszty wynio-
słyby 700 tys  zł  

Kraków szuka rozwiązań

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku tego-
roczne dochody miasta określano jako 
rekordowe – miały one wynieść 6 mld 
212 mln zł, a wydatki – 6 mld 657 mln zł  
Choć ostateczne straty finansowe powsta-
łe w wyniku pandemii koronawirusa będzie 
można oszacować dopiero z końcem 
2020 r , to już od jakiegoś czasu mówi się 
o miliardowym ubytku w budżecie miasta  
Dlatego Kraków szuka różnych sposobów, 
by zatrzymać jak najwięcej środków finan-
sowych – przesunięcie w czasie wyżej 
przedstawionych zadań inwestycyjnych, 
odwołanie festiwali i wydarzeń kulturowych 
czy też wyłączenie oświetlenia ulicznego 

w nocy w czasie, gdy mieszkańcy późną 
porą bardzo rzadko poruszali się po uli-
cach, pozwoliły przynajmniej w pewnym 
stopniu odciążyć budżet miasta  Jacek 
Majchrowski podkreślał, że oszczędności 
dotknęły również administracji publicznej 
– W Urzędzie Miasta Krakowa w 2020 
r. zrezygnowaliśmy z przyznawania na-
gród, wstrzymaliśmy nabory, nie uzupeł-
niamy miejsc po osobach odchodzących 
na emeryturę – wyliczył prezydent i dodał, 
że dzięki tym działaniom miasto zaoszczę-
dzi ok  7 mln zł  Majchrowski zaznaczył 
również, że wszystkie inwestycje strate-
giczne, a także te zadania, które już się 
rozpoczęły, zostaną zrealizowane według 
swoich pierwotnych założeń, bo obejmują 
one swoją skalą całe miasto – Muszą być 
wykonane, choćby ze względu na sytuację 
gospodarczą w regionie. Bez prowadzo-
nych miejskich inwestycji kryzys mógłby się 
pogłębić – tłumaczył prezydent 

tekst / Maria Gil

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r8Fv-2dMAnLg72zb9jKaz4cfcCOIKdV0
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gowania się braku pracowników – pamię-
tać bowiem trzeba, że sporą część osób 
zatrudnionych przy pracach budowlanych 
stanowili Ukraińcy, a ci w dużej mierze 
zdecydowali się wrócić do swojego kraju  

Oprócz czynników zewnętrznych pojawiły 
się perturbacje wewnętrzne  Po pierwsze 
firmy musiały wdrożyć działania kryzyso-
we, a te tak naprawdę trudno było zapla-
nować ze względu na wiele niewiadomych 
– zaistniała sytuacja to novum, do którego 
nikt nie był przygotowany  Tymczasem po-
godzić trzeba było bezpieczeństwo pra-
cowników – zarówno w wymiarze zdro-
wotnym, jak i finansowym – z dobrem firmy  
Zaniechanie prac na budowach wiązało-
by się z ryzykiem niedotrzymania terminów 
obowiązujących z tytułu zawartych umów, 
a to mogłoby pociągnąć konsekwencje fi-
nansowe   

Dzięki umowom zawieranym jakiś czas 
temu, firmy budowlane zyskały pewnego 
rodzaju zabezpieczenie i mogły realizo-

wać wcześniej zamówione projekty  Nie-
jednokrotnie też – szczególnie najwięksi 
gracze – w kontraktach zabezpieczają 
ceny surowców na cały rok, co chroni 
przed skutkami wahań cen  A każde za-
oszczędzone pieniądze mają znaczenie, 
ponieważ przyjęte na ten rok budżety 
nie zakładały wydatków, jakie przyszło 
ponieść z tytułu obowiązujących obo-
strzeń  Dostosowanie się do wymogów 
przestrzegania zasad sanitarno-epide-
miologicznych wygenerowało spore, 
nieprzewidziane nakłady finansowe  
Przewaga firm budowlanych w konty-
nuowaniu prac wynikała z faktu, iż od-
bywają się one na otwartej przestrzeni 
i z reguły nie wymagają bliskiej styczności 
z pozostałymi pracownikami, co nie wy-
musiło ich przerwania  Jak podkreślają 
eksperci, faktyczne skutki pandemii pozna-
my dopiero za jakiś czas, kiedy wiadomo 
będzie, jakie są straty w liczbie złożonych 
zamówień w okresie pandemii  

Zanim pojawiły się pierwsze głosy 
o nadchodzącym kryzysie, w od-
niesieniu do rynku nieruchomości 

krążyły informacje o kłopotach firm budow-
lanych  Dotyczyły one przede wszystkim 
drożejących materiałów budowlanych, 
a także braku pracowników  Do tego do-
chodziły rosnące koszty zatrudnienia  Czy 
stosunkowo jednak stabilną sytuację roz-
chwiały skutki wybuchu COVID-19? 

Prace na budowach 
w kontynuacji

Poszukując odpowiedzi na to pytanie, 
należy wziąć pod uwagę wszelkie ogra-
niczenia zewnętrzne, z jakimi zmagały się 
firmy budowlane  Przedsiębiorstwa korzy-
stające z usługi transportu międzynarodo-
wego musiały liczyć się z pewnymi utrud-
nieniami  Przejawiają się one choćby w  
dostępności niektórych materiałów  Panika 
wywołana wybuchem pandemii mogła 
przyczynić się nie tylko do spadku ilości 
zamówień, ale przede wszystkim do spotę-

Pandemia koronawirusa wstrząsnęła praktycznie każdą branżą, przyczyniła się do redukcji etatów, cięć 
pensji, a nawet upadłości przedsiębiorstw. Nawet jeśli nie wywołała spustoszenia biznesowego, dała się 
odczuć w wydatkach, jakie w firmy musiały ponieść w związku z wymaganymi w tym okresie obostrze-
niami sanitarno-epidemiologicznymi i obowiązkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Ostatni sku-
tek w największym stopniu odczuli pracownicy biurowi – w czasie największych restrykcji większość biur 
przeszła do systemu pracy zdalnej. Sytuacja nie tylko przydała nowych problemów, ale bardzo często 
nasiliła dotychczasowe.  

temat numeru

radzą sobie z kryzysem?
Czy firmy budowlane 
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tekst /Magdalena Hojniak

Z wyników badań PZPB czytamy, że w za-
kresie sanitarno-epidemiologicznym poja-
wiają się problemy z dostępnością środ-
ków ochrony indywidualnej, ale wszystkie 
firmy wdrożyły dodatkowe procedury na 
budowach, wynikające z zaleceń Mini-
sterstwa Zdrowia oraz GIS-u  W obszarze 
zasobów ludzkich ankieta pokazała, że 
70 proc  pracowników pracuje na swoich 
stanowiskach pracy – zdalnie swoje obo-
wiązki wykonuje jedynie 20 proc  osób, co 
nie powinno dziwić ze ze względu na cha-
rakter pracy branży budowlanej  Pozostała 
część pracowników przebywa na różnego 
rodzaju urlopach lub kwarantannie   Tym, 
co może martwić, jeśli chodzi o zasoby 
ludzkie, są problemy kadrowe u podwyko-
nawców, które aż dla 40 proc  firm stwa-
rzają komplikacje w realizacji zadań 

Podwykonawcy w największym stopniu 
muszą mierzyć się z własną kondycją finan-

sową, a ta w większości tych firm jest zła  
Obawy o ewentualne wystąpienie zabu-
rzeń w płynności finansowej firmy w najbliż-
szym czasie w stopniu wysokim dotyczą 
mniej niż połowy firm  Poważne zagroże-
nie dla 30 proc  firm stwarza przewidywa-
ne zaostrzenie polityki kredytowej ze strony 
banków, a dla 40-45 proc  takie ryzyko 
niesie przewidywane zaostrzenie polityki 
gwarancyjnej ze strony ubezpieczycieli  
Pod względem dostępności materiałów 
czy sprzętu sytuacja przedsiębiorstw jest 
określana jako dostateczna bądź wystar-
czająca  W związku z pandemią odsetek 
budów, dla których przewiduje się opóź-
nienia w realizacji, wynosi 30 proc  Całko-
wite wstrzymanie pracy wystąpiło jedynie 
w pojedynczych projektach, ale poziom 
wydajności prac kształtuje się na poziomie 
80 proc  

Podwykonawcy w najgorszej 
sytuacji

Polski Związek Pracodawców Budow-
nictwa (PZPB) przeprowadził kilka ankiet 
– w różnych okresach trwania pandemii  
Z ostatniej z nich, z 7 maja br , wynika, że 
choć panuje zaostrzony reżim sanitarny, 
firmy budowlane realizują swoje zadania  
Jak podkreślają w komentarzu Jan Styliński 
prezes zarządu PZPB oraz dr Damian Kaź-
mierczak, główny ekonomista PZPB, przed-
siębiorstwa te nieprzerwanie borykają się 
z problemem braku pracowników – szcze-
gólnie odnosi się to do mniejszych podmio-
tów podwykonawczych  Towarzyszą im 
obawy o zaostrzenie polityki kredytowej 
oraz gwarancyjnej  Ponadto przeszkodę 
w planowaniu działań na nadchodzące 
miesiące stanowi przestój w pracach Kra-
jowej Izby Odwoławczej, co wydłuża pro-
cesy przetargowe  

Pandemia nie miała większego 
wpływu na nasze budowy. Po 
ogłoszeniu stanu zagrożenia epi-
demicznego wprowadziliśmy na 
budowach procedury zwiększające 
bezpieczeństwo pracowników. Po-
czątkowo było trochę nerwowo, ale 
szybko udało się nam skutecznie za-
rządzić kryzysem, utrzymać współ-
pracę z podwykonawcami i płynnie 
kontynuować prace.

Aktualnie firmy budowlane realizują 
kontrakty rozpoczęte jeszcze przed 

lockdownem. O sytuacji w najbliż-
szych miesiącach zdecyduje to, 
jak będą wyglądać zamówienia 
z sektora prywatnego i publiczne-
go. Klienci prywatni mocno wyha-
mowali, deweloperzy mieszkaniowi 
czy biurowi póki co wstrzymują się 
z rozpoczynaniem nowych projek-
tów. Publiczni zamawiający przesu-
wają ogłoszenia przetargów i ich 
rozstrzygnięcia. Wszyscy analizują, 
jak może wyglądać rynek po pan-
demii. 

Polski rząd informuje, że przezna-
czy duże nakłady na inwestycje 
infrastrukturalne. To dobra informa-
cja, jednak istotne będzie to, jak te 
projekty będą przygotowane i jak 
zostaną przeprowadzone przetar-
gi. Jeszcze przed pandemią ogła-
szanie przetargów było opóźnione 
a w tych, które zostały ogłoszone, 
budżety inwestorskie odbiegały od 
ofert firm, co skutkowało odwoływa-
niem albo przesunięciem w czasie 

samych inwestycji. Problemem jest 
także mechanizm wynagrodzenia. 
W tak niepewnych czasach jak te, 
jeśli w umowie nie znajdą się zapi-
sy o waloryzacji kosztów, złożenie 
oferty jest związane z dużym ryzy-
kiem. To, że GDKKiA uwzględnia 
waloryzację w kontraktach - to do-
bry sygnał wysyłany na rynek i do-
ceniamy to.

Uważam, że polskie władze próbu-
ją odpowiedzialnie odpowiedzieć 
na wyzwanie pandemii, która dla 
każdego jest nowa, choć oczywi-
ście zawsze można zrobić więcej. 
Dla branży budowlanej najważniej-
sze są przewidywalny rynek i odpo-
wiednie przygotowanie inwestycji 
infrastrukturalnych. Mam nadzieję, 
że deklaracje decydentów zostaną 
zrealizowane.

Michal Jurka
Prezes Skanska Central Europe
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mieszkania  Wszelkie statystyki z portali 
internetowych wskazywały na największy 
popyt na lokale dwu- lub trzypokojowe  
Jeszcze na początku lutego odsetek poszu-
kujących mieszkania w budynku wieloro-
dzinnym oscylował wokół 45 proc  Osoby 
poszukujące domów stanowiły mniejszą 
część: od 30 do 35 proc  Z danych ser-
wisu nieruchomości otodom pl wskaźniki te 
zrównały się w połowie marca, co zbiegło 
się w czasie z ogłoszeniem przez rząd 
stanu zagrożenia epidemicznego i wpro-
wadzeniem pierwszych, bardziej dotkli-
wych restrykcji  Już kwietniu widoczny był 
zdecydowany wzrost chęci zakupu domu  
Odsetek osób szukających tego typu nieru-
chomości dochodzi obecnie do 45 proc , 
podczas gdy zainteresowanie zakupem 
mieszkania spadło do poziomu około 30 
proc  Jest to sytuacja nietypowa i należy 
mieć świadomość, że może przełożyć się 
na trendy cenowe  Nieruchomości z bez-
pośrednim dostępem do przyrody będą 
bardziej w cenie niż pozostałe 

Można również zauważyć trend wzrosto-
wy w odniesieniu do wyszukiwania dzia-

łek budowlanych  W kwietniu wskaźnik 
wyszukiwań gruntów pod budowę do-
mów wzrósł z 19 do 23 proc  w przypad-
ku miejscowości poniżej 10 000 miesz-
kańców  Liczba osób szukających parceli 
wzrosła także w przypadku największych 
miast, liczących powyżej 500 000 miesz-
kańców 

Na co możemy sobie
pozwolić w Krakowie?

Wiele osób decyduje się na pozosta-
nie w mieszkaniu, a jako alternatywę 
rozważa zakup ogródka działkowego  
W Krakowie znajdziemy taką nierucho-
mość o powierzchni od 300 do 600 mkw  
w cenie od 25 000 do 60 000 zł  Mo-
żemy tam wybudować jedynie niewielkie 
elementy architektury ogrodowej  Należy 
do nich między innymi altana ogrodowa  
Pamiętajmy jednak, że zgodnie z zapisami 
prawa nie jest to obiekt nadający się do 

Wybuch pandemii koronawirusa 
spowodował, że wiele osób 
poczuło się uwięzionych we 

własnych mieszkaniach  W pewnym mo-
mencie można było korzystać jedyne z wła-
snego balkonu lub udać się na krótki spa-
cer z psem (własnym lub wypożyczonym) 
w najbliższym otoczeniu swojego miejsca 
zamieszkania  Zabroniony był wstęp nawet 
do parków czy lasów  

Wiele osób zaskoczonych tą sytuacją 
rozpoczęło poszukiwania nieruchomości, 
która zapewniłaby chociaż minimum swo-
body  Klienci rozpoczęli poszukiwania 
mieszkań z ogródkami, domów z działką, 
działek pod zabudowę lub po prostu dzia-
łek rekreacyjnych  

W co warto zainwestować?

Do wybuchu pandemii większość osób 
poszukujących swojego lokum wybierała 

W jakie nieruchomości warto 
inwestować   
Gdzie zamieszkać? Jak poukładać swoje zasoby nieruchomości, żeby mieć alternatywę na wypadek, 
gdyby powtórzyła się konieczność izolacji? Spojrzenie doradcy ds. nieruchomości.

temat numeru

na wypadek kolejnej 
kwarantanny?
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zamieszkiwania  Pomimo tego na terenach 
ROD często powstają piękne drewniane 
domki, które służą zarówno jako schronie-
nie przed złą pogodą, jak i normalne mu-
rowane domy, które są w stanie spełniać 
swoją funkcję całorocznie  Obiekt zbudo-
wany na działce nie może mieć u podsta-
wy więcej niż 25 mkw , jeśli działka znajdu-
je się w mieście lub 35 mkw , jeśli ogródki 
usytuowane są poza granicami miasta  
Wysokość nie może przekraczać 5 m, jeśli 
planujemy wykonać dach stromy i 4 m przy 
założeniu, iż dach będzie płaski 

Zakup działki budowlanej w Krakowie 
pod dom jednorodzinny to już większy wy-
datek  Średnia cena ofertowa za działkę to 
543 zł/mkw  Cena jest ściśle zależna od 
lokalizacji  Im bliżej centrum lub w popular-
nej dzielnicy, np  takiej jak Wola Justowska, 
tym cena jest wyższa  Niższe od średniej 
ceny ofertowej grunty można zakupić 
na obrzeżach miasta  

Dom w Krakowie to opcja poszukiwana 
przez bardziej zamożne osoby  Ceny wa-
hają się w zależności od charakteru zabu-
dowy i lokalizacji od 600 000 do nawet 
2 000 000 zł  

Oddalając się od Krakowa, znajdziemy 
domy w niższych cenach, wręcz porówny-
walnych do cen mieszkań w Krakowie  Bli-
żej miasta stawki oscylują wokół 550 000-
800 000 zł dla domów wolnostojących  
Dalej od miasta, w odległości powyżej 15 
km, można znaleźć oferty domów w za-
budowie szeregowej czy bliźniaczej już 
od kwoty 400 000 zł  Im dalej, tym taniej  
Domy z rynku wtórnego przeznaczone do 
remontu mieszczą się w sumie od 250 000 
do 350 000 zł  Jeśli nie musimy pozbywać 
się mieszkania w mieście, możemy je wy-
najmować, a dom kupić na kredyt, którego 
rata będzie spłacana z wynajmu 

Działki pod Krakowem 

Decydując się na zakup działki budowlanej 
pod Krakowem, musimy liczyć się z kosztem 

od 20 000 do 35 000 zł za ar w rejonie 
do 10 km od miasta  Wraz z odległością 
ceny spadają  Średnia cena za ar działki 
budowlanej w województwie małopolskim 
to 14 200 zł  Grunty w rejonach bardziej 
zurbanizowanych są droższe ze względu 
na łatwiejszy dostęp do mediów oraz bar-
dziej komfortowy dojazd  

Jeśli nie chcemy na stałe wyprowadzić się 
z Krakowa, można pokusić się o zakup 
działki rekreacyjnej, na której można wy-
budować domek letniskowy  Koszt takiego 
terenu jest znacznie niższy niż typowej 
działki budowlanej  Budowa domku let-
niskowego również wychodzi znacznie 
taniej i jest prostsza niż budowa domu  
Obecnie coraz więcej firm oferuje gotowe 
konstrukcje domów letniskowych  Ich ceny 
rozpoczynają się od 50 000 zł  Przy za-
kupie działki pod dom letniskowy warto 
zwrócić uwagę na dostęp do wody, prądu 
oraz zapewniony w dokumentach dojazd  

Wiele osób zaczęło ostatnio intensywne 
poszukiwania  Ważne, abyśmy przemyśle-
li dobrze naszą decyzję  Podejmowanie 
jej pod wpływem ostatnich, negatywnych 
doświadczeń i emocji może przynieść ne-
gatywne skutki  Istotne będzie rozważenie, 
w jaki sposób pracujemy, na jakim eta-
pie życia jesteśmy – czy nasze pociechy 
chodzą jeszcze do przedszkola, szkoły, 
w jakim czasie mają zajęcia pozalekcyj-
ne  Czy lepiej będzie pozostać w mieście 
i zakupić ogródek lub domek letniskowy 

na weekendy? Czy stać nas czasowo 
i ekonomicznie na codzienne dojazdy do 
miasta? Może okres kwarantanny uzmy-
słowił nam, że możemy pracować w domu 
i jest nam obojętne miejsce, byle mieć 
dostęp do dobrego łącza internetowe-
go? Czy lepiej szukać gotowego domu, 
czy może samodzielnie go wybudować? 
Czy będziemy mogli zaangażować się 
w doglądanie budowy? Warto popytać 
znajomych o ich doświadczenia, a także 
poradzić się specjalistów i przeanalizo-
wać możliwości cenowe oraz inne czyn-
niki dla różnych, interesujących nas opcji  
Na koniec wybrać tę najlepszą dla siebie, 
żebyśmy nie żałowali swojej decyzji ani 
pod względem życiowym, ani pod wzglę-
dem ekonomicznym  Na pewno warto coś 
zmienić i zabezpieczyć się na wypadek 
kolejnej domowej kwarantanny  

tekst / Anna Wszołek
doradca ds. nieruchomości 

Plan A – nieruchomości
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Zarówno w czasie pandemii, jak i przed nią nabycie nieruchomości trudno przyrównać do transakcji 
bagatelnej. Z tych względów racjonalnie postępujący kupujący zakup winien poprzedzić szeroko pojętą 
analizą: tak na gruncie finansowym, technicznym, jak i prawnym.

temat numeru

Kupno i sprzedaż nieruchomości 

Do elementarnych czynności, jakie kupują-
cy winien podjąć przed transakcją, zaliczyć 
należy co najmniej:

•zapoznanie się z treścią księgi wieczystej, 
ustalenie, czy nieruchomość nie jest obcią-
żona prawami lub roszczeniami osób trze-
cich,
•zbadanie stanu posiadania nieruchomo-
ści,
•ustalenie możliwości zabudowy nierucho-
mości (lub sprawdzenie legalności zabudo-
wy istniejącej),
•sprawdzenie, czy nieruchomość objęta 

Na płaszczyźnie prawnej czynno-
ści, jakie należy dopełnić, kupując 
mieszkanie w dobie koronawirusa, 

zasadniczo nie różnią się zbytnio od tych, 
które ostrożnie postępujący nabywca powi-
nien wykonywać i przed pandemią  Podsta-
wowym aktem staranności jest weryfikacja 
stanu prawnego nieruchomości oraz ustale-
nie możliwości jej zabudowy  Oczywiście 
szczegółowy zakres badania zależy od 
charakteru transakcji, jej przedmiotu, celu 
inwestycyjnego, a także m in  podstaw na-
bycia nieruchomości przez sprzedającego 
i jego poprzedników prawnych  

jest miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzeni lub studium, lub czy została 
dla niej wydana decyzja o warunkach za-
budowy,
•zweryfikowanie stanu prawnego dostępu 
nieruchomości do drogi publicznej 

Oczywiście nieco inne czynności spraw-
dzające podejmuje się, gdy przedmiotem 
zakupu jest lokal mieszkalny, który dopiero 
ma zostać wybudowany przez dewelope-
ra, a inne, gdy kupujemy istniejący lokal 
z założoną księgą wieczystą  Analiza trans-
akcji, gdzie przedmiotem jest niezabudo-

 w czasach pandemii
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Kupno i sprzedaż nieruchomości 

bardziej deweloper, przystał na takie roz-
wiązanie 

Z powodu koronawirusa istnieje większe 
ryzyko, że sprzedaż dokonywana jest z po-
trzeby pilnego wyzbycia się przez sprzeda-
jącego majątku z powodu własnych pro-
blemów finansowych  W takim wypadku 
kupujący mógłby zostać pozwany do sądu 
przez wierzycieli sprzedającego o uzna-
nie umowy sprzedaży za bezskuteczną, 
na podstawie przepisów o tzw  skardze 
pauliańskiej  

By zmniejszyć ryzyko z tym związane, za-
lecane jest zbadanie stanu wypłacalności 
sprzedającego  W tym celu sprzedający 
winien przedłożyć co najmniej zaświad-
czenia o niezaleganiu w podatkach i skład-
kach na ubezpieczenia społeczne  Przy 
transakcjach o większej wartości niczym 
niezwykłym jest zbadanie czy sprzedający 
nie figuruje w rejestrach dłużników lub czy 
nie toczy się przeciwko niemu egzekucja 
komornicza  Jeżeli sprzedający posiada 
długi, zwłaszcza publicznoprawne, by 
transakcja stała się bezpieczniejsza, odpo-
wiednia część ceny powinna być płatna 
bezpośrednio do rąk wierzycieli 

Bezpieczne nabycie 
nieruchomości na rynku 
pierwotnym

W obecnych realiach nie ma w istocie sku-
tecznych narzędzi, by w stu procentach 
zabezpieczyć się przed ryzykiem niewy-
płacalności dewelopera  Oczywiście mo-

głoby nim być np  postanowienie, że za-
płata ceny następuje dopiero po zawarciu 
umowy ustanowienia odrębnej własności 
lokalu i umowy jego sprzedaży  Nierealnym 
jednak jawi się oczekiwanie, że dewelope-
rzy masowo będą się godzić na zawarcie 
umowy na takich warunkach  
Kupujący są oczywiście częściowo chro-
nieni przez instytucje prawne znane także 
przed epidemią koronawirusa  W przypad-
ku umów deweloperskich zaliczki i zadatki 
są przelewane na rachunki depozytowe – 
przy czym zazwyczaj są to rachunki otwar-
te, tj  deweloper wraz z postępem prac 
zużywa je na poczet inwestycji  Ponadto 
prawo upadłościowe przewiduje specyficz-
ne postępowanie na wypadek ewentualnej 
upadłości dewelopera 

Niestety wszystkie te instrumenty prawne, 
choć częściowo minimalizują i łagodzą 
skutki niewypłacalności dewelopera, nie 
dają jednak gwarancji odzyskania 100 
proc  wpłaconych środków, ani pewności, 
że uda się dokończyć inwestycję 

Kupując nieruchomość na rynku pierwot-
nym, powinniśmy przede wszystkim zbadać 
osobę dewelopera, jego poprzednie inwe-
stycje i dokumenty finansowe  Choć faktem 
jest, że nawet i duże dotychczas uznawane 
za wiarygodne i godne zaufania podmioty 
mogą mieć trudności z finalizacją inwestycji 
z powodu koronawirusa  Problemem może 
być choćby niedostępność pracowników 
budowlanych czy materiałów, jak i opóź-
nienia w uzyskaniu zaświadczeń bądź de-
cyzji z organów administracji  

wana nieruchomość pod dom jednorodzin-
ny również istotnie różni się np  od badania 
transakcji dotyczącej działek nabywanych 
pod budowę osiedla 

Ryzyka wywołane przez 
koronawirusa

Pandemia COVID-19 nie tyle stworzyła, co 
zwiększyła pewne ryzyka, przed którymi 
warto się zabezpieczyć kupując nierucho-
mość 

W szczególności może zdarzyć się, 
że kupujący nie uzyska kredytu na zakup 
mieszkania  Oczywiście ryzyko to istniało 
i wcześniej, jednak przez wielu kupują-
cych, przyzwyczajonych do stabilnej sytu-
acji finansowej, było ono bagatelizowane  
Obecnie zaś faktem jest, że wiele banków 
zaostrzyło warunki uzyskania kredytu  Z tych 
względów racjonalnym jawi się założenie 
pesymistycznego wariantu nieuzyskania 
przez nabywcę bankowego finansowania 

By uchronić się przed tego rodzaju ryzy-
kiem, w umowie przedwstępnej lub w umo-
wie deweloperskiej należy zawrzeć klau-
zulę przewidującą po stronie kupującego 
prawo odstąpienia od umowy na wypa-
dek nieuzyskania kredytu  W klauzuli tej 
koniecznie powinno się wskazać termin, 
w ciągu którego kupujący będzie upraw-
niony skorzystać z tego prawa  Jeżeli taki 
termin nie zostanie zastrzeżony, klauzula 
będzie nieważna  Należy nadto wskazać, 
że w przypadku skorzystania z prawa od-
stąpienia od umowy, ewentualnie uiszczo-
na przez kupującego zaliczka lub zadatek 
w określonym terminie podlega zwróceniu 
przez sprzedającego w wysokości nomi-
nalnej 
Jeżeli kupujący ma obawy, że np  po naby-
ciu nieruchomości może stracić pracę przez 
koronawirusa i że nie podoła spłacie kre-
dytu, teoretycznie można by rozważyć 
umieszczenie w umowie sprzedaży klauzuli 
przewidującej ograniczone w czasie pra-
wo odstąpienia przez kupującego od umo-
wy już po finalizacji transakcji  Jawi się to 
jednak za nierealne, by sprzedający, a tym 
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zabezpieczyć, albowiem nie da się sku-
tecznie wyłączyć w umowie uprawnienia 
strony do domagania się rozwiązania umo-
wy przez sąd z powodu nadzwyczajnych 
okoliczności  

Zgodnie z Art  357[1] k c  Jeżeli z powodu 
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie 
świadczenia byłoby połączone z nadmier-
nymi trudnościami albo groziłoby jednej ze 
stron rażącą stratą, czego strony nie prze-
widywały przy zawarciu umowy, sąd może 
po rozważeniu interesów stron, zgodnie 
z zasadami współżycia społecznego, ozna-
czyć sposób wykonania zobowiązania, 
wysokość świadczenia lub nawet orzec 
o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę 
sąd może w miarę potrzeby orzec o rozli-
czeniach stron, kierując się zasadami okre-
ślonymi w zdaniu poprzedzającym 

Z powyższego płynie konkluzja, że moż-
liwość powołania się na negatywne skut-
ki wywołane przez koronawirusa tyczy 
się w zasadzie jedynie umów zawartych 
przed nadejściem pandemii  W przypad-
ku bowiem umów zawartych po tej dacie, 
strona obiektywnie mogła przewidzieć, 
że z powodu nadzwyczajnej zmiany stosun-
ków może dojść do nadmiernych trudności 
w spełnieniu świadczenia lub rażącej straty. 

czonym planem urządzenia lasu lub decy-
zją, o której mowa w art  19 ust  3 ustawy 
o lasach), zaświadczenie o przeznaczeniu 
terenu w MPZP lub o kierunkach zago-
spodarowania w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego, zaświadczenie o rewitalizacji  Nie-
kiedy, w zależności od podstawy nabycia, 
potrzebne też będzie zaświadczenie o ure-
gulowaniu (lub przedawnieniu lub zwolnie-
niu) z podatku od darowizny / zasiedze-
nia / spadku / nieodpłatnego zniesienia 
współwłasności  Niekiedy życzeniem kupu-
jącego jest przedstawienie zaświadczenia 
o wymeldowaniu lub o niezaleganiu w po-
datkach  Z uwagi na pandemię, zdarza się, 
że czas oczekiwania na uzyskanie stosow-
nych zaświadczeń przedłuża się i z tych 
względów nie warto na ostatnią chwilę zo-
stawiać wniosków o ich wystawienie, lecz 
najlepiej wystąpić o nie niezwłocznie  Z po-
wodu braku tych dokumentów notariusz nie 
będzie mógł sporządzić aktu  Jeżeli z umo-
wy wynika, że to sprzedający był zobo-
wiązany do wydobycia i przedstawienia 
zaświadczeń, niedopełnienie obowiązków 
mogłoby umożliwić kupującemu skorzysta-
nie z prawa odstąpienia od umowy 

Ostatnia deska ratunku

Trzeba nadto mieć świadomość, 
że w każdym wypadku zawarcia umowy 
przedwstępnej, kupujący zawsze może 
wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie umo-
wy z powodu tzw  nadzwyczajnej zmiany 
stosunków  Jeżeli sprzedający nie uznaje 
takiej podstawy, kupujący ma możliwość 
wystąpić do sądu o zmianę lub rozwiąza-
nie umowy  Przed takim ryzykiem nie da się 

Perspektywa sprzedającego

Po pierwsze, z perspektywy sprzedają-
cego, korzystnym jest zawrzeć umowę 
przedwstępną w formie aktu notarialne-
go  W tym wariancie sprzedający będzie 
uprawniony dochodzić zawarcia umowy 
przyrzeczonej, a kolejno domagać się za-
płaty ceny  Oczywiście ów kij ma dwa koń-
ce – tj  kupującemu również służyć będzie 
wówczas lustrzane roszczenie 

Sprzedający, który jest zainteresowany 
uzyskaniem gwarancji, że zawarcie umowy 
z danym nabywcą nie skończy się stratą 
czasu, winien nalegać, by przy zawarciu 
umowy przedwstępnej, kupujący zapłacił 
sprzedającemu zadatek  Na wypadek 
niedojścia umowy przyrzeczonej do skutku, 
sprzedający będzie uprawniony od umowy 
odstąpić, otrzymany zadatek zachowując 
dla siebie  Tak jak i poprzednio, i to roz-
wiązanie ma drugi koniec, tj  w przypadku 
odstąpienia od umowy przez kupującego, 
ten będzie mógł domagać się zapłaty po-
dwojonej wysokości uiszczonego zadatku 
Należy pamiętać, że wysokość zadatku nie 
może być oderwana od istoty i celów tej 
instytucji  Przyjmuje się, choć nie wynika to 
z literalnego brzmienia przepisu, jego wyso-
kość nie powinna przekraczać ~20 proc  
ceny  

Sprzedający winien też upewnić się, czy 
dysponuje kompletem dokumentów nie-
zbędnych do zawarcia umowy przyrzeczo-
nej  W szczególności może chodzić o wy-
pis, wyrys z ewidencji gruntów dla celów 
prawnych, tzw  zaświadczenie o lasach 
(zaświadczenia o objęciu działek uprosz-

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

www.porady.prawne.online.pl
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Bałtyk
W Poznaniu przy Roosevelta 22 mieści się 
nowoczesny, tętniący życiem biurowiec  
Budynek zaprojektowany przez słynną 
pracownię architektoniczną MVRDV z Ho-
landii wyrasta na mapie Poznania, od-
znaczając się elegancją i futurystycznym 
kształtem  Fasadę wysokiego na 16 pięter 
biurowca Bałtyk przeszklono  Dzięki takie-
mu rozwiązaniu bryła na tle nieba wyglą-
da lekko, nie przytłaczając masywnością  
Dodatkowo elewację biurowca pokrywa 
betonowa krata okalająca liczne okna  
Nieregularny kształt obiektu sprawia, że 
każdy bok wieżowca wygląda inaczej  
Z jednej strony „ścięto” jego wierzchołek, 
z drugiej parter i najniższe piętra  Z naj-
wyższych kondygnacji rozciąga się widok 
na miejskie zabudowania  Nazwa obiektu 
nie jest przypadkowa i ma swoją ciekawą 
historię  Kiedyś w tym miejscu przez wiele 
lat działało kultowe wśród poznaniaków 
kino „Bałtyk”  Funkcję rozrywkową tego 
miejsca postanowiono zachować i dziś 
w przeszklonym wieżowcu mieszczą się 
nie tylko biura, ale i kawiarnie, restauracje 
oraz siłownia Musée Yves 

Saint Laurent 
Marrakech
Inspiracją dla architektów z pracowni Stu-
dio KO tworzących projekt muzeum Yves 
Saint Laurent w Marrakeszu była… kurtka 
i niepowtarzalny design artysty  Elewacja 
wykonana z cegieł tworzy wzory imitujące 
przeplatający się wątek i osnowę tkaniny, 
a miękki kształt ścian przywodzi na myśl 
fałdy materiału  Oprócz ażurowej cegla-
nej fasady użyto jasnego kamienia, two-
rząc solidną, a jednocześnie wytworną 
podstawę bryły  Ten innowacyjny koncept 
idealnie licował z inicjatywą stworze-
nia w środku obiektu muzeum w całości 
poświęconego słynnemu projektantowi  
Wnętrze również stworzono w nawiąza-
niu do projektu kurtki, jest bowiem piękne 
i eleganckie jak aksamitna podszewka  
Całość tworzy obiekt bardzo przemyśla-
ny, wywierający na odwiedzających duże 
wrażenie swoją doskonałością i harmonią 

perły z sieci

Centro Pecci
Centrum sztuki Luigi Pecci zostało otwarte 
w 1988 roku i przekazane na rzecz miasta 
Prato przez Enrico Pecci, który w ten spo-
sób chciał upamiętnić swojego zmarłego 
syna  Muzeum znajduje się na obrzeżach 
miasta, w pobliżu zjazdu z autostrady  
Miejsce wybrano trafnie – z pierwszego 
piętra budynku można podziwiać wspa-
niałą panoramę Florencji  Centro Pecci 
jest jednym z niewielu włoskich muzeów 
poświęconych sztuce współczesnej  Posia-
da wspaniałą kolekcję, która ze względu 
na brak miejsca odpowiedniego do ich 
wyeksponowania, była przechowywana 
w różnych magazynach  Aby móc je po-
kazać odwiedzającym powzięto decyzję 
o rozbudowie obiektu  Powierzchnię Cen-
tro Pecci powiększył Maurice Nio z pra-
cowni NIO Architecten  Niesztampowy 
wygląd bryły uzyskano dzięki połyskliwej 
fasadzie, podkreślanej dodatkowo przez 
półokrągłą konstrukcję  Z dachu budynku 
wyrasta futurystyczna stalowa rzeźba, 
przywodząca na myśl antenę w kształ-
cie fali  Ten pomysł ma swoje uzasad-
nienie w nazwie projektu: „Sensing the 
Waves” („Poczuj Fale”)  Nazwa ta miała 
rozbudzać w odwiedzających muzeum 
kreatywność i otwierać ich na doznania 
artystyczne  

fot  lic  Wikimedia Commons

fot  lic  Wikimedia Commons

fot  lic  Wikimedia Commons
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Główna stopa pro-
centowa bliska zeru
28 maja br  odbyło się posiedzenie Rady 
Polityki Pieniężnej  RPP po ostatnich dwóch 
cięciach z 17 marca oraz 8 kwietnia po 
raz kolejny obniżyła stopy procentowe, 
które teraz będą wynosić: stopa referen-
cyjna 0,1 proc  w skali rocznej (obniżona 
z 0,5 proc ), stopa lombardowa 0,5 proc  
(z 1 proc ), stopa depozytowa 0,0 proc  
(z 0 proc ), stopa redyskonta weksli 0,11 
proc  (z 0,55 proc ) i stopa dyskontowa 
weksli 0,12 proc  (z 0,6 proc ) W komu-
nikacie prasowym po posiedzeniu RPP 
poinformowano, że zdecydowano o po-
nownym obniżeniu stóp z powodu utrzy-
mującego się ryzyka spadku inflacji poni-
żej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie 
oddziaływania polityki pieniężnej, co jest 
efektem niższej aktywności gospodarczej 
na świecie i w Polsce  Poluzowanie poli-
tyki pieniężnej NBP ma łagodzić nega-
tywne skutki pandemii, ograniczając skalę 
spadku aktywności gospodarczej oraz 
wspierając dochody gospodarstw domo-
wych i firm  

Jak Polacy 
oceniają jakość 
powietrza?
Z badań przeprowadzonych przez Polski 
Instytut Ekonomiczny wynika, że aż 39 
proc  społeczeństwa określa stan powie-
trza w Polsce jako zły, a 27 proc  wydaje 
taką opinię w odniesieniu do własnego 
miejsca zamieszkania  Z raportu PIE wy-
nika, że aż 48 proc  mieszkańców Śląska 
i Małopolski ocenia stan powietrza jako 
bardzo zły  To samo dotyczy 33 proc  
mieszkańców województwa mazowiec-
kiego i świętokrzyskiego oraz 31 proc  
województwa podkarpackiego  W wo-
jewództwach warmińsko-mazurskim oraz 
podlaskim jakość powietrza negatywnie 
oceniło zaledwie 8 proc  badanych  
Tendencja ta pokazuje, że najbardziej 
świadomi problemu są mieszkańcy tych 
regionów Polski, których dotyka on bez-
pośrednio  Zaledwie 3 proc  Polaków 
określiło jakość powietrza w kraju jako 
bardzo dobrą 
Ponad 75 proc  badanych wie, że smog 
negatywnie wpływa na zdrowie, jednak 
zaledwie 1/3 z nich zdaje sobie spra-
wę, że jego główną przyczyną są pie-
ce grzewcze  44 proc  badanych jako 
najskuteczniejsze działanie wpływające 
na poprawę stanu powietrza podaje wy-
mianę starego urządzenia grzewczego  
Mimo to jedynie 30 proc  Polaków w cią-
gu ostatnich 2 lat rozważało zmianę spo-
sobu ogrzewania domu 
Właściciele domów rzadziej negaty-
wie oceniają używanie pieców niespeł-
niających wymogów technicznych czy 
spalanie śmieci niż osoby mieszkające 
w mieszkaniach  Są również bardziej li-
beralni pod względem kar nakładanych 
za łamanie tych przepisów  

Polski rynek 
mikroinstalacji 
fotowoltaicznych 
rośnie
W 2019 roku polski rynek mikroinstalacji 
fotowoltaicznych zanotował bardzo duży 
wzrost inwestycji  Stowarzyszenie Branży 
Fotowoltaicznej Polska PV przygotowało 
raport, z którego wynika, że krajowy ry-
nek fotowoltaiki zdominowały najmniejsze 
mikroinstalacje – zarówno pod wzglę-
dem liczby wykonanych realizacji, jak 
i zainstalowanej mocy  W raporcie przyto-
czono dane Polskich Sieci Elektroenerge-
tycznych, z których wynika, że na koniec 
ubiegłego roku całkowita moc elektrowni 
fotowoltaicznych wynosiła 1 299,6 MW, 
a z tego aż   1 040,8 MWp generowane 
było w mikroinstalacjach  Dla porównania 
w 2018 roku mikroinstalacje PV generowa-
ły 342,5 MW, w 2017 roku – 174,5 MW, 
natomiast w 2016 roku – 91,2 MW  
SBF Polska PV szacuje, że całkowita liczba 
mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce 
na koniec 2019 roku wyniosła ponad 160 
tys  Według raportu na koniec ubiegłego 
roku instalacje te znajdowały się już, na co 
36 budynku mieszkalnym  Ich udział w po-
kryciu zapotrzebowania na energię elek-
tryczną mógł wynosić ok  0,57 proc  Ra-
port wskazuje, że wartość polskiego rynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznych w 2019 
wyniosła ok  2,852 mld złotych  

z kraju
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Komunikacja 
miejska – więcej 
kursów i pasażerów
W wyniku znoszenia kolejnych obostrzeń 
na przełomie maja i czerwca w Krakowie 
zwiększono zarówno ilość kursów komuni-
kacji miejskiej, jak i liczbę pasażerów, któ-
ra może nimi podróżować 
Pierwszego czerwca na torach pojawiło 
się o 30 tramwajów więcej w odniesie-
niu do maja, dlatego też wszystkie linie 
mają częściej kursować nawet poza go-
dzinami szczytu  Natomiast częstotliwość 
kursowania linii o nr 13, 14 oraz 19 ma 
wzrosnąć również w czasie największego 
zapotrzebowania – rano i po południu 
wspomniane tramwaje będą jeździły co 
10 minut  Z kolei więcej autobusów wyje-
dzie na trasy aglomeracyjne – linie kursu-
jące w kierunku Skawiny i Zielonek wrócą 
do funkcjonowania zgodnie z rozkładem 
jazdy z dnia powszedniego 
W pojazdach komunikacji miejskiej aktu-
alny limit wszystkich zajmowanych miejsc 
wynosi 50 proc  Oznacza to, że w auto-
busach przegubowych może znajdować 
się jednocześnie 71 osób, w 12-metro-
wych – 41, w tramwajach typu NGT6 – 
86, NGT8 – 112, a z krakowiaka może 
korzystać w tym samym czasie przeszło 
140 pasażerów 

Nowe 
eko-programy 
– dla kogo dotacje?
Od 25 maja mieszkańcy mogą ubiegać 
się o uzyskanie dotacji na realizację za-
łożeń trzech programów: rozwoju odna-
wialnych źródeł energii, zlikwidowania 
instalacji grzewczych zasilanych paliwem 
stałym oraz termomodernizacji domów 
jednorodzinnych  Wykonaniem tych pro-
jektów zajmie się Wydział ds  Jakości Po-
wietrza UMK 
Dofinansowanie na wymianę pieca wę-
glowego mogą otrzymać te osoby, które 
już wcześniej starały się o uzyskanie do-
tacji w ramach Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji, ale z powodów formalnych 
tegoż dofinansowania nie dostały  Z kolei 
wnioski o dotację na pokrycie kosztów 
zainstalowania pompy ciepła lub założe-
nia paneli fotowoltaicznych mogą składać 
wszyscy, którzy chcą wprowadzić powyż-
sze rozwiązania w budynkach i lokalach 
mieszkalnych znajdujących się w Krako-
wie  Dofinansowanie nie może przekra-
czać 60 proc  kosztów kwalifikowanych 
Z powodu pandemii koronawirusa wnioski 
można składać do 30 czerwca elektro-
nicznie, przesłać pocztą na adres Rynek 
Podgórski 1, umieścić w pojemniku znajdu-
jącym się w siedzibie Wydziału (przy wy-
żej wskazanym adresie) bądź telefonicz-
nie umówić się na spotkanie w Krakowskim 
Centrum Doradztwa Energetycznego 

Do miasta trafi 
50 elektrycznych 
autobusów
Z końcem maja Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne zawarło umowę na zakup 
50 elektrycznych autobusów marki Solaris  
Nowe pojazdy trafią do Krakowa w cią-
gu roku od dnia podpisania umowy i będą 
kursować na czterech liniach przejeżdża-
jących przez Aleje Trzech Wieszczów  
Wartość kontraktu ocenia się na niemalże 
1,5 mln zł 
Pojazdy zostaną wyposażone w elektrycz-
ny system ogrzewania, ładowarki USB, 
klimatyzację, monitoring, system informacji 
pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych  Jacek Majchrowski 
podkreślił, że zakup bezemisyjnych au-
tobusów był możliwy w głównej mierze 
dzięki dofinansowaniu w wysokości 110 
mln zł otrzymanym ze strony Unii Europej-
skiej  To zamówienie jest o tyle istotne, że 
nie możemy już liczyć na autobusy elek-
tryczne z programu prowadzonego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, bo 
został on w tym roku zamknięty  A był to 
program, w którym jako miasto byliśmy 
skłonni zakupić nawet 161 pojazdów – 
dodał prezydent 
Warto przypomnieć, że od października 
2018 r  krakowianie poruszają się po mie-
ście jedynie tymi autobusami, które mają 
spełnione warunki normy Euro 5 0  

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 4,4347

CHF 4,1190

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 * 0,2700

EURIBOR ** -0,2740  

LIBOR CHF -0,6390 

LIBOR EUR *** -0,3471 

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)                        216,31

tabela nr  108/A/NBP/2020 z dnia 2020-04-06

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

(dane na dzień 26.05.2020[Euribor],  
28.05.2020 [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
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż 
[mkw.]

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

2 29 Listopada (al. 29 Listopada/ Meiera) bud. C - lipiec 2021 35 - 50 od 7200 Dom-Bud M. Szaflarski 41

3 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa)
etapy I,II,III - zrealizowane 
etap IV – IV kw. 2020 40 - 80 8950 - 9350 Imperial Capital 45

4 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura) 30 czerwca 2021 33 - 76 od 8300 Tętnowski Development 49

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

5 Reduta (ul. Reduta) bud. H i I - maj 2020 32 - 86 od  7700 Dom-Bud M. Szaflarski 42

6 Ułanów (ul. Ułanów) listopad 2020 26 - 79 od 8600 Dom-Bud M. Szaflarski 38

7
Zaczarowany Młyn  
(ul. Kaczary/Lublańska) bud. 1 - czerwiec/ lipiec 2020 34 - 80 od 7400 Dom-Bud M. Szaflarski 40

 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.

8 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej 1 etap - zrealizowany 70 6500 Proins 46

9 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej
2 etap - II kw. 2020,
3 etap - II kw. 2021
4 etap - IV kw. 2022

37 - 70 6500 - 6900 Proins 47

 
Średnia cena: 8062 zł/mkw. Dębniki

 

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

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

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

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

10 Głowackiego  
(ul. Głowackiego)

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

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

11 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) I kw.  2020 51 - 98 7199 - 7499 Imperial Capital 44

12 Oaza Bronowice  (ul. Stańczyka) bud. 5, 7 ,9 - zrealizowany 50 - 92 b.d. Oaza Bronowice 48

13
Park Leśny Bronowice  
(ul. Starego Dębu)

etap A - zrealizowany                  
etap B - IV kw.2020

56 - 83 7100 -  7300 Quelle Locum 52

 Bronowice Średnia cena 9013 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin real-
izacji

Metr. 
[mkw.]

Cena br. [zł/
mkw.] Firma Patrz str.

15 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) zrealizowana 82 - 149 10 500 - 14 000 Apartamenty Klimaty 50

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

 Czyżyny Średnia cena: 8420 zł/mkw. 

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

16 Imperial- Citi Yes (ul. Nowohucka) I kw. 2022 25 - 128 8200 - 11 500 Imperial Capital 43

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

Cena br.  
[zł/mkw.] Firma Patrz str.

17 Myślenickie Tarasy (Myślenice, ul. Daszyńskiego) IV kw. 2021 26 - 94 6985 - 7573 Royal Invest III okł.

18 Osiedle Ilmenit (Zielonki, ul. Na Popielówkę) II etap - II kw. 2020 125 5020 - 5200 Ilmenit 53

19 Osiedle Klonowe  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka)  III kw. 2020 55 4900 - 5157 Savan 

Investments 51

 Okolice Krakowa

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

Cena br. [zł/
mkw.] Firma Patrz 

str.

14 Przewóz 18 (ul. Przewóz) IV kw. 2021 25 - 62 8900 - 9950 DDS Development 54

 Podgórze Średnia cena: 8966 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.

6
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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. 

10

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. 

10

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”.

7
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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.

2

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.

2

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.

5

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

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

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

przy ul. Nowohuckiej 46.”

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

adres ul. Nowohucka 46

cena za mkw. 8200 - 11 500 zł

termin oddania I kw. 2022 r.

liczba kondygnacji 5 + podziemna -1

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) 7640 - 28 650

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

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

2 III 30,69 322 245 zł

2 I 34,40 344 000 zł

2 I 41,90 381 290 zł

3 I 50,23 426 955 zł

4 V 64,35 534 105 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Co Nas wyróżnia?:

- nowoczesny design – ciekawa bryła budynku

- duże przeszklenia z szybami dźwiękoszczelnymi  
i filtrami antysmogowymi

- przestronne balkony, loggie oraz tarasy

- elegancka czarno-biała fasada z klinkierowymi 
elementami

- cichobieżne windy zlokalizowane w każdym seg-
mencie budynku

- pięknie zagospodarowany dziedziniec budynku

- stacje ładowania aut elektrycznych

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

16

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

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

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

adres ul. Truszkowskiego

cena za mkw. 7199 - 7499 zł

termin oddania I kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 3+ kondygnacja -1 (garaże)

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak

pomieszczenie  
gospodarcze (cena)

3500 zł/m2

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

liczba 
pokoi

piętro
metraż 

(m2)
cena

3/4 parter/piętro 67,79 508 357 zł

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

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

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

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

11

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.

3

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

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

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

adres ul. bpa  A. Małysiaka 4

cena za mkw. etap 1: 6500 zł
etap 2:  6500 - 6900 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

8

®

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.

9

®

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

12

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

  rynek pierw
otny  

49
strona

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.

 

4

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

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.

 

4

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.

15
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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://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
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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. 7100 - 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 III 73,84 531 648 zł

4 III 72,44 528 812 zł

3 parter 66,02 468 742 zł

4 I 65,17 462 707 zł

3 III 56,87 409 464 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.

13
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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://www.quellelocum.pl/znajdz-mieszkanie/
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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
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e m
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http://ilmenit.pl/
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Przewóz 18

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

adres ul. Przewóz 18

cena za mkw. 8900 - 9950 zł

termin oddania IV kw. 2021 r.

liczba kondygnacji segment A- 5; segment B- 4

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) 6150 zł

miejsce parkingowe (cena) 31 500 - 43 000 zł

liczba 
pokoi

piętro metraż (m2) cena

1 parter - IV 25,00 248 750 zł

2 I - IV 39,41 354 690 zł

3 I - IV 58,62 521 718 zł

4 I - IV 61,61 566 812 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

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

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

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

17
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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 inwestycji 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
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Przedział cenowy: od 8600 zł/m2

Inwestycja: Ułanów
Deweloper: Dom-Bud M. Szaflarski
Prezentacja: str. 38
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. 39
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. 40
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. 41

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. 42
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. 43

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. 44
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. 45

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. 49
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. 50
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. 47
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. 52
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. 48
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. 51
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. 46
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



60
st

ro
na

Przedział cenowy: 5392 - 7105 zł/m2

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

45,2

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
50

kryterium

ocena

a b c d suma
- 4033

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

11

32,2

2

h
3,6

3 3

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Glogera
Deweloper: Budopol
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

42,2

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
0333

4,2 33,2

9

h

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: kobierzyńska 164 
Deweloper: Acatom
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

75,2

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Żmujdzka 23
Deweloper: Acatom 
Prezentacja: brak

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
40312

34,53,62,82,8 4,2 3,9 29,2

46

h
4,4

I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

75,2

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
40312

34,53,62,82,8 4,2 3,9 29,2

46

h
4,4

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Mate3ny
Deweloper: Grupa Buma 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

56,3

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
13333

4,64,53,644,2 4,2 4 34,3

22

h
5,2

*

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

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: HUB Hofmanowej
Deweloper: Budopol 
Prezentacja: brak 
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

42,2

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
0333

3,853,643,4 4,2 4 33,2

9

h
5,2

brak danych

brak danychbrak danych

brak danych

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: 29. Aleja
Deweloper: Grupa Buma 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

56,3

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
13333

4,64,53,644,2 4,2 4 34,3

22

h
5,2

*

**

**

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Wzgórze Witkowickie
Deweloper: AWiM 
Prezentacja:  brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

30,8

kryterium

kryterium

ocena

a b c d suma
- 7033

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

- 1

h
4,8

III Ocena realizowanej inwestycji
kryterium

ocena
brak danych
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Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Balice Park
Deweloper: Optimum inwestycje
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

38,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
1312

4,3 31,8

7

h

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: lokum vista 
Deweloper: lokum Deweloper
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

47,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
8322

3,844,234,2 4,6 3,4 32,4

15

h
5,2

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Parki krakowa
Deweloper: Murapol 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

54,4

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
11333

53,6443,4 4,6 4,6 34,4

20

h
5,2

*

3,7 3,7 3,7 3,7 5 3,7 4

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Osiedle Pod Pomnikiem
Deweloper: Quercus
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

46,6

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
9313

4 30,6

16

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

brak danych

brak danych

brak danych

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Przestrzenie Banacha
Deweloper: Grupa Buma 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

56,3

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
13333

4,64,53,644,2 4,2 4 34,3

22

h
5,2

*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: lokum Salsa 
Deweloper: lokum Deweloper
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

47,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
8322

3,844,234,2 4,6 3,4 32,4

15

h
5,2

brak danych

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Nowy Złocień
Deweloper: Murapol 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

54,4

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
11333

53,6443,4 4,6 4,6 34,4

20

h
5,2

*

*

*

* *

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: turniejowa
Deweloper: krakoin 
Prezentacja: brak 
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

37,4

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 1033

4,6454,23,8 3,2 3,6 32,4

5

h
4

brak danych
*

*ocena niepełna, brak oceny kryterium III
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Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Osiedle  Piltza 
Deweloper: kG Group
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

11

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Głowackiego 12
Deweloper: Galinvest 
Prezentacja: brak

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 27022

4,63,2443,8 4,6 4,6 34

- 23

h
5,2

I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

37

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
b.d.b.d.12

444,243,4 5 4,2 34

3

h
5,2

brak danych

brak danych

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: królewskie tarasy
Deweloper: Murapol 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

54,4

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
11333

53,6443,4 4,6 4,6 34,4

20

h
5,2

*

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Apartamenty Bandtkiego 
Deweloper: kG Group
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

11

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
- 27022

4,63,2443,8 4,6 4,6 34

- 23

h
5,2

brak danych

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: Start City 
Deweloper: Grupa Deweloperska Start
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

57,8

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
14333

4,654,24,23,4 4 4,2 34,8

23

h
5,2

brak danych

*

* *

*

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

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

38,2

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
1031

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

5

h
5,6

brak danych

Przedział cenowy: brak danych 
Inwestycja: Osiedle Podgaje
Deweloper: instal kraków 
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

52,8

kryterium

kryterium

ocena
brak danych

kryterium

ocena

a b c d suma
9323

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

17

h
5,2

**

Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: DąbskaStreet iii etap
Deweloper: Dasta invest
Prezentacja: brak
I Ocena dewelopera

II Ocena zrealizowanych inwestycji

III Ocena realizowanej inwestycji

ocena

a b c d e f g suma

46,2

kryterium

kryterium

ocena

kryterium

ocena

a b c d suma
1333

4,2 36,2

10

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

brak danych
*
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Przedział cenowy: brak danych
Inwestycja: 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
Day office – nowy trend 
na rynku nieruchomości
Piotr Kowalski
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to rozwiązanie na potrzeby bieżącej sytu-
acji, lecz także z myślą o przyszłości – wy-
jaśnia Magdalena Śnieżek z CitySpace, 
które we Wrocławiu oferuje day office 
w dwóch lokalizacjach: w Aquarius Busi-
ness House i Nobilis Business House   

Biuro na godziny

Day office pozwala na korzystanie 
z wszystkich dobrodziejstw profesjonal-
nie wyposażonego biura wtedy, gdy jest 

to potrzebne  W ramach tego systemu 
do dyspozycji otrzymuje się przestrzeń 
do pracy, np  gabinet z kontrolą dostępu 
i z niezbędnym sprzętem biurowym  Takie 
elastyczne biuro można wynajmować na 
dni, ale także na godziny  Jeśli trzeba 
akurat zorganizować wideokonferencję, 
a warunki w domu nie są ku temu odpo-
wiednie, w ramach day office można sko-
rzystać z salki konferencyjnej  Day office 
w szybkim tempie zyskuje na popularno-
ści, a już niedługo stanie się trendem i no-

Day office jest rozwiązaniem ideal-
nym dla freelancerów, stat-upów 
i przedstawicieli wolnych zawo-

dów, ale po doświadczeniach ostatnich 
tygodni, będzie to również doskonała 
opcja dla wszystkich, którzy nie mogą pra-
cować wyłącznie w biurze oraz nie chcą 
ograniczać się jedynie do pracy z domu  
Ideą day office jest właśnie połączenie 
obu trybów pracy  Nowe rozwiązanie 
doceniają specjaliści rynku biurowego 
oraz eksperci wellbeingu  Wymyśliliśmy 

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że na rynku biurowym pojawiło się nowe 
rozwiązanie – system day office. Jest to rozwiązanie odpowiadające na dzisiejsze potrzeby, łączące to, 
co najkorzystniejsze w pracy biurowej i home office oraz wyznacznik nowego trendu.

warto wiedzieć

 – nowy trend 
na rynku nieruchomości

Day office 
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cych, szczególnie teraz, gdy żłobki, przed-
szkola i szkoły nie funkcjonują normalnie, 
i wyjście do biura, które daje ciszę, spokój 
i prywatną przestrzeń, pozytywnie wpływa 
na naszą kreatywność i koncentrację. To 
wzmacnia nasze poczucie dobrostanu. 
Po drugie już samo wyjście z domu i zmia-
na otoczenia może dać nam pozytywne 
wsparcie.

Pomiędzy pracą zdalną 
a praca biurową

Okazuje się zatem, że elastyczne rozwią-
zania biurowe są odpowiedzią na dzi-
siejsze potrzeby firm i pracowników  Dla-
tego postanowiliśmy zaproponować coś 
pomiędzy pracą zdalną i pracą biurową. 
Jestem przekonana, że day office zostanie 
z nami na stałe i skorzysta z niego wiele 
małych firm i przedsiębiorców prowadzą-
cych jednoosobową działalność gospo-
darczą – przyznaje Magdalena Śnieżek 
z CitySpace  

Dużym ułatwieniem w codziennej pracy 
dla przedsiębiorców i freelancerów jest 
pomoc recepcji w załatwianiu spraw 
administracyjnych oraz dostęp do po-

mieszczeń wspólnych, takich jak kuchnia  
Elastyczność polega także na możliwości 
dostosowywania wielkości biura do po-
trzeb oraz możliwości korzystania z do-
datkowych salek spotkań, gabinetów lub 
salek konferencyjnych – wymienia Mag-
dalena Śnieżek z CitySpace  Przy wybo-
rze odpowiedniego day office liczy się 
jego lokalizacja  Ważne jest to, by nie tra-
cić cennego czasu na zbyt długi dojazd 
do biura  Warto zatem poszukać blisko 
centrum i w pobliżu przystanków komuni-
kacji miejskiej  Kolejnym istotnym czynni-
kiem jest standard biurowca i dostępność 
biura przez całą dobę 

Przestrzeń biurowa 
skrojona na miarę

Dzisiaj day office jest jeszcze nowością, 
wprowadzoną na skutek ograniczeń spo-
wodowanych wybuchem pandemii, ale 
z całą pewnością już teraz należy spoj-
rzeć na ten elastyczny tryb pracy jako na 
przyszły trend korzystniejszy i wygodniej-
szy zarówno dla pracowników, jak  i firm 

wym wyznacznikiem elastycznego trybu 
pracy – dodaje Magdalena Śnieżek 

W kontekście doświadczeń płynących 
z pracy zdalnej w trakcie epidemii korona-
wirusa, wiele osób dostrzegło, jak trudno 
jest efektywnie pracować z domu – mówi 
Adam Lis, doradca ds  elastycznych roz-
wiązań biurowych w firmie JLL  W nowej 
rzeczywistości post-COVID-19 rozwiąza-
nia typu day office mogą okazać się zna-
komitym, a także pożądanym narzędziem 
motywacyjnym, które pozwoli pracowni-
kom na zarządzanie sobą w czasie bez 
uszczerbku na relacjach z najbliższymi ani 
konieczności adaptowania części domu 
na biuro – dodaje 

Zdaniem eksperta bezapelacyjną prze-
wagą nowoczesnego biura jest możli-
wość korzystania z różnorodnych miejsc 
do pracy w zależności od wykonywanych 
w danym momencie zadań 

Duże korzyści z pracy w systemie day of-
fice dostrzega także Agnieszka Czerkaw-
ska, Chief Executive Offcier Wellbeing 
Institute: Przerwa od pracy z domu, gdzie 
występuje dużo czynników rozpraszają- tekst /  Piotr Kowalski
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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  

Prądnicka 65 ul. Lekarska/ Prądnicka

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

wynajem

metraż 240 m2

cena 60 zł netto/m2 

koszty eksploatacyjne 12 zł netto/m2

miejsca park. (cena) tak

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

największy atut lokalizacja, nowoczesne 
budownictwo, otoczenie

inne dostępne lokale 40 m2, 185 m2, 220 m2

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


https://www.e-biurowce.pl/raport2020/Raport2020.pdf
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boczą, czyli mięśni rąk wystukujących znaki 
na klawiaturze, nadmierne ciśnienie w dys-
kach międzykręgowych wynikające z obcią-
żenia kręgosłupa w pozycji siedzącej  Oso-
by przebywające długo w pozycji siedzącej, 
mogą mieć również problemy z krążeniem 
oraz cierpieć na bóle mięśniowe i zmagać 
się z uszkodzeniami nerwów  Częstą choro-
bą wśród pracowników biurowych jest także 
zespół cieśni kanału nadgarstka 

Odpowiedni wybór mebli 
to podstawa

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu miej-
sca do pracy można zapobiec lub przynaj-
mniej ograniczyć występowanie problemów 
zdrowotnych związanych z długotrwałą pra-
cą przed komputerem  O tym, co należy zro-
bić, pisze Wojciech Dyląg, autor publikacji 
z 2012 r  „BHP w biurze”  Podstawą jest wy-
bór mebli dostosowanych do rodzaju wyko-
nywanych zadań oraz do wzrostu pracowni-
ka  Wysokość biurka i krzesła należy dobrać 

tak, by ramię i przedramię siedzącej osoby 
tworzyły co najmniej kąt prosty  Dobrym roz-
wiązaniem jest zastosowanie wysuwanego 
blatu, na którym będzie można umieścić kla-
wiaturę  Dzięki temu znajdzie się ona nieco 
niżej niż monitor  Aby zadbać o komfortowe 
ułożenie nóg, pod stołem warto zachować 
przestrzeń o minimalnych wymiarach 50-70 
x 60-80 cm  Dodatkowym ułatwieniem bę-
dzie wykorzystanie wspornika nadgarstko-
wego, który zapobiega przeciążeniu mięśni 
nadgarstka  Przy wyborze fotela, najlepiej 
postawić na model stabilny, wygodny, za-
pewniający swobodę ruchów, wyposażony 
w podłokietniki, umożliwiający regulację wy-
sokości siedziska i oparcia, a także pochyle-
nia oparcia oraz obrót o 360 stopni  Istotne 
jest również dopasowanie kształtu fotela do 
naturalnego wygięcia kręgosłupa  Pomocny 
może okazać się również zakup podnóżka  
Nie bez znaczenia jest także odpowiedni 
dobór monitora  Polecane są zwłaszcza mo-
dele, które można pochylić do przodu i do 
tyłu oraz obrócić wokół własnej osi przy-

Wygląda na to, że praca zdalna dla wielu stanie się rozwiązaniem bardziej powszechnym niż dotąd. Do-
stępna technologia pozwala wykonywać wiele zawodów z dowolnego miejsca. Wystarczy komputer i połą-
czenie z internetem. Jednak lekarze i fizjoterapeuci przestrzegają, że praca siedząca w połączeniu z ogra-
niczeniem ruchu może bardzo źle wpływać na zdrowie. Dlatego urządzając miejsce do pracy we własnym 
domu, warto wybrać takie wyposażenie, które zminimalizuje szkodliwe czynniki.

warto wiedzieć

miejsce do 
pracy we własnym mieszkaniu

Idealnym rozwiązaniem jest przeznacze-
nie na miejsce do pracy oddzielnego 
pomieszczenia  Pozwoli to oddzielić ży-

cie prywatne od zawodowego  Jeśli wygo-
spodarowanie całego pokoju jest niemoż-
liwe, warto zadbać, chociażby o niewielki 
kąt, który zostanie zaaranżowany z myślą 
o pracy 

Szkodliwe skutki pracy przy 
komputerze

Alina Knapik i Mariusz Paradowski w pu-
blikacji „BHP w warunkach pracy umysło-
wej”  zwracają uwagę na negatywne skutki 
zdrowotne, jakie może powodować długo-
trwała praca przy komputerze  Piszą: Do 
najistotniejszych czynników wpływających 
na obciążenie układu mięśniowo-szkieleto-
wego osób pracujących przed monitorem 
ekranowym zaliczyć należy: obciążenie 
mięśni utrzymujących ciało w pozycji sie-
dzącej (   ), jednostronne obciążenie mięśni 
bezpośrednio wykonujących czynność ro-

Jak urządzić  
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Jak urządzić  
zmęczenia  Praktyka pokazuje, że taki stan 
przeszkadza w koncentracji i sprzyja popeł-
nianiu błędów, a także pogarsza nastrój, co 
negatywnie wpływa na ogólne samopoczu-
cie  Dlatego obecnie w wielu firmach coraz 
bardziej popularne staje się aranżowanie 
biura w taki sposób, by ruch był możliwy tak-
że w trakcie wykonywanych obowiązków  
Podobne rozwiązania można zastosować, 
urządzając biuro we własnym mieszkaniu  

Niestandardowe meble do 
pracy

Producenci mebli biurowych, którzy starają 
się sprostać współczesnym wymaganiom, 
opracowują niestandardowe rozwiązania  
Przykładem mogą być stoły z możliwością 
szybkiej i łatwej regulacji wysokości  Dzię-
ki nim można wykonywać pracę zarówno 
w pozycji siedzącej, jak i stojącej  Ciekawym 
pomysłem jest również zaprojektowanie 
foteli w taki sposób, by siedzisko delikatnie 
przechylało się na boki  Umożliwia to wy-
konywanie nieznacznych ruchów, dających 
uczucie podobne do poruszania się na piłce 
gimnastycznej  Niektórzy proponują nawet, 
by siedząc przy biurku, korzystać z takiej 
piłki zamiast fotela  Standardowe siedzisko 
można też na jakiś czas zastąpić taboretem 
na specjalnej nóżce, dającej większą swo-
bodę ruchów  W broszurze  opublikowanej 
przez firmę Kinnarps, ukazał się artykuł „Od 
biurka po worek do siedzenia”, w którym 
przytoczono słowa Jane Ahlin – specjalist-
ki ds  ergonomii i przewodniczącej Towa-
rzystwa Ergonomii i Czynników Ludzkich  
Ahlin uważa, że choć nie należy zupełnie 

rezygnować z biurek, należy dostosować je 
również do pracy na stojąco  Zwraca uwa-
gę na to, że wielu ludzi pracujących w domu 
woli wykonywać swoje zadania na kanapie 
niż przy stole  Pisząc na laptopie trzymanym 
na kolanach, możemy zachować rozluźnio-
ne ramiona  Pozycja ta nie sprawdza się 
jednak w przypadku wysokich osób, które 
muszą wtedy pochylać głowę  Inne siedzi-
ska, z których można skorzystać w domo-
wym biurze, a które niekoniecznie kojarzą 
się z pracą, to np  worek z ryżem i różnego 
typu poduszki 

Biuro dopasowane do 
potrzeb

Podstawą w tworzeniu we własnym domu 
miejsca do pracy przed komputerem jest od-
powiednie wyposażenie, takie jak ergono-
miczne biurko i fotel  Zgodnie z najnowszy-
mi trendami, warto jednak pomyśleć również 
o elementach, które pozwolą na zmianę 
postawy w trakcie pracy oraz aktywny wy-
poczynek  Wybierając wyposażenie, naj-
lepiej wcześniej wypróbować kilka różnych 
możliwości i wybrać subiektywnie najlepszą 

najmniej o 60 stopni w każdą stronę  Przy 
wyborze klawiatury warto zwrócić uwagę 
na modele z możliwością regulacji kąta na-
chylenia 

Więcej światła, najlepiej 
naturalnego

Kolejną bolączką osób pracujących przed 
komputerem są problemy ze wzrokiem  
Dlatego bardzo ważne jest zadbanie 
o odpowiednie oświetlenie miejsca pracy  
Na wzrok najkorzystniej wpływa  naturalne 
światło słoneczne  Jak zauważa Wojciech 
Dyląg, niemile widziane są kontrasty jasno-
ści i odbicia światła  Można je zredukować 
za pomocą rolet albo żaluzji  Optymalne 
jest ustawienie komputera w taki sposób, 
by monitor usytuowany był prostopadle do 
okna  Dzięki temu światło nie będzie nas 
oślepiało ani odbijało się od ekranu  Dodat-
kowo można zadbać o powłokę antyodbi-
ciową  

Jeśli dzienne światło nie wystarcza, zwłasz-
cza w porze wieczornej oraz jesienią i zimą, 
należy zadbać o dodatkowe oświetlenie, 
najlepiej w barwie zbliżonej do naturalnej, 
która dobrze oddaje kolory  Zbyt ciepła bar-
wa światła nastraja do relaksu, więc może 
powodować senność, zaś bardzo zimna 
wygląda sztucznie  Wybierając sprzęt 
oświetleniowy, warto zwrócić uwagę rów-
nież na to, by nie powodował on migotania  

Nie zapominajmy 
o odpoczynku

Choć mogłoby się wydawać, że do wykony-
wania pracy intelektualnej wystarczy biurko 
i komputer, okazuje się, że lepiej pracujemy, 
gdy wielkość gabinetu pozwala również 
na wygospodarowanie przestrzeni służą-
cej do odpoczynku  Kilka minut przerwy 
pozwala oczom odpocząć od monitora  
To również czas, kiedy można pozwolić 
sobie na rozprostowanie nóg i wykonanie 
kilku ćwiczeń rozluźniających, które dadzą 
wytchnienie kręgosłupowi  Pozostawanie 
zbyt długo w jednej pozycji, zwłaszcza wy-
muszonej, powoduje dyskomfort i uczucie Tekst / Anna Bruzda
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www.tecnocasa.pl

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

2-pokojowe – 54 m2

Salwator, ul. Senatorska 
Mieszkanie na pierwszym piętrze w trzyp-
iętrowym budynku, 2 pokoje z możliwością
zmiany układu na 3, ogrzewanie MPEC, do-
datkowo przynależny balkon oraz piwnica. 

cena: 650.000 zł 
tel.   534 534 605

3-pokojowe – 58 m2

Prądnik Czerwony 
Mieszkanie usytuowane jest na 4 piętrze w 4 
piętrowym bloku z 1980 r. Nieruchomość składa 
się z dwóch nieprzechodnich pokoi oraz pokoju/ 
garderoby, kuchni, łazienki z osobnym WC, przed-
pokoju, oraz dużego balkonu z widokiem na park.

cena: 470.000 zł do negocjacji 
tel.  531 990 786

4-pokojowe - 73 m2

Nowa Huta, os. Na Skarpie
Dwupoziomowe mieszkanie, zlokalizowane 
na siódmym piętrze w budynku z windą. Do
mieszkania przynależy piwnica - 5 m2 oraz 
duży balkon. W skład mieszkania wchodzą 
pokój dzienny, sypialnia, kuchni, łazienka oraz 
antresola z dwoma pokojami.

cena: 659.000 zł 
tel. 693 569 250

2-pokojowe – 43 m2

Łobzów, ul. Królewska
Mieszkanie położone na drugim piętrze bloku. 
W skład lokalu wchodzą dwa niezależne pokoje, 
osobna kuchnia z oknem, łazienka z WC, balkon, 
przynależna piwnica. Mieszkanie w stanie bardzo 
dobrym. Lokal przestrzenny, świetnie oświetlony.
cena: 450.000 zł 

tel. 512 110 802

Udział w kamienicy - ok. 200 m2

Stare Podgórze, ul. Kalwaryjska
Pierwsze piętro w kamienicy wraz ze strychem z 
planem wydzielenia 4 mieszkań na kondygnację. 
Zgoda na nadbudowę. Działka 5,7 a z możli-
wością zapewnienia miejsc postojowych. Wjazd 
bezpośrednio z ulicy.
 
cena: 1.600.000 zł   
tel. 513 084 377
 2-pokojowe  – 30 m2 
Krowodrza, ul. Rusznikarska
Nieruchomość składa się z: przedpokoju, 2 pokoi, 
kuchni, łazienki, balkonu i piwnicy. Mieszkanie 
widokowe. W sąsiedztwie wiele punktów hand-
lowo-usługowych, dwa parki oraz pętla tramwa-

jowo-autobusowa Krowodrza Górka. 
cena: 295.000 zł 
tel. 793 717 771

2-pokojowe – 65,92 m2

Azory, ul. Podkowińskiego
Dwa osobne pokoje, osobna jasna kuchnia, duża 

łazienka z wanna i prysznicem, garderoba oraz 

przedpokój. Położone piętrze w bloku z 2004 roku. 

Dobre połączenie komunikacyjne.

cena: 680.000 zł  
tel. 12 265 12 73

3-pokojowe – 63 m2

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

i miejsca postojowego.

cea: 430.000 zł  
tel.  692 505 666

3-pokojowe – 82 m2

Ruczaj, ul. Obozowa
Nieruchomość składa się z salonu z aneksem 
kuchennym, 2 sypialni, łazienki z WC, osobnego
WC oraz przedpokoju. Do mieszkania 
przynależy duży taras (ok. 16 m2), ogród (ok. 
40 m2).

cena: 590.000 zł 
tel. 883 999 762

2-pokojowe  - 32 m2

Stare Grzegórzki, ul. Masarska 
Mieszkanie z dwoma osobnymi pokojami, anek-
sem kuchennym, łazienką z WC. Do nierucho-
mości przynależy piwnica. Ogrzewanie miejskie. 
Planowany remont elewacji zewnętrznej. 

cena: 335.000 zł 
tel. 512 110 804

https://tecnocasa.pl/
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Witaj 
w domu!

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

1
2
4
5
6
7
88
9

10
11
12
13
14
115
16
18

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

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

https://tecnocasa.pl/
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https://www.krn.pl/oferta/dom-139-90m2-plaza,24992942
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www.plan-a.pl

Adres biura: 
Kraków, ul. Balicka 56

        +48 503 005 679  

         e-mail: krakow@plan-a.pl

DOM NA SPRZEDAŻ  Przybysławice

166 m2, 5 pokoi, działka 4,9 a, stan deweloperski, bliźniak,  
I kwartał 2020 r.  
cena: od 597 000 zł    
tel. 531 255 155 
                                                        

DOM NA SPRZEDAŻ
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
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HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM BIUROWO 
SOCJALNYM,  Rzezawa, powiat Bochnia

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

Cena do uzgodnienia TEL. 505080429

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
Kraków, Stare Miasto, ul. Rakowicka

Apartament o powierzchni 96m2 znajduje się na parterze nowoczesnego budynku  
Składa się z przestronnego salonu oraz otwartej na salon kuchni, dwóch sypialni, gabi-
netu, 2 łazienek (prysznic i wanna) i balkonu  Mieszkanie jest urządzone w klasycznym 
stylu, jasne i przestronne, w pełni umeblowane  Istnieje możliwość zakupienia miejsca 
postojowego w garażu podziemnym i komórki lokatorskiej 

1 198 000 ZŁ TEL.516028307

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ 
Czajowice - 14 km od Krakowa - przy trasie na Olkusz

Działka rolna o pow  0,442 ha, położona około 300 m od zabudowań 
Widok na las i wieś Czajowice  
Piękna i malownicza okolica 

90 000  ZŁ TEL. 600 245 333

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ 
Czajowice - 14 km od Krakowa - przy trasie na Olkusz

Działka rolna o pow  0,5380 ha, położona około 150 m od zabudowań  
Niedaleko las i skręt na serpentyny do Ojcowa 
Piękna i malownicza okolica 

110 000 zł do uzgodnienia TEL. 600 245 333
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	� Urząd Miasta Krakowa  
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4  
tel. 12-616-12-00 
www.krakow.pl | www.bip.krakow.pl 

	� Wydział Architektury i Urbanistyki  
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1  
tel. 12-616-80-37

	� Główny Architekt Miasta  
31-072 Kraków, Wielopole 17 a  
tel. 12-616-8216

	� Wydział Geodezji  
31-526 Kraków, ul. Grunwaldzka 8  
tel. 12-616-96-23 | www.geodezja.krakow.pl 

	� Wydział Kształtowania Środowiska  
31-949 Kraków, os. Zgody 2 
tel. 12-616-88-93

	� Wydział Mieszkalnictwa  
31-072 Kraków, ul. Wielopole 17 a  
tel. 12-616-82-42 | fax 12-616-82-43 

	� Wydział Podatków i Opłat  
31-539 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10  
tel. 12-616-92-13

	� Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych  11  
tel. 12-616-19-22

	� Oddział Ochrony Zabytków  
Miejski Konserwator Zabytków  
31-002 Kraków, ul. Kanonicza  24  
tel. 12-431-25-45

	� Urząd Marszałkowski  Województwa 
Małopolskiego  
30-017 Kraków, ul. Racławicka  56  
tel. 12- 630-33-04 | www.malopolska.pl 

	� Wydział Inwestycji  
31-072 Kraków, ul. Wielopole 17a  
tel. 12-616-84-14

	� Starostwo Powiatowe w Krakowie  
30-037 Kraków, al. Słowackiego 20  
tel. 12-634-42-66  
www.powiat.krakow.pl 

	� Wydział Architektury, Budownictwa, 
Inwestycji i Remontów „AB”  
tel. 12-632-95-95 

	� Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru  
30-508 Kraków, ul. Przy Moście 1  
tel. 12-656-72-58

	� Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
30-037 Kraków, al. Słowackiego 20  
tel. 12-633-03-47 

	� Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie — Powiat Grodzki  
30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A  
tel. 12-616-56-40

	� Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej  
30-037 Kraków, ul. Przy Moście 1  
tel. 12-656-57-43

	� Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie  
31-586 Kraków, ul. Centralna 53  
tel. 12-616-70-00

	� Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56  
tel. 12-637-28-79 

	� Stowarzyszenie Budowniczych Domów 
i Mieszkań  
ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków 
tel. 12 630 17 57 | www.sbdim.pl

	� Polski Związek Firm Deweloperskich 
ul. Puławska 2, pl. Unii, 02-566 Warszawa 
tel. 22 745 01 00 | www.pzfd.pl

	� Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników 
w Obrocie Nieruchomościami  
ul. Lea 114, pok. 230, 30-133 Kraków 
tel. 12 431 05 40 | www.mspon.krakow.pl

	� Polska Federacja Rynku Nieruchomości 
ul. Grzybowska 45, VIII p., 00-844 Warszawa 
tel. 22 654 58 69, 22 654 58 71 | www.pfrn.pl

	� Małopolskie Stowarzyszenie  
Rzeczoznawców Majątkowych 
ul. Królewska 1, 30-045 Kraków 
tel. 12 632 36 44 | www.msrm.org.pl

	� Instytut Analiz Monitor Rynku 
Nieruchomości 
ul. Wybickiego 7c, 31-261 Kraków 
tel. 12 378 31 30 | www.mrn.pl

urzędy

instytucje



https://www.kreodom.pl/
https://royalinvest.com.pl/myslenickie-tarasy/


https://cowkrakowie.pl/
https://cowkrakowie.pl/

