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Na 7 mld 129 mln zł został ustalony i uchwalony budżet miasta w 2021 roku, 

z czego około 80% zostanie spożytkowane na wydatki bieżące. Priorytetowe są 

także cele strategiczne w zakresie realizacji planu inwestycyjnego, m.in. 
budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z Krowodrzy na Górkę 
Narodową, czy rozbudowa al. 29 listopada. Wysokość budżetu oznacza, 
że część pieniędzy trzeba będzie pożyczyć, w związku z czym deficyt 
miasta osiągnie poziom ponad 740 mln zł. Skąd Kraków weźmie brakujące 
środki?

Być może z pomocą miastom chcą przyjść władze centralne, wprowadzając 
zmiany w prawie podatkowym. Już na początku nowego roku dotyczyć mają 
one między innymi podatku handlowego, cukrowego czy wprowadzeniu 
podatku od tzw. „małpek”. Nie ominą jednak także branży budowlanej, 
gdyż istotnym zmianom podlegać mają także zasady opodatkowania 
spółek osobowych, a więc także komandytowych, które są częstą formą 
prowadzenia działalności przez deweloperów. O szczegółach zmian 
w prawie podatkowym pisze, pozostający w szampańskim nastroju, radca 
prawny Michał Podolec.

Zapraszam do lektury, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności 

w rozpoczynającym się nowym roku.Sz
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bańka cenowa, a zwyczajne dorówna-
nie do unijnych cen  

Zmiany zaczęły się już 
w marcu

Takiego wyhamowania gospodarki nie 
można było przewidzieć  Przede wszyst-
kim wybuch pandemii i wynikający z niej 
lockdown były zaskoczeniem dla wszyst-
kich  Wiele firm wstrzymało zupełnie swoją 
działalność a te, które są największymi gra-
czami na rynku, zaczęły bacznie obserwo-
wać sytuację  Większość banków w pierw-
szej kolejności wycofała się z udzielania 
kredytów na preferencyjnych warunkach  
Dostępne były jedynie oferty standardowe, 

które charakteryzują się wyższymi marża-
mi  Miało to na celu zniechęcić klientów do 
zaciągania kredytów, a bankom dać czas 
na reakcję 

Kolejnym działaniem było zwiększenie 
wymagalności wkładów własnych  Do 
tej pory na rynku było sporo banków, 
które udzielały finansowania z wkładem 
własnym na poziomie 10 proc  W marcu 
wszystko się zmieniło  Największe banki 
na rynku, takie jak PKO BP czy Pekao SA 
zaczęły wymagać (przy kredycie hipotecz-
nym) wkładu własnego na poziomie już nie 
10, a 20 proc  ING Bank Śląski natomiast 
podniósł wymagalność z 20 na 30 proc  
i tym samym pokazał, że interesują ich 

Początek 

Bieżący rok rozpoczął się na rynku nieru-
chomości bardzo dobrze  Kolejne wzro-
sty cen mieszkań powodowały, że trwały 
spekulacje co do tego, czy ta trwająca 
na rynku nieruchomości sielanka w końcu 
się skończy  Fliperzy kupowali na potęgę, 
remontując i sprzedając z zyskiem swoje 
mieszkania, a powstające w tym zakresie 
szkolenia rozchodziły się w rekordowym 
tempie  Część ekspertów przewidywała, 
że narastająca bańka cenowa w końcu 
pęknie,  a ceny mieszkań zaczną spa-
dać  Potwierdzał to fakt, że każdy chciał 
być wówczas inwestorem  Jednak inne 
grono ekspertów uważało, że to żadna 

Ten rok zapisze się w naszej pamięci pod znakiem pandemii. To właśnie za jej przyczyną wiele branż 
przeszło i nadal przechodzi kryzys. Wsparcie rządowe nie jest wystarczające, a banki odmawiają udzie-
lania kredytów firmom, które uchodzą za najbardziej zagrożone skutkami gospodarczymi pandemii. 
Podsumujmy, jakie zmiany na rynku kredytów hipotecznych dało się zauważyć w ostatnim czasie.
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Rynek kredytów hipotecznych 
po przejściach

temat numeru

czyli podsumowanie 2020 r.
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klienci pewni swoich dochodów, mający 
spore zabezpieczenie finansowe  Nato-
miast Santander w pierwszym momencie 
zawiesił zupełnie udzielanie kredytów hi-
potecznych, lecz później szybko się z tego 
wycofał 

Powód? Banki nie czuły się 
pewnie

Kolejnym krokiem, który został podjęty 
przez instytucje finansowe, było obniżenie 
zdolności kredytowej klientów  Te osoby, 
które weryfikowały swoją zdolność kredy-
tową przed pandemią, po jej rozpoczęciu 
miały ją niższą, nawet o kilkadziesiąt tysięcy 
złotych  To spowodowało, że część poten-
cjalnych kredytobiorców nie mogła sobie 
pozwolić na wzięcie kredytu hipotecznego 
i musiała zawiesić starania o jego uzyska-
nie   Banki jednak na tym nie poprzestały 
– wprowadziły zakaz udzielania kredytów 
dla branż szczególnie zagrożonych skutka-
mi COVID-19, a były i nadal są to m in  ga-
stronomia, hotelarstwo, turystyka i handel 

Jak zareagowali klienci?

Z wyżej wymienionych powodów wielu 
klientów wstrzymało się z decyzją o za-
kupie nieruchomości, gdyż przestali być 
pewni swoich dochodów  Umowa o pra-
cę, dająca dotychczas poczucie bezpie-
czeństwa, przestała spełniać swoją funk-
cję  Osoby spodziewające się podwyżek 
w 2020 roku cieszyły się z „obniżki” za-
miast wypowiedzenia  Właśnie to stało się 
przyczyną tego, że część banków, przy 
liczeniu zdolności kredytowej,  przestała 

akceptować premie, gdyż z niej najczę-
ściej rezygnowali pracodawcy, chcąc tym 
samym chronić stanowiska pracy  Dodat-
kowo umowy zlecenia i o dzieło przestały 
być akceptowane w większości instytucji 
finansowych  

Od czerwca do września

Ten czas pozwolił ponownie złapać wiatr 
w żagle  Banki przywróciły oferty specjal-
ne, jednak nadal nie obniżyły wymagalno-
ści wkładów własnych  Wyjątek stanowi 
ING Bank Śląski, który ponownie wrócił 
do finansowania zakupu nieruchomości 
z 20 proc  wkładem  Z miesiąca na mie-
siąc przychodziły informacje o słabnących 
restrykcjach i podnoszących się zdolno-
ściach kredytowych klientów  Ci z nich, 
którzy byli pewni swych dochodów, wrócili 
do zakupowych planów  Warto tutaj do-
dać, że ceny mieszkań nadal utrzymują się 
na wysokim poziomie, a to, co mogliśmy 
zaobserwować, to jedynie wyhamowanie 
wzrostów cen  Jednak o spadkach jeszcze 
mówić nie możemy, biorąc pod uwagę 
analizę cenową rok do roku  Pamiętać trze-
ba, że rynek nieruchomości jest rynkiem, 
który reaguje z opóźnieniem na wszelkie 
zmiany gospodarcze  

Nowe zmiany jeszcze 
w końcówce roku

Banki nadal trzymają obostrzenia dotyczą-
ce branż zagrożonych  Chcąc ubiegać 
się o kredyt, trzeba w pierwszej kolejności 
zweryfikować PKD danej firmy, by spraw-
dzić, czy aby na pewno będzie ona re-

spektowana przez bank  Wydłużyło się 
także oczekiwanie na ostateczne decy-
zje, gdyż samo dostarczenie dokumentów 
przez klientów jest utrudnione  Spowolnio-
ne prace urzędów, pozwolenia na budowę 
wydawane po długim okresie oczekiwania 
– to wszystko wpływa na przedłużanie pro-
cesów  

Są także plusy całej tej sytuacji  Sporo ban-
ków, które dotychczas nie akceptowało 
dokumentów potwierdzonych podpisem 
elektronicznym, zmieniło swoje podejście  
Usprawniły się procesy kontaktowania się 
z bankiem za pośrednictwem Internetu  Co 
więcej, mimo tych wszystkich restrykcji, kre-
dyty hipoteczne są teraz bardzo atrakcyj-
ne  Stosunkowo niskie marże oraz WIBOR 
utrzymujący się na historycznie niskim po-
ziomie wpływa na to, że klienci nadal chcą 
kupować i budować  Szczególnie ci, którzy 
robią to na własny użytek 

Zaciągać kredyt czy czekać?

Mimo wszystko banki postanowiły zare-
agować i niezależnie od trwającej pan-
demii, z miesiąca na miesiąc marże kredy-
towe wzrastają  I tutaj nasuwa się pytanie: 
czy warto czekać na spadek cen mieszkań, 
jeśli ma to być zakup za środki z kredytu? 
Może się okazać, że za kilka miesięcy 
korekta cen za mkw  będzie niewielka 
(o ile będzie), natomiast marże kredytowe 
znacznie pójdą w górę  Wszak to one 
wpływają bezpośrednio na wzrost kosztów 
całości kredytu 

tekst / Ekspert Finansowy 
Kinga Tymoszuk 

www.kingatymoszuk.pl
Facebook Kinga Tymoszuk 

Nieruchomości
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Jego źródłem, bynajmniej nie będzie 
wyłącznie nadmierna ilość spoży-
tych bąbelków sylwestrowego szam-

pana, czy uświadomienie sobie, że wciąż 
rządzi nami PiS  Otóż 1 stycznia 2021 r  
wchodzi w życie szereg przepisów, których 
treść i skutki, dla wielu stanowić będą źró-
dło bólu – tak dla głowy, jak i portfela  Na 
jakie zmiany w prawie musimy się przygo-
tować?

Więcej podatków

W 2021 r  pojawią się takie zmiany w pra-
wie jak: podatek cukrowy, podatek handlo-
wy, podatek od „małpek” (alkohol w małych 
butelkach)  Ponadto pobierana będzie tzw  
opłata przekształceniowa OFE  W nowym 
roku urosną też podatki: od nieruchomości, 
od deszczu (vel od betonu), zlikwidowana 
zostanie tzw  ulga abolicyjna, co dotknie 
osoby zarobkujące za granicą  Nie zosta-
nie też obniżony podatek VAT  Wreszcie 
też 1 stycznia wchodzi w życie duża nowe-

temat numeru

Nowe przepisy i wyższe podatki  
 - jakie zmiany prawne czekają 

nas w przyszłym roku?

lizacja ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych (CIT)  W myśl jej zapisów, 
istotnej modyfikacji podlegają m in  zasady 
opodatkowania spółek osobowych, w tym 
spółek komandytowych  

Jest to smutna wiadomość dla wielu pod-
miotów z branży nieruchomości  Spółka 
komandytowa była bowiem dotychczas 
często wybieraną formą prowadzenia 
działalności przez deweloperów czy biura 
architektoniczne  Łączyła zarówno moż-
liwość ograniczenia odpowiedzialności 
(w przypadku komandytariuszy), jak i ko-
rzystną zasadę jednokrotnego opodatko-
wania przez fiskus tych samych pieniędzy 

Polaku płać dwa razy

Spółka komandytowa nie będzie już 
transparentna podatkowo  Co do zasady 
od 1 stycznia stać się ma podatnikiem po-
datku CIT  W dużym uproszczeniu – po 
nowym roku dochody uzyskiwane przez 

komandytariuszy będą zatem podlegać 
podwójnemu opodatkowaniu, tak jak ma to 
miejsce w przypadku spółek kapitałowych 
czy spółki komandytowo-akcyjnej  Z do-
tychczasowej praktyki rynkowej wynikało, 
że to właśnie ta grupa wspólników była 
beneficjentem zasadniczej części zysków 
generowanych przez spółkę komandyto-
wą, ponosząc przy tym minimalne ryzyko 
odpowiedzialności za jej długi 

Czy podwójne opodatkowanie spółek 
komandytowych spowoduje, że wzrosną 
ceny towarów i usług przez nie oferowa-
nych? Zważywszy, że taki skutek wywołuje 
większość podatków – realnie musimy się 
z tym liczyć  Wysokość podatku z tytułu 
udziału w zyskach osoby prawnej zależeć 
będzie od kilku czynników  Część przycho-
dów komandytariusza z tego tytułu, pod kil-
koma warunkami będzie mogło skorzystać 
ze zwolnienia (50 proc  przychodów nie 
więcej niż 60 tys  zł)  By stać się jego bene-
ficjentem, komandytariusz w dużym uprosz-

Wielu z nas odlicza dni do końca roku i marzy o tym, by fatalny 2020 r. przeszedł już do historii. Liczymy 
na to, że 1 stycznia obudzimy się w nowej, lepszej rzeczywistości, a problemy, które zaczęły się w 2020 
r., znajdą pozytywne rozwiązanie. Niestety, wszelkie znaki na niebie, a także doświadczenie życiowe 
podpowiada, że w pierwszy dzień nowego roku spodziewać się możemy co najwyżej solidnego bólu głowy.
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podatku CIT  Zważywszy, że nowelizacja 
wejść ma w życie 1 stycznia, a informację 
o podmiotach mających prawo do udzia-
łu w zysku należy złożyć przed rozpoczę-
ciem roku obrotowego.

Zmiany w prawie kontra 
alternatywne metody 
leczenia

Zamiast przekształcenia w spółkę jawną 
wspólnicy spółki komandytowej mogą roz-
ważyć zamianę ról w spółce i zasad party-
cypacji w zysku  Jawi się to za rozwiązanie 
dużo prostsze i tańsze niż przekształcenie  
W myśl nowych zasad, dochody uzyski-
wane przez komplementariusza, podlegać 
będą bowiem jednokrotnemu opodatkowa-
niu  

Wynika to z nowego brzmienia art  22 
ustawy o CIT: „1. Podatek dochodowy od 
określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przycho-
dów z dywidend oraz innych przychodów 
(dochodów) z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych mających siedzibę lub za-
rząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
ustala się w wysokości 19% uzyskanego 
przychodu (dochodu).

1a. Zryczałtowany podatek, obliczony 
zgodnie z ust. 1, od przychodów uzyski-
wanych przez komplementariusza z tytułu 
udziału w zyskach spółki, o której mowa 
w art. 1 ust. 3 pkt 1, pomniejsza się o kwotę 
odpowiadającą iloczynowi procentowe-
go udziału komplementariusza w zysku tej 
spółki i podatku należnego od dochodu tej 
spółki, obliczonego zgodnie z art. 19, za 
rok podatkowy, z którego przychód z tytułu 
udziału w zysku został uzyskany.”.

Jeżeli zatem dotychczasowy komandyta-
riusz „wskoczy” w miejsce komplementa-

czeniu nie może być powiązany osobowo 
lub kapitałowo ze spółką będącą komple-
mentariuszem w tej spółce komandytowej  

Tabletka na ból głowy

Czy podwójnego opodatkowania tych sa-
mych dochodów w spółce komandytowej 
da się uniknąć?

Ścieżką niejako wytyczoną przez samego 
ustawodawcę, jest możliwość przekształ-
cenia spółki komandytowej w spółkę jaw-
ną  Jeżeli składa się ona wyłącznie z osób 
fizycznych lub spółka ta przed rozpoczę-
ciem roku obrotowego złoży naczelnikowi 
urzędu skarbowemu stosowną informację 
o podmiotach mających prawo do udzia-
łu w zysku – nie będzie ona podatnikiem 
CIT  

Ustawodawca łaskawie podarował spół-
kom komandytowym trochę czasu na do-
konanie  przekształcenia  Zgodnie z art  
12 ust 2 nowelizacji „Spółka komandyto-
wa może postanowić, że przepisy ustaw 
zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do 
tej spółki oraz przychodów i kosztów zwią-
zanych z uczestnictwem w tej spółce po-
cząwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim 
przypadku spółka komandytowa uzyskuje 
status podatnika podatku dochodowego 
od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 
r.”

Czy do tego czasu uda się dokonać prze-
kształceń? Zależeć to będzie w głównej 
mierze od sprawności referendarzy w wy-
działach KRS  Zważywszy, że w Polsce 
jest zarejestrowanych w przybliżeniu 40 
tys  takich spółek, szykuje się pracowity 
pierwszy kwartał 

Szkoda jednak, że ów okres przejściowy 
nie dotyczy pozostałych spółek osobo-
wych, o których ustawodawca najwyraź-
niej zapomniał  W szczególności zaś, 
spółki jawne, w których wspólnikami nie 
są wyłącznie osoby fizyczne  W zasa-
dzie nie mają szans na to, by uniknąć 

riusza, będzie mógł uniknąć podwójnego 
opodatkowania  

Szampańska zabawa

Nowelizacja ustawy o CIT została opu-
blikowana w dzienniku ustaw 30 11 2020 
r  Nowe zmiany w prawie obowiązywać 
mają od 1 stycznia 2021 r  Tak drastyczna 
zmiana zasad opodatkowania nastąpić ma 
zatem z upływem zaledwie jednego mie-
siąca 

Pesymista rzeknie, że to za mało czasu, by 
przeorganizować biznes i dostosować go 
do zupełnie nowych podatków  Realista 
stwierdzi, że Polak potrafi, najwyżej za-
miast szampańskiej zabawy od północy 
będzie przeklejał metki z wyższymi cenami  
Optymista zauważy, że trzeba się cieszyć! 
Wszak rządzący nie wpadli na pomysł, 
by nowe podatki zastosować ze skutkiem 
wstecznym  Niestety, absolutnie by mnie to 
nie zdziwiło – wszak rządzą nami ludzie, 
którzy dostają wysypki na słowo prawo-
rządność 

Tak czy siak – szykuje się nam ciekawy po-
czątek roku  By się do niego jako tako przy-
gotować, mimo wszystko, sobie i Państwu, 
życzę szampańskiej zabawy sylwestrowej!

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

www.porady.prawne.online.pl



Coraz więcej mieszkańców

Kraków jako miasto wojewódzkie jest po-
pularnym kierunkiem migracji ludności z te-
renu całej Polski  To miasto akademickie, 
w którym mieszka prawie 200 tys  studen-
tów  Z kolei dobrze wykwalifikowani i sto-
sunkowo tani, w porównaniu z innymi kraja-
mi europejskimi pracownicy przyciągają do 
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warto wiedzieć

Które krakowskie dzielnice 

miasta korporacje z całego świata  Duża 
część osób, która przyjechała na studia, 
pozostaje w mieście po ich ukończeniu 
i znalezieniu pracy  Utrzymujący się dodat-
ni poziom salda migracji w mieście wskazu-
je, że coraz większa liczba osób zamiesz-
kuje Kraków  Odbija się to echem na rynku 
nieruchomości, który rozgrzany do czer-
woności produkuje kolejne powierzchnie 
mieszkaniowe i biurowe 

Średnie ceny ofertowe mieszkań w ca-
łym Krakowie wg  Raportu Ronin24 pl na 
podstawie reprezentatywnego przykładu 
mieszkania o powierzchni 55 mkw sięgają 
8 578 zł/mkw  Tymczasem powierzchnia 
miasta wynosząca 326,85 km kw , podzie-
lona jest na 18 dzielnic  Które z nich są 
najbardziej cenione jako miejsce potencjal-
nego zamieszkania i dlaczego?

Szukając wymarzonego miejsca na dom lub mieszkanie warto sprawdzić, co mają do zaoferowania 
najpopularniejsze dzielnice Krakowa. Dlaczego są one najbardziej cenione jako miejsce potencjal-
nego zamieszkania i co ma na to największy wpływ? Jakich cen możemy się w nich spodziewać  za 
mkw. nieruchomości?

uchodzą za najpopularniejsze?
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Nr 3 – Zwierzyniec

Zwierzyniec krakowianom kojarzy się 
przede wszystkim z licznymi terenami zielo-
nymi, takimi jak Las Wolski czy Błonia  Są to 
miejsca cenione przez biegaczy, rowerzy-
stów i amatorów pieszych wędrówek  To 
zdecydowanie najbardziej zielona dziel-
nica Krakowa  Duża liczba terenów zie-
lonych sprawia, że dzielnica mimo jednej 
z większych powierzchni, jest jednocześnie 
jedną z najmniej zaludnionych w Krakowie  
Dominuje tu zwarta zabudowa miejska 
o niskiej intensywności  Charakterystyczne 
są niskie bloki, liczne wille i domy jednoro-
dzinne, które dodają dzielnicy większego 
prestiżu  To doskonała lokalizacja dla ludzi 
ceniących sobie prywatność, lubiących po-
łączenie zalet mieszkania w mieście z bez-
pieczeństwem i spokojem kameralnych ulic 

Blisko stąd do ośrodków kulturowych, 
kopców Kościuszki i Piłsudskiego, Krakow-
skiego Ogrodu Zoologicznego, ale także 
licznych szkół, przedszkoli czy żłobków  
Dzielnica jest również dobrze skomuniko-
wana z innymi miejscami w mieście   Po-
nownie na podstawie raportu Ronin24 pl 

Nr 1 – Stare Miasto

Jak można się spodziewać, najwyższe ceny 
odnotowuje się na Starym Mieście  Natu-
ralnie dzielnica ta znajduje się w centrum 
miasta i jak zwykle centrum to pożądane 
miejsce mieszkania  Nie inaczej jest więc 
w przypadku Krakowa  To tutaj mieszczą 
się główne atrakcje miasta takie jak Stary 
Rynek, Kazimierz, Wawel, liczne restaura-
cje  Ich bliskość, rozbudowana infrastruk-
tura, piękne widoki na atrakcyjne zabytki 
– to główne zalety centralnego położenia 
mieszkań  Nie pozostaje to tym samym bez 
wpływu na wartość nieruchomości 

Dodatkowo mieszkania w tej lokalizacji 
bezkonkurencyjnie nadają się pod wyna-
jem krótkoterminowy  Zgodnie z Raportem 
Ronin24 pl ceny ofertowe mieszkań w Sta-
rym Mieście kształtują się na poziomie ok  
11 989 zł/mkw 

Nr 2 – Grzegórzki

Grzegórzki to dzielnica bezpośrednio 
sąsiadująca ze Starym Miastem i Kazi-
mierzem  Nowoczesna zabudowa miesz-
kaniowa i biurowa przyciąga modnym 
designem i estetyką  Tutaj zlokalizowany 
jest, chociażby wyczekiwany, powstający 
z niesławnego „Szkieletora” budynek Uni-
ty Center  Obecnie jest to najwyższy bu-
dynek w Krakowie, w którym znajduje się 
nowoczesna powierzchnia biurowa, ale 
także część przeznaczona na luksusowe 
apartamenty z podziemnymi miejscami par-
kingowymi  Pośród popularnych inwestycji 
w dzielnicy wymienia się także Art  City czy 
Grzegórzki Park 

Lokalizacja mieszkań w tej dzielnicy ma 
wiele zalet, a wśród głównych wymie-
nia się bardzo dobrą komunikację z inny-
mi częściami miasta oraz bliskość szkół, 
uczelni wyższych i obiektów kulturowych  
Według raportu Ronin24 pl cena jedne-
go metra kwadratowego dla mieszkania 
o powierzchni ok  55 mkw  wynosi średnio 
9 737 zł 

ceny na lokalnym rynku dla reprezentatyw-
nego przykładu mieszkania kształtują się na 
poziomie 10 825 zł/mkw 

W stolicy Małopolski za najbardziej pre-
stiżowe i pożądane do posiadania w nich 
nieruchomości uchodzą więc dzielnice do-
skonale skomunikowane, bliskie centrum 
i dające mieszkańcom możliwość swobod-
nego i szybkiego dojazdu do innych części 
miasta  Duże znaczenie w kształtowaniu 
ceny ma również bliskość ośrodków kultury, 
zabytkowych punktów miasta czy obiektów 
publicznych 

tekst/Adrianna Stachura
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scu nowego pomnika – tym razem fikcyj-
nej postaci Dartha Vadera 

Pomysłodawca projektu, Łukasz Wantuch 
jest członkiem prezydenckiego klubu Przy-
jazny Kraków oraz Komisji Rady Miasta 
Krakowa ds  Ekologii i Ochrony Powietrza, 
a także Innowacji i Wykorzystywania Fun-
duszy Unijnych  Złożył on poprawkę do 
budżetu miasta, które to miałoby prze-
znaczyć na tę inwestycję 10 000 zł  Sam 
radny ma już bardzo konkretny plan na 
realizację swojego pomysłu  Pomnik Lor-
da Vadera w Nowej Hucie miałby stano-

wić połączenie dwóch postaci –  tułowia 
Włodzimierza Lenina oraz hełmu Anakina 
Skywalkera  Inspirację radny Wantuch 
bez wątpienia zaczerpnął ze zdjęcia 
Kamila Herchela, które znalazło się w ze-
szłorocznym kalendarzu Nowej Huty 

Sposób na… pozyskanie 
turystów?

Radny twierdzi, że zdobycie środków 
finansowych na ten cel nie będzie pro-
blemem  Pomników Lenina z demobilu 
jest sporo, wystarczy kupić w cenie złomu 

Niecodzienny projekt w kon-
trowersyjnej lokalizacji

Przez 16 lat trwania komunizmu w tym 
samym miejscu znajdował się pomnik 
Włodzimierza Lenina  Nie cieszył się on 
jednak dobrą sławą wśród mieszkańców 
dzielnicy, a dla wielu stanowił symbol 
zniewolenia  Wielokrotnie ulegał aktom 
dewastacji, próbowano nawet wysadzić 
go w powietrze  W końcu, 10 12 1988 
r  pomnik „wodza rewolucji” został oba-
lony  32 lata po tym wydarzeniu pojawia 
się propozycja postawienia na jego miej-

W obliczu pandemii i zmniejszonego ruchu turystycznego krakowscy radni prześcigają się w pomy-
słach na urozmaicenie oferty rozrywkowej miasta. Jednym z nich jest postawienie pomnika bohatera 
znanego z uniwersum Gwiezdnych wojen. Statua Lorda Vadera miałaby stanąć na Placu Centralnym 
w Nowej Hucie.

warto wiedzieć

Czy miastu nie szkoda pieniędzy?

Pomnik Lorda Vadera w Nowej Hucie    
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Lord Vader w Nowej Hucie? Na pewno 
byłaby to atrakcja, ale tylko na chwilę 
i raczej dla młodych osób. Starsi ludzie 
pewnie nawet nie wiedzieliby co, to za 
postać – mówi nam jedna z osób spotka-
nych na Placu Centralnym. Sądzę, że to 
zły pomysł. Lord Vader w żaden sposób 
nie kojarzy się z Nową Hutą, po co więc 
miałby się tu znaleźć? Jeśli radni chcą 
przyciągnąć turystów do tej dzielnicy, to 
niech lepiej zadbają o stworzenie nowych, 
ciekawych miejsc kulturalno-rozrywkowych 
lub dofinansowanie już istniejących, które 
upadają przez pandemię – dodaje kolej-
na  Tu już był jeden Lenin. Nie po to go 
obalaliśmy, żeby nam stawiali kolejnego, 
nawet z cudzą głową – podsumowuje 
inny rozmówca  

Nie wszyscy mieszkańcy dzielnicy są jed-
nak tak sceptycznie nastawieni względem 
inicjatywy radnego Wantucha  Jestem 
fanem Gwiezdnych wojen, dlatego ten 
pomysł mi się podoba. To nawiązanie do 
Lenina i historii Nowej Huty, która nieroze-
rwalnie kojarzy się z socjalizmem, też jest 
ciekawe. Wydaje mi się jednak, że posta-
wienie tego pomnika to stanowczo zbyt 
duży koszt, szczególnie teraz, gdy miastu 
brakuje pieniędzy na ważniejsze inwesty-
cje – zastanawia się mieszkaniec 

Pojawiają się również głosy, że Nowa 
Huta ma wiele atrakcji i każdego roku 

i dorobić głowę – przekonuje  Problemem 
będzie zgoda rady dzielnicy Nowa Huta  
oraz konserwatora, nie wspominając 
o The Walt Disney Company, ale najwięk-
szym problemem może być reakcja ludzi. 
Pierwsza będzie na pewno: Pomnik Darth 
Vadera? Ktoś tutaj zwariował? Jest kryzys, 
a oni szastają pieniędzmi? – pisze radny 
na swoim Facebooku 

Mimo to Wantuch uważa, że jest to ide-
alny sposób na przyciągnięcie turystów 
do Nowej Huty i zainteresowanie ich tą, 
jak twierdzi, zapomnianą dzielnicą  W in-
teresie Krakowa jest, by ci turyści rozłożyli 
się jak najbardziej równomiernie, nie tyl-
ko w centrum, ale również na obrzeżach. 
Nowa Huta może być taką perłą, tylko po-
trzebuje magnesu, który przyciągnie tury-
stów do tej części miasta – podsumowuje  
Tym magnesem ma być właśnie podobi-
zna Lorda Vadera  Przy pomniku miałoby 
się znaleźć multimedialne biuro informa-
cyjne na temat atrakcji Nowej Huty  Rad-
ny uważa, że pomnik przyciągałby wiele 
osób, które chciałyby sobie zrobić z nim 
zdjęcie, a przy okazji zwiedziły również 
inne zakamarki dzielnicy 

Warto zaznaczyć, że 10 000 zł zawarte 
w poprawce do budżetu miasta to tylko 
koszt przygotowawczy, który z pewno-
ścią nie pokryje całej kwoty potrzebnej na 
realizację celu  Sporym problemem było-
by również zapewne kosztowne pozyska-
nie licencji do wykorzystywania wizerunku 
postaci z Gwiezdnych wojen 

Co o tej inicjatywie sądzą 
nowohucianie?

Pomysł postawienia pomnika Dartha Va-
dera na Placu Centralnym od samego 
początku budzi spore kontrowersje  Ne-
gatywnie wypowiedzieli się o nim m in  
dziennikarka i znawczyni Nowej Huty Re-
nata Radłowska oraz radny PiS Stanisław 
Moryc  My postanowiliśmy sprawdzić, co 
sądzą o nim sami nowohucianie  

przyciąga sporo turystów  Nie zatrzymu-
ją się tam jednak na dłużej ze względu 
na słabo rozwiniętą bazę noclegową  
W centrum miasta znajduje się znacznie 
więcej hoteli i apartamentów przeznaczo-
nych na wynajem krótkoterminowy  My 
wcale nie chcemy mieć tu takiego ruchu, 
jak w centrum – zapewnia nas wielu na-
potkanych mieszkańców  Dzięki temu 
mamy tu ciszę i spokój, którego brakuje 
w okolicach rynku – tłumaczą nowohucia-
nie 

Sporym problemem w realizacji wizji rad-
nego Łukasza Wantucha mogłoby być 
również niedawne utworzenie Parku Kultu-
rowego Nowa Huta i objęcie najstarszej 
części dzielnicy nadzorem konserwatora 
zabytków  W tej sytuacji pozostaje nam 
jedynie obserwować dalszy bieg wyda-
rzeń 

tekst/Anna Panikowska-Filipek
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Straty finansowe stolicy Małopolski z tytułu turystyki, plany na kolejny rok i przeanalizowanie tego, 
co przyniosło sukces. Tak można podsumować grudniowe Forum Turystyki, które zorganizowały Kra-
kowskie Biuro Festiwalowe oraz Krakowska Izba Turystyki. Podczas spotkania online  przedstawiciele 
wybranych branż dyskutowali nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi tego, jakie działania należy 
podjąć, aby ruch turystyczny w Krakowie z powrotem mógł się efektywnie rozwijać.

warto wiedzieć

to osoby przyjeżdżające do stolicy Ma-
łopolski na jeden dzień  Dla porównania 
w 2019 roku do miasta przyjechało łącz-
nie ponad 14 mln osób, z czego 72,2 
proc  stanowili turyści kilkudniowi 

Dr Krzysztof Borkowski, przewodniczący 
zespołu badawczego Małopolskiej Orga-
nizacji Turystycznej zauważył, że taki stan 
rzeczy jest wynikiem m in  wyłączenia ruchu 
granicznego w marcu 2020 roku  Przedsię-

biorcy nie byli bowiem pewni, jakie działa-
nia podejmie rząd, a granice państwa, miej-
sca noclegowe oraz lokale gastronomiczne 
były na przemian otwierane i zamykane 

Niestety wraz ze spadkiem liczby tury-
stów odnotowano mniejsze zyski finan-
sowe  W 2020 roku wysokość wpływów 
od wszystkich odwiedzających okazała 
się o 3,92 mld niższa niż w roku ubie-
głym  Zaobserwowano również spadek 

2020 rok – czas wielkich 
niespodzianek

W tym roku miasto odwiedziło 7,95 mln 
osób, z czego kilkudniowi turyści krajowi 
i zagraniczni stanowili 52,6 proc  ogółu  
Tu warto podkreślić, że najwięcej turystów 
zawitało do Krakowa z Wielkiej Brytanii 
(18,3 proc ), Niemiec (16,1 proc ) oraz 
Francji (12 proc )  Pozostałe 47,4 proc  

Kraków podsumowuje 
ruch turystyczny 

Czy da się odbudować straty?
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oceny odwiedzających Kraków – z 4,41 
w 2019 roku do 3,95 w 2020 roku 

O środkach transportu 
i zakwaterowaniu

W 2020 roku najchętniej wybieranym 
środkiem transportu przez turystów zagra-
nicznych był samolot (72,2 proc  turystów 
zagranicznych), natomiast przez turystów 
krajowych – samochód (66,5 proc  tury-
stów krajowych)  W tym roku w porówna-
niu do ubiegłego wśród osób z zagranicy 
zdecydowanie rzadziej wybierano auto-
kary  Może być to związane z tym, że 
turystyka zorganizowana w czasach pan-
demii praktycznie przestała istnieć 

Zauważono również kolejną prawidło-
wość  Większą popularnością wśród tury-
stów w 2020 roku w odniesieniu do 2019 
roku cieszyło się zakwaterowanie w apar-
tamentach  Może to świadczyć o tym, że 
tego typu obiekty darzone są większym 
zaufaniem dotyczącym bezpieczeństwa  
Turyści chętniej wybierali też hotele 5- 
i 4-gwiazdkowe  To z kolei ma związek 
m in  z obniżką cen w tych obiektach 

Jaki był cel przyjazdu?

W 2019 roku ruch turystyczny w Krako-
wie wiązał się w szczególności ze zwie-
dzaniem zabytków, wypoczynkiem oraz 
korzystaniem z rozrywki  Natomiast 
w 2020 roku dominująca okazała się 
funkcja wypoczynkowa miasta, tuż za nią 
zwiedzanie zabytków, a następnie wizy-
ty u krewnych  Z racji wielu odwołanych 
imprez i wydarzeń, a także zamkniętych 

Połączenie turystyki i kultury możliwe jest 
wyłącznie poprzez współpracę obu tych 
sektorów  W połączeniu z efektywną 
promocją możliwe jest przyciągnięcie tu-
rystów i zachęcenie ich do skorzystania 
z oferty przygotowanej przez miasto oraz 
region  Konieczna jest otwartość na gości 
z zagranicy przy jednoczesnej współpra-
cy z mieszkańcami żyjącymi w Krakowie 

Co może odbudować ruch 
turystyczny w Krakowie?

Zgodnie z przeprowadzonymi w UE ba-
daniami dominującym czynnikiem determi-
nującym wybór miejsca podróży będzie 
od teraz zdrowie i bezpieczeństwo – tak 
przyznaje 21,4 proc  Europejczyków  An-
kietowani podkreślili również wagę spo-
koju ducha (13,1 proc) oraz przystępność 
cenową (12,3 proc ) 

Rafał Szlachta, prezes Polskiej Organizacji 
Turystycznej zaznaczył podczas spotka-
nia, że Komisja Europejska przyznała 3,8 
mld złotych na przeciwdziałanie skutkom 
pandemii w turystyce  Wydatkowanie tych 
środków będzie uwzględniało wytyczne 
KE  Jak zapewnił Szlachta, pieniądze re-
alnie trafią tam, gdzie są one potrzebne 

Istotnym czynnikiem odbudowy turystyki 
mają być loty  Zdaniem Radosława Wło-
szka, prezesa zarządu MPL Kraków-Ba-
lice spodziewany jest powrót połączeń 
w pierwszej kolejności europejskich, 
a następnie transatlantyckich  W związku 
z zamykaniem i otwieraniem granic przez 
poszczególne kraje sytuacja na rynku jest 

obiektów rozrywkowych, funkcja rozryw-
kowa nieco straciła na znaczeniu  Okazu-
je się jednak, że Kraków jako miasto może 
zaoferować turystom odnowę psychoso-
matyczną i wypoczynek, który dotychczas 
kojarzony był głównie z górami czy jezio-
rami, a nie z przestrzenią miejską 

Perspektywy współpracy 
międzysektorowej, czyli jak 
połączyć kulturę z turysty-
ką?

Udział turystów zagranicznych i krajo-
wych w wydarzeniach kulturowych orga-
nizowanych w Krakowie wynosi średnio 2 
proc  Jest to wartość stosunkowo niewiel-
ka  Przedstawiciele sektora turystyki i kul-
tury podczas spotkania wskazali na ko-
nieczność przygotowania usługi premium  
Miałaby być ona dostępna jedynie dla 
konkretnej grupy odbiorców i zapewniać 
wysokiej jakości przeżycia kulturowe  Pan-
demia koronawirusa pokazała również, 
jak ważna jest konieczność przeniesienia 
niektórych działań do Internetu  Mowa tu 
m in  o możliwości łatwego zakupu bile-
tów, a także wygenerowania ich w formie 
elektronicznej 

Izabela Błaszczyk, dyrektor Krakowskiego 
Biura Festiwalowego poinformowała rów-
nież o sukcesie programu „Bądź turystą 
w swoim mieście”  Jest to kampania pro-
wadzona w mediach społecznościowych 
– trafiła w ten sposób do 9 mln osób  Suk-
ces odnosi również platforma VOD Play 
Kraków, która udostępnia za darmo lub za 
opłatą wydarzenia kulturalne w mieście 
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jednak dynamiczna  Optymistyczna wizja 
zakłada, że w 2021 roku nastąpi powrót 
do poziomu ok  60 proc  zainteresowania 
odnotowanego w 2019 roku 

Promoc ja kluczem do 
sukcesu

W trakcie Forum zwrócono uwagę rów-
nież na to, jak ważną kwestię stanowi 
dziś wcześniejsza promocja wydarzeń, 
które mogłyby przyciągnąć potencjal-
nych turystów  Wyjazdy zazwyczaj nie 
są planowane „z dnia na dzień”, dlate-
go tak istotne jest reklamowanie eventów 
z wyprzedzeniem  Rola miasta powinna 
skupić się na promowaniu wydarzenia 
bez względu na jego organizatora  Jako 
przykład podano Igrzyska Europejskie, 
które mają odbyć się w Krakowie w 2023 
roku  Ich promowanie może posłużyć jako 
narzędzie do budowania pozytywnego 
wizerunku turystyki i gospodarki nie tylko 
Krakowa i Małopolski, ale również całe-
go kraju 

Jacek Legendziewicz z branży turystycz-
nej również podkreślił rolę promocji wyda-
rzeń, lecz nie tylko kulturalnych, ale także 
sportowych i amatorskich  Zwrócił uwa-
gę na problem popularyzacji wyłącznie 
tego, co przyciąga najwięcej turystów  
Konieczne jest także  nagłaśnianie wyda-
rzeń według innych kryteriów, nie tylko po-
pularności, lecz również trwałości, możli-

•Zrównoważony rozwój  Duże znacze-
nie odgrywa również poszukiwanie part-
nerów do organizacji pewnego typu wy-
darzeń  Ważna jest jednak komunikacja 
oraz zadawanie pytań o potrzeby i ocze-
kiwania klientów 

Turystyka w Krakowie musi 
odżyć

Nikt nie spodziewał się tego, że po świet-
nym 2019 roku i obiecujących dwóch 
pierwszych miesiącach 2020 roku, na-
stanie czas tak niekorzystnych zmian  
Nie wiadomo, kiedy skończą się pande-
miczne czasy, jednak jedno jest pewne 
– ważne, aby przygotować się na tzw  
nową normalność, która wówczas nastą-
pi  Pomóc w tym mają wnioski zebrane 
po grudniowym Forum Turystyki w Kra-
kowie  Najważniejsza jest współpraca, 
współdziałanie i dialog pomiędzy branżą 
kultury, turystyki i sektorem administracji 
publicznej  Tylko wtedy ruch turystyczny 
w Krakowie zostanie w pełni odbudowa-
ny, gdy nastaną ku temu sprzyjające oko-
liczności 

wości ściągnięcia nowej grupy turystów, 
innowacyjności oraz atrakcyjności  Dr Bar-
tłomiej Walas podsumował, iż konieczne 
jest inne spojrzenie na ruch turystyczny 
w Krakowie, nie tylko w klasycznym jego 
rozumieniu 

Trendy w turystyce 
biznesowej

Anna Górska, członek zarządu ICCA 
zwróciła uwagę na cztery podstawowe 
trendy, do których warto dopasować swo-
je strategie rozwoju oraz strategie marke-
tingowe  Są to:

•Technologia  Pandemia przyspieszyła 
rozwój technologii oraz jej wykorzystania  
Nowe rozwiązania dotyczące cyfryzacji 
turyści przyjmują z zadowoleniem 

•Bezpieczeństwo  Konieczne jest to, aby 
umowy były bardziej elastyczne w zakre-
sie cen i ubezpieczenia  Wielu organiza-
torów wydarzeń, szukając odpowiedniej 
lokalizacji dla eventu, będzie odpowia-
dać sobie również na pytanie: jak dane 
miasto poradziło sobie z pandemią?

•Wielkość wydarzeń  Zauważono wzrost 
zainteresowania mniejszymi konferencja-
mi oraz eventami hybrydowymi  Jest to 
zatem szansa dla mniejszych destynacji, 
które nie zawsze mogły sobie pozwolić 
na organizację dużego wydarzenia tekst/Emilia Rudzka
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Tymczasem w roku bieżącym wy-
datków, przynajmniej planowo, 
było o prawie 400 mln zł mniej  

Z kolei dochody Krakowa oszacowano 
na 6 mld 386 mln zł  Według wstępnych 
rachunków w 2020 r  były one o 132 mln 
zł mniejsze  Muszę powiedzieć, że trochę 

temat numeru

Stolica Małopolski   z rekordowym 
budżetem na przyszły rok

baliśmy się tego budżetu. W sumie, po skon-
struowaniu całości okazało się, że nie jest 
tak bardzo źle, jak myśleliśmy, że będzie – 
podkreślił Jacek Majchrowski podczas 
przedstawienia planu budżetu miasta  Do-
dał jednak, że absolutnie różowo również 
nie jest  A zatem?

Na czym zarobi miasto?

Na dochody miasta składają się, licząc 
od tych, z których spłynie najwięcej zy-
sków, następujące elementy: dotacje 
i subwencje z budżetu państwa, udział 
w podatkach PIT i CIT, wpływy ze środ-

Plan finansowy Krakowa na 2021 r., po burzliwych dyskusjach i naniesieniu poprawek, uchwalono 
w połowie grudnia. Trwająca pandemia nie utrudni realizacji kilkudziesięciu inwestycji strategicznych, 
zwiększenia wsparcia finansowego przeznaczanego dla rodzin czy podwyższenia kwoty, która trafia do 
instytucji edukacyjnych i placówek wychowawczych. Budżet Krakowa na 2021 r. zakłada, że wydatki 
miasta wyniosą 7 mld 129 mln zł.
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Trzy rangi zadań 
inwestycyjnych

Pozostałe pieniądze z zaplanowanego 
budżetu są przeznaczone na wydatki 
majątkowe, z czego znaczna większość 
pokryje koszty realizacji programu inwe-
stycyjnego  Na ten cel Kraków chce wy-
dać 1 mld 266 mln zł  Zależy nam przede 
wszystkim na utrzymaniu inwestycji, bo to 
one podnoszą jakość życia w mieście, 
a także stanowią dźwignię lokalnej gospo-
darki – tłumaczył prezydent Majchrowski  
Dlatego w 2021 r  miasto zamierza sfi-
nansować łącznie kilkaset zadań inwesty-
cyjnych  Najważniejsze spośród nich są 
inwestycje strategiczne, czyli takie, które 
mają istotne znaczenie dla funkcjonowa-
nia całego miasta  Inne to z kolei inwesty-
cje programowe, które podnoszą jakość 
życia mieszkańców i umożliwiają ogólnie 
pojęty rozwój miasta  Natomiast ostatnia 
ranga zadań to te o charakterze dzielni-
cowym 

Priorytety

Inwestycje z umowami typu P+B (zapro-
jektuj i wybuduj) oraz tymi zawartymi wy-
łącznie w zakresie samej dokumentacji, 
a także zadania, mające w przyszłym 
roku swoje kontynuacje, muszą otrzymać 
od miasta kompletne finansowanie  Do 

ków zagranicznych oraz dochody własne 
gminy  Ministerstwo Finansów oszacowa-
ło, że Kraków z tytułu PIT-u miałby otrzy-
mać w przyszłym roku 1 mld 866 mln zł  
Jednakże ta kwestia zależy bezpośrednio 
od panujących warunków gospodarczych 
– dobra koniunktura oznacza wzrosty, 
a zła – spadki  Tymczasem pandemia 
i wynikające z niej obostrzenia sprawiają, 
że na rynku zatrudnienia panuje niepew-
na sytuacja  Przedsiębiorcy notują niższe 
obroty, co z kolei przekłada się na wypła-
ty dla pracowników  Prognozy na 2020 r  
pokazywały, że do kasy Krakowa wpłynie 
z podatku PIT 1 mld 824 mln zł  Jednak już 
teraz wiadomo, że realna kwota będzie 
niższa o jakieś 75 mln zł 

Najdroższe są wydatki 
bieżące

Budżet Krakowa na 2021 r  zakłada, 
że na cele zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania miasta i dbania o jakość 
świadczonych usług komunalnych nale-
ży przeznaczyć o 230 mln zł więcej niż 
w roku bieżącym  Dlatego kwota 5 mld 
726 mln zł zostanie podzielona między 
działy takie jak: edukacja i wychowanie, 
wsparcie dla rodzin, łączność i transport, 
ochrona środowiska oraz gospodarka ko-
munalna 

tego typu inwestycji należą m in : budowa 
linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju 
z Krowodrzy na Górkę Narodową, rozbu-
dowanie al  29 Listopada, budowa szkoły 
podstawowej na osiedlu Kliny, rewitaliza-
cja Bulwarów Wiślanych oraz termomo-
dernizacja Szpitala Specjalistycznego im  
S  Żeromskiego  Sfinansowane zostaną 
również zadania będące w fazie przygo-
towań (przebudowa ul  Fatimskiej) oraz 
realizowane w ramach Budżetu Obywa-
telskiego i przez jednostki zewnętrzne  
 
Wykonanie założeń budżetowych ozna-
cza dla Krakowa konieczność zwiększe-
nia deficytu  Jego kwota wyniesie 742 mln 
zł i pokryją go emisje obligacji oraz kredy-
ty  Samorząd planuje w dalszym ciągu kie-
rować się zasadą, według której pożyczki 
przeznacza się tylko na finansowanie in-
westycji, a nie na bieżące wydatki 

tekst/Maria Gil
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strona

mapa inwestycji
Numery na mapie odpowiadają
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 34-35
oraz w prezenterach inwestycji na str.  36-49

mieszkania

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

1 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) II kw. 2022r. 43-96 7 349 - 8 349 Imperial Capital 22

2 Oaza Bronowice  (ul. Stańczyka)
bud. 5, 7 ,9 - 
zrealizowany 

50 - 92 b.d. Oaza Bronowice 24

 Bronowice Średnia cena 9013 zł/mkw. 

 Czyżyny Średnia cena: 9 975 zł/mkw. 

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

4 Imperial- Citi Yes (ul. Nowohucka) III kw. 2022r. 26-85 8 400 – 11 700 Imperial Capital 21

 
Łagiewniki-Borek Fałęcki Średnia cena:  7664/mkw. 

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

3 Apartamenty Klimaty (ul. ks. W. Karabuły) IV kw. 2021 r. 82-149 10 500 -14 000 Apartamenty Klimaty 25

 Podgórze Duchackie Średnia cena: 8 958 zł/mkw. 

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

Cena brutto  
[zł/mkw.] Firma Patrz 

str.

5
Osiedle Dobra Forma etap III

(Ul. Bochenka 12c)
I kw. 2021 r. 54-76 6 900 – 7 700 Cracovia Property 23
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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. Wadowicka 7, 30-347 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. 8 400 – 11 700 zł

termin oddania III kw  2022r 

liczba kondygnacji 5 + podziemna -1

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

komórka lokatorska (cena) 4000 zł/m2

miejsce parkingowe (cena) 25 000 – 39 000 zł  garaż 
28 000 zł na zewnątrz

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

1 I 26,10 305 370 zł

2 IV 34,66 358 731 zł

2 III 41,82 393 108 zł

3 II 49,89 468 966 zł

3 V 70,32 608 268 zł

4 V 85,35 853 500 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!

4

MIESZKANIE 
MIESIĄCA 

C3 – 63,32MKW. 
3POK. 

CENA 7 999  
ZŁ/M2

WAKACYJNA  
PROMOCJA

 
RABAT 500 ZŁ/M2  
+ KOSZTY UMOWY  
DEWELOPERSKIEJ  

GRATIS 
                                   

            

https://imperialcitiyes.pl/
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Green Park Villa - II etap

“Green Park Villa jest kameralną  
inwestycją, zlokalizowaną  
przy ulicy Truszkowskiego  

w krakowskich Bronowicach.”

IMPERIAL GREEN PARK 
Biuro sprzedaży mieszkań:  
ul. Wadowicka 7, 30-347 Kraków 
tel  +48 123 073 073, +48 536 238 318    
e-mail: biuro@imperialgreenpark.pl  
www imperialgreenpark.pl  
                                         
            
            

adres ul  Truszkowskiego

cena za mkw.  7 349  – 8 349 zł

termin oddania II kw  2022r 

liczba kondygnacji 3+ kondygnacja -1 (garaże)

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak

pomieszczenie  
gospodarcze (cena)

2500 - 3500 zł/m2

miejsce parkingowe (cena) 35 000 zł (drugie miejsce do na-
jwiększych mieszkań: 20 000 zł)
23 000 zł na zewnątrz

liczba 
pokoi

piętro
metraż 

(m2)
cena

2 poddasze 43,78 365 591 zł

4 I piętro/poddasz 68,15 562 169 zł

3 parter/I piętro 72,86 560 949 zł

5 parter/I piętro 96,25 707 341 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. 

Obecnie w sprzedaży pozostało ostatnie mieszkanie 
w I etapie. Jest to mieszkanie 5-pokojowe o metrażu 
86,22 m2 z dwoma balkonami.

Rozpoczęła się również sprzedaż II Etapu, który obej-
muje 76 mieszkań w 38 budynkach. Oferowany jest 
duży wybór mieszkań o powierzchniach 43 -96 m2. 
Do największych mieszkań przynależą 2 miejsca 
w garażu.

SPRZEDAŻ II ETAPU JUŻ ROZPOCZĘTA

1

GOTOWE 
MIESZKANIE 

W I ETAPIE 

84,71 MKW.,5POK.
CENA: 7 699 

ZŁ/M2

https://imperialgreenpark.pl/
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„Budujemy twoje marzenia”

Biuro sprzedaży mieszkań:
Ul. Bochenka 12 a/1 
30-693 Kraków 
tel  570 430 540, 570 350 390 
e-mail: mateusz.kosz@osiedledobraforma.pl 
martyna.rumin@osiedledobraforma.pl 
www.osiedledobraforma.pl 

adres Ul  Bochenka 12c

cena za mkw. 6900 zł do 7700 zł 

termin oddania I kw  2021 r 

liczba kondygnacji 12

balkon / taras /ogródek tak / tak / tak 

miejsce parkingowe (cena) 25 000 zł ( miejsce postojowe 
zewnętrzne) 
40 000 zł ( miejsce postojowe 
podwójne na poziomie -1) 

liczba 
pokoi

piętro metraż (m2) cena

3 I 75,15 518 535 zł

2 II 56,68 392 334 zł

3 II 61,18 434 378 zł

3 IX  54,64 415 264 zł

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

Z myślą o Tobie, potrzebach Twoich i Twoich bliskich, 
tworzymy przestrzeń, w której siłą kreacji swojej wy-
obraźni, możesz powołać do istnienia wymarzone 
od dawna,  doskonałe – bo takie, jak zawsze pra-
gnąłeś mieć,  czyli bezpieczne, ciepłe i przytulne, 
otoczone zielenią i znajdujące się z dala od zgiełku 
dużego, tętniącego życiem miasta –  swoje własne 
cztery kąty. Wsłuchując się w potrzeby osób podob-
nych do Ciebie, stworzyliśmy DOBRĄ FORMĘ, czyli 
nowoczesne i funkcjonalne osiedle położone na ma-
lowniczym Podgórzu Duchackim. Nasza propozycja 
to odzwierciedlenie marzeń o spokojnym, rodzinnym 
życiu, w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. 

Wiedząc, jak istotnym faktem jest to, aby mieszkanie 
było jak najbardziej dopasowane do indywidualnych 
wymagań i potrzeb przyszłych mieszkańców, oferuje-
my szeroki wybór zarówno wielkości, jak i układów 
lokali mieszkalnych.

5
Osiedle Dobra Forma   
- etap 3

http://osiedledobraforma.pl/
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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 pod-
ziemną. W strefie wejściowej na schodach zewnętrznych 
położono granit. Na kondygnacji podziemnej znajdują 
się stanowiska postojowe, gospodarcze i techniczne.

2

adres ul  Stańczyka 5

cena za mkw. zapytaj o cenę

termin oddania zrealizowana

liczba kondygnacji 4 - 7

balkon / taras /ogródek tak / tak / nie

komórka lokatorska (cena) zapytaj o cenę

miejsce parkingowe (cena) zapytaj o cenę

liczba 
pokoi

piętro metraż 
(m2)

cena

3 II 66,83 -

3 III 66,59 -

4 IV 70,92 -

4 V 71,09 -

inform
acje o inw

estycji
przykładow

e m
ieszkania

https://oazabronowice.pl/
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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 
grzeją a latem, gdy jest gorąco, potrafią skutecznie 
obniżyć temperaturę w pomieszczeniach)
.Ogród na dachu budynku
.Sąsiedztwo lasu
.Duża ilość światła w pomieszczeniach (wysokość po-
mieszczeń 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.

3

http://apartamenty-klimaty.pl/
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    rynek kom
ercyjny

61
strona

 Biurowiec ul. Christo Botewa 14

Małgorzata Grądkiewicz 
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 12 Euro za 1 m2

koszty eksploatacyjne 13 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  25 m2 i 146 m2  

https://www.chb14.pl/
https://www.krn.pl
https://www.chb14.pl/
https://www.krn.pl
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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  Barbarka, gmina Skała,
389 m2, 5 pokoi, działka 12 230 m2,
W stylu dworkowym, otoczony lasem, wolnostojący 
garaż. 
cena: 2 600 000 zł    
tel. 503 005 679 
                                                        

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
Podgórze, ul. Józefińska

2 pokoje, otwarta kuchnia, 45,68 m2,  
I piętro, balkon, Villa Avangarda.

cena: 649 000 zł  
tel. 503 005 679

DOM NA SPRZEDAŻ
Wola Justowska
Stan deweloperski. 175m2, działka 
500m2, 3 kondygnacje, 7 pokoi, 
3 łazienki, balkon.
Widok na tereny zielone.
cena: 1 490 000 zł
 tel. 503 005 679

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ
Grajów, gm. Wieliczka
5000 m2, budowlana, MPZP, 
budownictwo jednorodzinne.
Działka w otoczeniu zieleni i domów 
jednorodzinnych.

cena: 420 000 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

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 
Borkowska, Kliny

38m2, 2 pokoje, 2 piętro z 3, balkon. 

LOKAL NA SPRZEDAŻ
Grzegórzki, ul. Grzegórzecka

512 m2, komercyjny, przeznaczenie 
sportowo-rekreacyjne, wysoki 
standard. 

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ
Zabierzów

2000 m2, budowlana, MPZP 
Działka widokowa. Pełne uzbrojenie.
 

cena: 660 000 zł  
tel. 531 255 155

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ
Krowodrza, ul. Składowa

605 m2, działka budowlana, zabudowa-
na pustostanem, MPZP.

cena: 680 000 zł  
tel. 531 255 155

 Oferta specjalna

     Bez prowizji

cena: 344 000 zł   
tel. 503 005 679

cena: 3 490 000 zł   
tel. 531 255 155

http://plan-a.pl/
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	� Urząd Miasta Krakowa  
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4  
tel. 12-616-12-00 
www.krakow.pl | www.bip.krakow.pl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

urzędy

instytucje
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https://www.kreodom.pl/

