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Przysłowie głosi, że kto pyta, nie błądzi. Kierując się tą właśnie ludową mądrością, zapytaliśmy 
krakowskich urzędników, radnych oraz działaczy społecznych o niełatwe kwestie. Pomysły na 
inwestycje oraz pieniądze, które trzeba na ich realizację przeznaczyć. 

Od 2019 roku Zarząd Zieleni Miejskiej prowadzi prace budowlane na Zakrzówku. Spór o jego 
wygląd toczy się już od wielu lat. Ekolodzy chcą, by jak najmniej ingerować w przyrodę. Deweloperzy 
nie mogą budować, więc żądają odszkodowania. Miasto – chcemy w to wierzyć – chce dobrze 
dla wszystkich i na rewitalizację przeznaczyło już ponad 44 mln zł. A mieszkańcy? Najzwyczajniej 
w świecie marzą, by po prostu pójść tam na spacer. Czy uda im się to zrobić jeszcze w te wakacje?

Choć prezydent Majchrowski w wywiadzie z końca lutego stwierdził, że problem z zielenią 
w Krakowie to pseudoproblem, nie brakuje osób starających się o powstanie nowych terenów 
zielonych. Z pomysłem stworzenia gigantycznego parku w Dolinie Prądnika wyszli radni z klubu 
„Kraków dla Mieszkańców”. Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta ich propozycję teoretycznie 
przyjęto, ale praktyczne wykonanie zajmie jeszcze sporo czasu. Powód? Miasto musiałoby wykupić 
teren na park od kilku właścicieli. A to wydatek rzędu 60 mln zł.

Mamy 44, mamy 60, dodajmy do tego jeszcze z 70 mln zł. Według nieoficjalnych szacunków tyle 
miałoby kosztować zorganizowanie Igrzysk Europejskich w stolicy Małopolski. Na razie jednak 
władze miasta nie mogą dojść do porozumienia z Biurem Koordynacji Igrzysk. Czy rząd przyzna 
środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia? Jeśli tak, to kiedy? Czy turyści przyjadą na to 
wydarzenie? Nie wiadomo. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o…

pieniądze. Być może zostaną one również wydane na zagospodarowanie terenu Płaszów-
Rybitwy, gdzie dziś nie ma niczego, a za kilka, kilkanaście lat powstanie tam Nowe Zielone Miasto 
z 50-piętrowymi blokami i całą miejską infrastrukturą. I towarzystwem oczyszczalni ścieków.

Pytania zadaliśmy, odpowiedzi, być może nie wszystkie, znaleźliśmy. Czy wystarczające? To 
pozostawiam Państwa ocenie.

Przyjemnej lektury i owocnych rozmyślań,
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że eksploatacja tego terenu przebiegała 
już w okresie wczesnego średniowiecza . 
Jednakże historia samego sztucznego zbior-
nika wodnego o głębokości 32 metrów 
sięga 1992 roku . To właśnie wtedy zalano 
kamieniołom wapienia, w którym niegdyś 
pracował Karol Wojtyła . W tym miejscu 
działało bowiem wydobywanie surowców 
na potrzeby Krakowskich Zakładów Sodo-
wych Solvay . Na dnie zalewu znajduje się 
nie tylko tablica upamiętniająca papieża 
Polaka, ale również samochód Fiat 125p, 
furgonetka, autobus, łódź i przebieralnia 
pozostała po dawnym kąpielisku . Ze wzglę-

du na głębokość zbiornika i podwodne 
atrakcje jest to jedno z najciekawszych 
nurkowisk w Polsce . Dlatego w 1999 roku 
zbiornik udostępniono bezpłatnie na potrze-
by Centrum Nurkowego Kraken . Jednakże 
z uroków Zakrzówka nie zawsze wszyscy 
mieszkańcy mogli korzystać bez przeszkód . 
W 2011 roku Kraken, który od kilku lat miał 
już wówczas podpisaną umowę ze spółką 
Kraków City Park, zaczął pobierać opłaty 
za wstęp na mały akwen . To zmieniło się 
dopiero w 2016 roku, gdy Zarząd Zieleni 
Miejskiej zawarł z Centrum Nurkowym umo-
wę użyczenia terenu do 2019 roku .

Czy to źle, że miasto chce stworzyć 
nowe miejsce rekreacji? Dlaczego 
nie wszystkim podoba się pomysł 

na park Zakrzówek? Czy Kraków, z pie-
niędzy podatników, będzie musiał wypła-
cić odszkodowania za utworzenie użytku 
ekologicznego między ulicami Wyłom i św . 
Jacka?

Losy rajskiego zakątku

Pierwsze wzmianki o Zakrzówku, jako 
o podkrakowskiej osadzie, pochodzą jesz-
cze z XII wieku . Wysoce prawdopodobne, 

Znad zalewu położonego na krakowskich Dębnikach rozciąga się piękny widok na turkusową wodę, 
bujną roślinność i okoliczne blokowiska. W słoneczny dzień nad brzegiem i na skarpach skalnych wy-
poczywa wielu ludzi. Spragnionych odpoczynku i przestrzeni mieszkańców, i turystów, którym jakimś 
sposobem udało się dowiedzieć o tym miejscu. Spokojną atmosferę niemalże idyllicznej krainy dziś za-
kłócają już dźwięki maszyn budowlanych i odgłosy robotników.
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Niepokój społeczny 
o przyszłość Zakrzówka

W 2003 roku miasto przyjęło Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Krakowa, które zakładało za-
budowę na Zakrzówku (pomiędzy ul . św . Jac-
ka a Wyłom) . W związku z tym już trzy lata 
później 30 ha terenu wykupiła spółka Kraków 
City Park chcąca wybudować tu osiedle dla 
kilkunastu tysięcy osób i … park, który, jak 
przekonuje Jan Broniec ze Stowarzyszenia 
Właścicieli Ziem na Zakrzówku, miał potem 
zostać przekazany nieodpłatnie miastu . Jed-
nak w wyniku wielu protestów i akcji społecz-
nych w 2011 roku miasto zmieniło studium . To 
spowodowało, że w bezpośrednim sąsiedz-
twie zbiornika miała już nie powstać żadna 
zabudowa . Obszar wokół zalewu, pomię-
dzy ulicami Norymberską i Wyłom, został tym 
sposobem przeznaczony pod zieleń publicz-
ną i leśną . Jednocześnie rozpoczęto proce-
dowanie dwóch planów miejscowych „Park 
Zakrzówek” oraz „św . Jacka – Twardowskie-
go” dla terenów zielonych i inwestycyjnych 
na Zakrzówku . W konsekwencji tego spółka 
Kraków City Park mogła zaprojektować osie-
dle dwukrotnie mniejsze od tego zaprezento-
wanego w pierwotnych planach . Natomiast 
rok później uchwalono MZPM „Zakrzówek 
Zielna”, który gwarantował, że północne rejo-
ny Zakrzówka nie zostaną zabudowane .

Po kilku latach, w wyniku kampanii społecz-
nych, miasto wykupiło ponad 27 ha terenów 
zielonych, w tym 11 ha zbiornika wodnego 
od firmy Kraków City Park za 26 mln zł i zapo-
wiedziało, że stworzy tu park . W tym samym 
roku przeprowadzono więc międzynarodowy 
konkurs na rewitalizację Zakrzówka . Spłynęły 
34 prace, spośród których wyłoniono cztery 
najlepsze i przedstawiono je do internetowe-
go głosowania . Komisja Dialogu Obywatel-
skiego ds . Środowiska zgłosiła wówczas kil-
ka nieprawidłowości . W głosowaniu można 
było bowiem brać udział wielokrotnie, nawet 
nie będąc mieszkańcem Krakowa . 

W 2017 roku ZZM ogłosił przetarg na wy-
konawcę opracowania dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla zagospodarowania 

Zakrzówka . Wygrała go Pracownia Architek-
toniczna F-11, która swój projekt przekazała 
ZZM dwa lata później . Tym sposobem dzia-
łania budowlane w ramach projektu „Park Za-
krzówek” trwają tu od 2019 roku .

Pomysł na Zakrzówek

Projekt realizowany przez ZZM zakłada 
stworzenie kąpieliska na małym akwenie, 
Centrum Sportów Wodnych na dużym 
(umożliwi to trenowanie nurkowania, pły-
wania długodystansowego, triatlonu, soupa 
itp .) oraz przygotowanie całej rekreacyjnej 
infrastruktury . W jej ramach powstaną ścieżki 
piesze i rowerowe, drewniane molo, ławki, 
żwirowa plaża, zadaszone miejsca do wypo-
czynku oraz parking . To rezultat Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
uchwalonego już w 2012 roku . I to właśnie 
budzi sprzeciw aktywistów z „Akcji ratunko-
wej dla Krakowa” . Grupa zaangażowanych 
społecznie mieszkańców od kilku lat nieustan-
nie monitoruje Zakrzówek i walczy o ochronę 
naturalnego charakteru tego miejsca przed 
dewastacją i „betonizacją” . Miejsce do pły-
wania powinno powstać na plaży na dużym 
akwenie, gdzie jest na to przestrzeń, łatwy 
dostęp dla osób z niepełnosprawnościami 
i rodzin z małymi dziećmi, i jest po prostu 
bezpieczniej – przekonuje Paulina Poniewska 
z „Akcji” . Z kolei Jarosław Tabor, Zastępca 
Dyrektora ds . Inwestycji wspomina, że to dzia-
łania ekologów doprowadziły do przeprowa-
dzenia w maju ubiegłego roku, podczas sesji 
Rady Miasta, głosowania nad zmianą planu 
zagospodarowania Zakrzówka z 2012 roku . 
Efekt? Radni odrzucili projekt, więc inwestycja 
nie ma żadnych przeciwwskazań do dalszej 
realizacji . Jeśli plan się powiedzie, krakowia-
nie mogliby skorzystać z kąpieliska już w te-
goroczne wakacje .

Aktywiści kontra miasto

Kontrowersje w sprawie rewitalizacji pojawiły 
się pod koniec 2019 roku, gdy w mediach 
zaczęły pojawiać się zdjęcia osiatkowane-
go Zakrzówka . Dlatego na ubiegłorocznym 
styczniowym posiedzeniu Komisji Kształtowa-
nia Środowiska RMK pojawili się aktywiści 

z „Akcji ratunkowej dla Krakowa” z zapyta-
niem: „Kto podjął decyzję o zamontowaniu 
siatek na Zakrzówku”? Podczas posiedzenia 
przedstawili oni zebrane przez siebie materia-
ły mające świadczyć, że proces wybrania wy-
konawcy osiatkowania nie był transparentny . 

„Ekspertyza stateczności oraz projekt oczysz-
czania i zabezpieczenia zboczy dla zadania 
pn . „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek”” 
powstała w 2017 roku . Jej autorem jest firma 
Geobud Wiert 2, która przygotowała doku-
ment na zlecenie Pracowni Architektonicznej 
F-11 . Przypomnijmy, że to z nią ZZM zawarło 
umowę na wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej dla inwestycji „Zagospoda-
rowanie Parku Zakrzówek” .

Autorzy ekspertyzy nie wymienili jednak siatek 
jako jednego z możliwych sposobów zabez-
pieczenia terenu . W dokumencie czytamy 
bowiem, że zapewnić bezpieczeństwo na 
tym obszarze miały jedynie metalowe barier-
ki na zboczach oraz usunięcie roślinności ze 
zboczy skalnych, a także kruchych fragmen-
tów i luźnych bloków skalnych . W związku 
z korzystnymi wynikami obliczeń stateczno-
ści nie zachodzi konieczność wykonywania 
innych specjalistycznych prac mających na 
celu zabezpieczenie zboczy – brzmi ostatni 
z wniosków ekspertyzy . Na jej temat wypo-
wiedział się dla Gazety Wyborczej w stycz-
niu ubiegłego roku dyr . ZZM Piotr Kempf: Na 
siatki zdecydował się projektant. Żeby móc 
zrealizować kąpielisko zgodnie z budżetem 
obywatelskim, musi być zapewnione bezpie-
czeństwo. Dzięki zamontowaniu na małym 
zbiorniku siatek, bezpieczeństwo jest zapew-
nione na 100 lat.

Ciąg dalszy historii siatek
na Zakrzówku

Obowiązek osiatkowania pojawił się w 2018 
roku w Projekcie Budowlanym, w którym 
omówiono sposoby zabezpieczenia terenu 
Zakrzówka przed obrywami skalnymi . Ów 
projekt w ramach realizacji etapu I przygo-
towała Pracownia Architektoniczna F-11 . (…) 
przewiduje się zastosowanie następujących 
działań: wstępne oczyszczenie powierzchni 
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Śledztwo dalej trwa

W styczniu ubiegłego roku aktywiści z „Akcji 
Ratunkowej dla Krakowa” złożyli zawiado-
mienie do prokuratury o możliwości popełnie-
nia przestępstwa – niezasadnego wydania 
pieniędzy publicznych oraz nagięcia Prawa 
o zamówieniach publicznych . W marcu 
2020 roku pojawiła się informacja o odmo-
wie wszczęcia śledztwa ze strony prokuratu-
ry . Dlatego zaskarżenie od tej decyzji złożył 
Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa 
na rzecz Ochrony Przyrody . Dzięki temu we 
wrześniu sąd nakazał przyjrzeć się sprawie 
osiatkowania Zakrzówka ponownie . Śledz-
two jest w toku, obecnie przesłuchiwani są 
świadkowie . Wyczerpaliśmy już wszystkie 
drogi komunikacji, dialogu z urzędnikami miej-
skimi w sprawie Zakrzówka. Niestety, miasto 
jest głuche na nasze prośby, apele, petycje 
i protesty. Ignoruje każdy nasz głos sprzeciwu 
wobec swojej polityki – podsumowuje Paulina 
Poniewska .

Zakrzówek teraz

Obecnie w rejonie krakowskiego zalewu 
trwa II etap prac z wszystkich sześciu . W jego 
ramach powstaje wejściowy budynek B-2 na 
baseny z centrum edukacji ekologicznej oraz 
budynek B-5 przy planowanym parkingu 
wzdłuż ul . Norymberskiej . Jarosław Tabor 
podkreśla, że pandemia nie spowodowała 
znacznych opóźnień w realizacji prac . Wystę-
pujące w ciągu ostatniego roku braki kadro-

we w firmie wykonawczej oraz opóźnienia 
w dostawie materiałów mają nie wpłynąć na 
przesunięcie zakończenia rewitalizacji . ZZM 
planuje, zgodnie z początkowymi założenia-
mi terminowymi, zakończyć prace związane 
z zagospodarowaniem terenu Zakrzówka 
w roku 2023 – przekonuje Jarosław Tabor . 
Pozostaje teraz odpowiedzieć na pytanie, 
ile to wszystko kosztuje . Według Zastępcy 
Dyrektora ds . Inwestycji na prace związane 
z zagospodarowaniem Zakrzówka miasto 
przeznaczyło łącznie niemalże 44,5 mln zł .

Natomiast samemu sobie można już zadać 
pytanie, czy ta kwota to koniec wydatków 
miasta na Zakrzówek . Odpowiedź nie musi 
być jednoznaczna, bo od kilku tygodni wia-
domo, że do gry weszły kolejne duże pienią-
dze .

Czy miasto zapłaci
gigantyczne odszkodowanie 
za Zakrzówek?

Z początkiem marca 2021 roku spółka Kra-
ków City Park złożyła do sądu pozew prze-
ciwko miastu o wypłatę odszkodowania 
w wysokości 150 mln zł . Powód? W stycz-
niu 2018 roku RDOŚ zawiadomił Komisję 
Dialogu Obywatelskiego ds . Środowiska, że 
w ówczesnym stanie prawnym nie była możli-
wa zabudowa obszaru pomiędzy ulicami św . 
Jacka i Wyłom z powodu występowania na 
tym terenie ściśle chronionego gatunku węża 
gniewosza . Należy podkreślić, że odpowied-

masywu skalnego, bariery przeciwodłamko-
we, system kurtyn siatkowych, zbrojone maty 
antyerozyjne, kotwy skalne – czytamy w doku-
mencie . Przetarg na wykonawcę zamówienia 
i zamontowania zabezpieczeń wygrała firma 
Soley, która wybrała siatki firmy Maccafer-
ri, a żerdzie stalowe oraz system nakrętek 
firmy TITAN . Wątpliwości opinii publicznej 
wzbudził jednak fakt, że to właśnie Jakub 
Bryk, będący pracownikiem Maccaferri jest 
jednocześnie autorem Projektu Budowlanego 
z 2018 roku .

Podkreślić należy również, iż pierwotny kosz-
torys zakładał, że osiatkowanie terenu będzie 
kosztować 2 mln zł . Tymczasem skończyło się 
na 5 mln zł . ZZM tłumaczy jednak, iż pierw-
szą kwotę opracowano na etapie ogólnego 
szacowania budżetu i harmonogramu dla 
zadania . W tym wypadku na etapie projek-
tu koncepcyjnego, zgodnie z kosztorysem in-
westorskim szacowany koszt nie różnił się od 
ostatecznego kosztu realizacji robót budowla-
nych – zapewniło ZZM na etapie autoryzacji 
artykułu .

Miasto kontra aktywiści

Zdaniem ZZM zamontowanie metalowych 
siatek na Zakrzówku miało na celu popra-
wę bezpieczeństwa przyszłych odwiedza-
jących to miejsce . Według urzędników fakt, 
że osoba pracująca w firmie produkującej 
siatki przygotowała też Projekt Budowlany 
dotyczący ich zamontowania, nie budzi 
podejrzeń . W ich opinii cały proces był 
transparentny, ponieważ najpierw odbył 
się przetarg na zaprojektowanie, a dopiero 
później na osiatkowanie Zakrzówka . ZZM 
odpiera też argumenty o prowadzenie 
postępującej „betonizacji” . Większość ob-
szaru pozostaje naturalna, projektowane 
budynki poprzez naturalną elewację będą 
wpisywać się w otoczenie, ich powierzchnie 
stanowią minimum niezbędne dla prawidło-
wego funkcjonowania przyszłego parku, tj. 
szatnie, sanitariaty itp., a projektowane dro-
gi będą asfaltowe tylko w obrębie głów-
nych ścieżek rowerowych i dojazdowych 
dla służb bezpieczeństwa – wyjaśnia Jaro-
sław Tabor .

Autorstwa Jerzy Opioła - Praca własna, CC BY-SA 4 .0, https://commons .wikimedia .org/w/index .php?curid=3804097
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nie ekspertyzy zostały wykonane na zlecenie 
RDOŚ po uchwaleniu planów miejscowych 
dla Zakrzówka . Przedstawiciele Komisji 
Dialogu zwrócili się więc do Rady Miasta 
o wprowadzenie kolejnej ochrony tego ob-
szaru . I dlatego 3 lata temu krakowscy radni 
zadecydowali, również w efekcie starań ze 
strony aktywistów z „Akcji”, o utworzeniu użyt-
ku ekologicznego między ulicami św . Jacka 
i Wyłom .

Tymczasem teren ten w MPZP „Rejon ul . św . 
Jacka – ul . Twardowskiego” z 2014 roku 
sklasyfikowano jako „przeznaczony pod za-
budowę” . W konsekwencji tego okazało się, 
że deweloper już nie może zrealizować pla-
nów budowlanych, które przedstawił w 2008 
roku . Na terenie Zakrzówka firma zamie-
rzała bowiem wybudować kilkuhektarowy 
kompleks mieszkaniowy, a stworzenie użytku 
oznaczało wstrzymanie jakichkolwiek działań 
budowlanych . Aby je rozpocząć, należałoby 
uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, co z oczywistych uwarunkowań 
byłoby raczej niemożliwe . Teren znajdujący 
się pomiędzy ul . św . Jacka i Wyłom należy 
właśnie do dewelopera oraz kilku prywat-
nych właścicieli . Ci drudzy również zdecydo-
wali się walczyć o swój majątek i żądają od 
miasta wypłaty 10 mln zł, z czego połowa 
kwoty miałaby trafić tylko do jednego z wnio-
skujących .

Stanowisko UMK

Okazuje się, że spółka Kraków City Park, za-
nim rozpoczęła proces sądowy z miastem, 
wniosła przedsądowy wniosek o odszko-
dowanie wynoszące 109 mln zł . Media 
wówczas podały, że nikt jednak na ową 
propozycję nie zareagował . Została wydana 
decyzja odmawiająca ustalenia wysokości 
odszkodowania z tytułu ograniczenia sposo-
bu korzystania z nieruchomości Kraków City 
Park w związku z ustanowieniem użytku eko-
logicznego Zakrzówek. Do tej pory nie wpły-
nął oficjalny pozew w tej sprawie – tłumaczy 
Małgorzata Mrugała, dyrektor Wydziału 
Kształtowania Środowiska UMK . Jednocze-
śnie dodaje, że właściciele działek mają 
pełne prawo do wniesienia powództwa do 

sądu powszechnego z tytułu niezadowolenia 
z przyznanego odszkodowania (art . 131 ust . 
2) . I to będzie chyba pierwsza taka sytuacja, 
kiedy sąd będzie musiał rozstrzygnąć, w jakim 
stopniu wpływa to (użytek ekologiczny – dop.
red) na wartość nieruchomości – podkreśla 
Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa . 
Warto przy tym jeszcze dodać, że dotych-
czas żadna gmina w Polsce nie ustanowiła 
użytku ekologicznego w Parku Krajobrazo-
wym w obszarze działania Wojewody . 

Zakrzówek kiełbasą
wyborczą?

Złożyliśmy pozew do sądu, miasto miało trzy 
tygodnie na przygotowanie odpowiedzi. Na 
ten moment wciąż na nią czekamy – mówił 
nam 25 marca Jan Broniec ze Stowarzysze-
nia Właścicieli Ziem na Zakrzówku . Na swo-
jej działce już przed 2018 rokiem mężczyzna 
miał przygotowany projekt do pozwolenia na 
budowę trzech budynków wielorodzinnych . 
Uchwalenie użytku ekologicznego sprawi-
ło, że pozwolenia nie otrzymał, dlatego te-
raz zamierza odzyskać pieniądze . Zawsze 
przed wyborami wypływał Zakrzówek. Rad-
ni postanowili sobie zjednać protestujących 
mieszkańców, robiąc użytek ekologiczny za 
pieniądze podatników – zauważa pan Bro-
niec . Wcześniej członkowie Stowarzyszenia 
proponowali miastu wymianę działek, jednak 
nie otrzymali ze strony urzędników pozytyw-
nej odpowiedzi . Z kolei Małgorzata Mru-
gała podkreśla, że Wydział Kształtowania 
Środowiska UMK nie miał żadnych informacji 
o ewentualnej wymianie terenów . A ponie-
waż na złożenie pozwu sądowego właści-
ciele ziem na Zakrzówku mieli ograniczony 
czas, teraz był na to już ostatni moment . To nie 
miasto przegłosowało uchwałę, tylko radni. 
A teraz miasto i prezydent Majchrowski musi 
rozwiązać ten problem i wyjść z tego z twarzą 
– dodaje Jan Broniec .

Kilka scenariuszy

Najistotniejszy dla mieszkańców w całym tym 
sporze wydaje się fakt, iż jeśli Kraków przegra 
sądową batalię i wskutek tego będzie zobo-
wiązany wypłacić spore odszkodowania, 

miasto i tak nie pozyska terenu między ulica-
mi św . Jacka i Wyłom na własność . Radny 
Grzegorz Stawowy, szef Komisji Planowania 
Przestrzennego, wspomina, że w 2018 roku 
był absolutnie przeciwny utworzeniu użytku 
ekologicznego na Zakrzówku . Wedle opinii 
urzędu, w sądzie cywilnym ubiegający się 
o odszkodowanie od miasta mają realną 
szansę na jego otrzymanie – podkreśla Grze-
gorz Stawowy .

Z kolei radny Łukasz Wantuch tłumaczył w roz-
mowie z Radiem Kraków, że jego zdaniem 
należy zmienić zapisy uchwały z 2018 roku . 
Tylko że ustawa dopuszcza taką możliwość 
wyłącznie w dwóch przypadkach . Pierwszy 
– utrata walorów przyrodniczych terenu i dru-
gi – realizacja inwestycji o celu publicznym . 
A zatem? Podjęcie uchwały mimo nieziszcze-
nia się przesłanek ustawowych groziłoby pod-
jęciem rozstrzygnięcia nadzorczego przez 
wojewodę, bowiem ustawodawca wyzna-
czył granice swobody uchwałodawczej rady 
w tej materii – wyjaśnia Małgorzata Mruga-
ła . Z kolei Jan Broniec uważa, że miasto, jako 
właściciel gruntowy, może złożyć wniosek 
o uchylenie użytku ekologicznego do Woje-
wody Małopolskiego lub do sądu, ponieważ 
został on ustanowiony niezgodnie z prawem . 
Nie istnieje żaden dokument, który mógłby wy-
kazać, że na mojej działce jest cokolwiek do 
ochronienia – dodaje Jan Broniec .

Wszystko wskazuje na to, że na razie trzeba 
po prostu czekać . Na wyrok lub wyroki sądu, 
na decyzje miejskich urzędników i wreszcie, 
po prostu – na Zakrzówek . 

tekst /Maria Gil



Pomysł na… park XXL

Zgodnie z propozycją klubu park „Dolina 
Prądnika” zostałby utworzony na powierzchni 
ok . 135 ha pomiędzy linią kolejową a północ-
nymi granicami miasta . Wzdłuż brzegów 
płynącej tamtędy rzeki rozciąga się pas lasu 
łęgowego objętego od 2008 r . ochroną 
w formie użytku ekologicznego „Dolina Prąd-
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Czy powstanie

nika” . Jej celem jest zachowanie naturalnie 
meandrującego koryta rzeki Prądnik będące-
go siedliskiem wielu chronionych gatunków 
zwierząt . Żyje tam m .in . 19 gatunków ssaków, 
np . bobry oraz wydry, a także 51 gatunków 
ptaków . Co więcej, do tych terenów przyle-
gają również pola uprawne, będące potenc-
jalnym zagrożeniem z uwagi na sztuczne 
nawozy spływające do rzeki .

W planach jest również wyodrębnienie 
osobnego szlaku rowerowego w kierunku 
Zielonek . Podniósłby on komfort i bezpie-
czeństwo zarówno pieszych, jak i rowe-
rzystów . Radni postulują również budowę 
naturalnego placu zabaw . Rozważane 
jest także utworzenie samoutrzymujących 
się oczek wodnych . Nie tylko stworzyłyby 
one dom dla różnych gatunków zwierząt, 

Projekt uchwały w tej sprawie złożył z początkiem marca klub „Kraków dla Mieszkańców”, a w kwiet-
niu Rada Miasta wyraziła dla niego poparcie.. Jest to reaktywacja pomysłu, o którym mówiono już 
od kilkunastu lat. Park pozwoliłby zagospodarować jeden z ostatnich tak dużych, a nadal niezabu-
dowanych terenów. Problem może stanowić jednak kosztowny wykup gruntów od właścicieli.

gigantyczny park „Dolina Prądnika”?
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wykupu – zaznacza Piotr Kempf, dyrektor 
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie .

Kraków zielonym miastem?

O potrzebie zmian w krakowskiej zieleni 
świadczy również ilość projektów zwią-
zanych ze zwiększaniem takowych po-
wierzchni w mieście . Na liście pomysłów 
zgłoszonych w ramach budżetu obywatel-
skiego na rok 2020 znalazły się propozy-
cje takie jak m .in . drugi etap budowy Par-
ku Rzecznego Wilgi, zagospodarowanie 
terenu wokół Stawu Płaszowskiego, mo-
dernizacja Parku Grzegórzeckiego czy 
rewitalizacja terenów zielonych pomiędzy 
ulicami Łokietka, Składową i Oboźną .
Co więcej, stolica Małopolski znalazła 
się w czołówce rankingu najbardziej 
zielonych miast świata przygotowanego 
przez Husqvarna Urban Green Space In-
dex . Kraków zajął piąte miejsce w ujęciu 
ogólnym, a trzecie pod względem państw 
europejskich . Badanie wykazało, że na 

ale stanowiłyby atrakcję dla mieszkańców .

Wielofunkcyjna przestrzeń 
dla każdego

Stoimy przed szansą utworzenia na pół-
nocy Krakowa dużego parku o znaczeniu 
przyrodniczym i rekreacyjnym – podkreśla-
ją radni z klubu „Kraków dla Mieszkań-
ców” . Ich zdaniem może to być przestrzeń 
pełniąca funkcje edukacyjne, nie tylko 
dzięki możliwości obserwacji różnych ga-
tunków zwierząt i roślin, ale też z uwagi 
na mieszczący się tam zabytkowy schron 
amunicyjny Marszowiec, który powstał 
w latach 1913-1914 .

Zdania na temat inicjatywy są jednak po-
dzielone . Na facebookowej grupie zrze-
szającej mieszkańców dzielnicy pojawiły 
się zarówno słowa zachwytu, jak i wąt-
pliwości . Wynikają one z faktu, że miasto 
musiałoby najpierw wykupić teren od kil-
ku właścicieli . To natomiast może ozna-
czać koszt ponad 60 mln zł . Szczególnie 
w czasie trwającej pandemii taka kwota 
może stanowić zbyt duży wydatek dla 
miejskiego budżetu . Jednak klub „Kraków 
dla mieszkańców” podkreślił w uzasadnie-
niu złożonego projektu uchwały, że wykup 
terenu nie stanowi dla Krakowa bariery 
niemożliwej do pokonania, natomiast efek-
ty takiej decyzji wpłynęłyby pozytywnie na 
jakość życia wielu mieszkańców.

To projekt długoterminowy

Samo podjęcie uchwały nie oznacza, że 
park XXL rzeczywiście powstanie . Projekt 
uchwały ma bowiem charakter wytycz-
nej i zalecenia kierowanego przez Radę 
Miasta Krakowa do Prezydenta Miasta, 
by podjął on działania zmierzające do 
zrealizowania tego pomysłu . Na pewno 
mówimy o okresie nie szybciej niż kilku lat, 
do dziesięciu nawet, bo na pewno nie jest 
to ten moment, że możemy już rozpocząć 
realizację parku. Cieszę się, że o tym mó-
wimy, ale to jest jeszcze zdecydowanie za 
wcześnie. Najpierw zmiana miejscowego 
planu, a potem dopiero będzie możliwość 

jednego mieszkańca Krakowa przypada 
ponad 207 mkw . terenów zielonych . Czy 
to wystarcza?

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku do użyt-
ku mieszkańców Krakowa udostępniono 
zrewitalizowane parki: Jerzmanowskich, 
Tysiąclecia, rzeczny Wilga, Duchacki, 
w Czyżynach . Tymczasem w nowohuckich 
Branicach, na hektarowej działce przy ul . 
Plastusia, również ma powstać nowy park . 
Zgodnie z planem rozważane jest nadanie 
mu charakteru sadu z ozdobnymi drzewa-
mi . Takie rozwiązanie ma nawiązywać do 
historii i tradycji tej okolicy .

tekst/Anna Sadkowska-Rojek
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cych kandydaturę Krakowa, inne miasta nie 
zgłosiły swoich formalnych wniosków .

Polski rząd zadeklarował poparcie dla ini-
cjatywy i dał gwarancję udzielenia miastu 
niezbędnego wsparcia finansowego . Na 
stronie malopolska .pl mogliśmy natomiast 
przeczytać, że Województwo małopolskie 
z dumą przyjęło decyzję SEKO o przyzna-
niu Małopolsce oraz Miastu Kraków pra-
wa do organizacji III Igrzysk Europejskich. 
Nasz region to miejsce, w którym można 
rozwijać swoje talenty, zdobywać doświad-
czenie i przeżyć coś niepowtarzalnego. 
A wszystko to w otoczeniu niezwykłej przy-
rody oraz atrakcyjnej oferty turystycznej, kul-
turalnej i sportowej. Współgospodarzami 
imprezy miały zostać: Myślenice, Krynica, 
Zakopane i Tarnów .

Organizacja w czasach
pandemii

Decyzja o przeprowadzeniu III Igrzysk Eu-
ropejskich w Krakowie zapadła w czerwcu 
2019 roku . Wtedy nikt jeszcze nie podej-
rzewał, że pandemia koronawirusa może 
pokrzyżować organizacyjne plany . Miało 
to być jedno z wielu odbywających się 
w mieście wydarzeń i sposób na przycią-
gnięcie turystów . Jeszcze w lecie ubiegłego 
roku, gdy wydawało się, że najgorszy etap 
pandemii mamy za sobą, nastroje dotyczą-
ce organizacji imprezy były optymistyczne . 
Podczas lipcowego brefingu przeprowa-
dzonego w Centrum Kongresowym ICE, 
prezydent Jacek Majchrowski podkreślał, że 
widzi w tym pomyśle duży potencjał . Igrzy-
ska Europejskie są okazją do zwiększenia 

Skąd ten pomysł?

Historia tej imprezy jest krótka . Do tej pory 
odbyła się zaledwie 2 razy – w 2015 
roku w Baku oraz w 2019 roku w Mińsku . 
Zgodnie z decyzją SEKO kolejne multi-
dyscyplinarne zawody sportowe będą 
miały miejsce w 2023 roku w Krakowie . 
Ich uczestnicy zmierzą się ze sobą w 24 
dyscyplinach, takich jak pięciobój, łucznic-
two, kajakarstwo, kolarstwo, szermierka, 
triathlon, wspinaczka sportowa, karate czy 
judo . Dlaczego rola organizatora przypa-
dła właśnie stolicy Małopolski? Europejski 
Komitet Olimpijski zaznaczył, że ważnym 
czynnikiem była bogata infrastruktura regio-
nu, którą będzie można wykorzystać pod-
czas zawodów . Duże znaczenie miał też 
fakt, że przez kilka miesięcy poprzedzają-

Zgodnie z ustaleniami Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich Igrzyska Europejskie 
w Krakowie i Małopolsce odbędą się w 2023 roku. Przygotowania do imprezy wymagają sporych na-
kładów finansowych, niezbędnych do zmodernizowania wielu obiektów sportowych i poprawy infra-
struktury drogowej. Nieoficjalnie mówi się, że koszty wyniosą nawet 70 mln zł. Tymczasem zamiast 
współpracy pojawiają się nieporozumienia między Biurem Koordynacji Igrzysk a władzami miasta.

temat numeru

– sukces czy porażka?
Igrzyska Europejskie w Krakowie 
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Spór na najwyższym
szczeblu

Na odpowiedz ministra Sasina trzeba było 
czekać ponad miesiąc . Ocenił on, że rząd 
włączy się w organizację imprezy, dopiero 
po podpisaniu odpowiedniego, wiążącego 
porozumienie z SEKO . Kiedy będziemy wie-
dzieli, tak naprawdę, jakie dyscypliny osta-
tecznie będą rozgrywane i jakie są w związ-
ku z tym potrzeby inwestycyjne, jeśli chodzi 
o infrastrukturę sportową. Wtedy rzeczywiście 
jesteśmy w stanie przyjąć odpowiednią specu-
stawę i zagwarantować to, że te niezbędne 
inwestycje w infrastrukturę sportową zostaną 
wykonane – twierdził . Sasin zarzucił również 
Majchrowskiemu rozgrywki polityczne i do-
dał, że  – Z jednej strony jest organizatorem, 
z drugiej oczekuje, że ktoś za niego te igrzyska 
w Krakowie zorganizuje. Być może te igrzyska 
mogłyby się w Polsce odbyć w innej formule 
organizacyjnej, nawet bez udziału Krakowa 
jako organizatora . 
 
Trudno taką pośrednią wymianę zdań uznać 
za satysfakcjonującą, dlatego zaplanowano 
spotkanie, na którym miało dojść do porozu-
mienia . Niestety, przesuwa się ono w czasie 
ze względu na chorobę Jacka Sasina . Coraz 
częściej mówi się natomiast o alternatyw-
nym scenariuszu, w którym rolę gospodarza 
Igrzysk Europejskich przejmuje Śląsk .

Czy to pomoże miastu 
w postpandemicznym
kryzysie?

Pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że or-

i ulepszenia infrastruktury, nie tylko drogowej 
na terenie Krakowa i całego województwa. 
Dzięki środkom, które otrzymamy od rządu, 
będziemy mogli zrealizować te inwestycje, 
na które w przyszłości wydać pieniądze 
musiałoby miasto – mówił . Marszałek Ma-
łopolski, Witold Kozłowski dodał wówczas, 
że Kraków jest w 80 proc . gotowy do prze-
prowadzenia wydarzenia .

Im bliżej do imprezy,
tym większy chaos

Choć decyzję o organizacji Igrzysk Eu-
ropejskich w Krakowie podjęto 1,5 roku 
temu, to wciąż nie widać postępu w ich 
przygotowywaniu . Co stanęło na przeszko-
dzie? Największym problemem wydaje 
się brak współpracy pomiędzy władzami 
miasta a Biurem Koordynacji Igrzysk Euro-
pejskich reprezentowanym przez ministra 
Jacka Sasina . Kraków zgodził się zostać 
gospodarzem za otrzymanie stosownego 
wsparcia finansowego od rządu, który przy-
jął te warunki . Miasto do tej pory nie otrzy-
mało jednak żadnych gwarancji na piśmie . 
Nie dziwi więc fakt, że krakowskie władze 
nie są skłonne do rozpoczynania wielo-
milionowych inwestycji . Tym bardziej że 
z powodu pandemii budżet miasta znacz-
nie się uszczuplił . Nie oczekuję, żeby rząd 
w czymkolwiek wyręczał Kraków. Oczekuję, 
że Igrzyska Europejskie zostaną zorganizo-
wane wspólnie: z rządem, z Europejskim 
Komitetem Olimpijskim, przy współpracy 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego i z woje-
wództwem małopolskim – zaznaczył kilka 
tygodni temu podczas spotkania z dzien-
nikarzami Jacek Majchrowski . Jeżeli otrzy-
mamy gwarancje rządowe mówiące o tym, 
że środki, jakie otrzyma miasto, nie tylko na 
inwestycje sportowe związane z igrzyskami, 
ale także na infrastrukturę miejską służącą 
wszystkim mieszkańcom, będą co najmniej 
równoważne do kosztów, które musimy po-
nieść – zorganizujemy te igrzyska – dodał . 
Prezydent miasta podkreślał również, że 
jeśli rząd nie podejmie stosownych decyzji 
w ciągu najbliższych tygodni,  Igrzyska Eu-
ropejskie nie dojdą do skutku ze względów 
czasowych .

ganizacja imprezy to koszt ok . 70 mln zł . 
Tymczasem zamrożenie turystyki oraz życia 
kulturalnego w regionie spowodowało duże 
uszczuplenie budżetu . Czy Igrzyska Euro-
pejskie w Krakowie mogłyby wpłynąć na 
poprawę tej sytuacji? Zdania są podzie-
lone . Tomasz Poręba, wiceprezes PKOI 
w rozmowie z Newseria Biznes mówił: Je-
stem przekonany, że Igrzyska Eropejskie to 
będzie kapitalny czas dla Polski, budowy 
polskiej marki i jej wzmacniania w Europie. 
Dzięki nim możemy zyskać nie tylko wizeru-
nek sprawnego, dobrze funkcjonującego 
państwa, którego sportowcy odnoszą sukce-
sy, ale też mamy szansę na to, żeby pokazać 
najpiękniejsze zakątki Polski.

Sceptycy twierdzą natomiast, że do czasu 
igrzysk pandemia może się wcale nie skoń-
czyć . Sama impreza z kolei nie cieszy się na 
tyle dużym prestiżem, by przyciągnąć wielu 
turystów zagranicznych, szczególnie w cza-
sach, w których wciąż boimy się o własne 
zdrowie, a do podróży podchodzimy z du-
żym dystansem .

tekst/Anna Panikowska
-Filipek



pu
bl

ic
ys

ty
ka

14
st

ro
na

Rybitwy drugim Mordorem?

Prace nad nową koncepcją zagosp-
odarowania przestrzennego dla wschod-
niego obszaru Krakowa Płaszów-Rybit-
wy zakładają gęstą i wysoką, nawet 
50-piętrową zabudowę . Miałyby tam 
stanąć głównie budynki biurowe, na które 
zaczyna brakować miejsca w innych re-

temat numeru

Czy w Rybitwach staną
drapacze chmur?

jonach miasta . Krakowscy planiści chcą 
jednak uniknąć problemów, z jakimi mier-
zy się warszawska dzielnica biurowa na 
Mokotowie, powszechnie zwana Mor-
dorem . Działania deweloperów wymknęły 
się tam spod kontroli . W wyniku tego post-
awiono ponad 80 biurowców,  których 
nie były w stanie obsłużyć dostępne 
węzły komunikacyjne . Krakowski magis-

trat nie zamierza powtórzyć stołecznego 
scenariusza . Dlatego planuje nie tylko 
połączenie zabudowy biurowej z miesz-
kaniową, ale również zadbanie o odpow-
iednią infrastrukturę . W pobliżu miałoby 
się znaleźć również sporo terenów zielo-
nych ciągnących się wzdłuż rzeki Drwiny . 
Projekt zyskał aprobatę Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej . Jest ona 

Krakowscy urzędnicy opracowali mapę terenów odpowiednich dla wysokiej zabudowy. Wynika z niej, 
że najlepszą lokalizacją dla wieżowców są Rybitwy. Obecnie trwają ostatnie prace nad nowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające stworzenie tam dzielnicy biurowo-mieszkalnej 
o nazwie Nowe Miasto lub Nowe Zielone Miasto. Do tej pory był to teren przemysłowo-magazynowy.
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użytkowników mogą być dość problema-
tyczne . Pierwszą budzącą wątpliwości 
kwestią jest dojazd . Rybitwy są słabo 
skomunikowane z resztą miasta, brakuje 
tam również miejsc parkingowych . Obec-
nie trwają prace nad budową drogi S7, 
gmina podpisała również umowę na 
przedłużenie linii tramwajowej z Małego 
Płaszowa . Pozostaje jednak pytanie, czy 
są to działania wystarczające, jeśli na Ry-

zgodna co do tego, że budowa biurow-
ców na Rybitwach przyczyniłaby się do 
rozwoju terenów wokół kombinatu .

Kiepska komunikac ja
i sąsiedztwo oczyszczalni 
ścieków

O ile Rybitwy stanowią atrakcyjny teren 
dla deweloperów, o tyle dla późniejszych 

bitwach ma stanąć kilkadziesiąt wysokich 
budynków?  

Cały projekt nowej dzielnicy będzie nie-
udany, jeśli nie będzie oparty o sprawny 
system komunikacji. Nawet jeśli budynki 
nie będą miały, jak przewiduje studium, po 
250 metrów wysokości, to potencjalna licz-
ba pracowników w biurach i mieszkańców 
to dziesiątki tysięcy. A przecież będą oni 
musieli mieć możliwość dojechania do pra-
cy, funkcjonowania i wyjechania stamtąd 
– rozważa radny Grzegorz Stawowy . Ko-
lejnym problemem jest niewielka odległość 
od oczyszczalni ścieków . Znajdująca się 
w sąsiedztwie, lecz poza obszarem planu 
oczyszczalnia ścieków Płaszów, w zapi-
sach planu będzie oddzielona od terenów 
usługowo-mieszkaniowych terenem zieleni 
izolacyjnej – uspokaja przedstawicielka 
biura prasowego UMK Joanna Korta . Po-
nadto prowadzony jest monitoring zakła-
dów emitujących uciążliwości odorowe 
z użyciem drona – dodaje .

W Internecie nie brakuje komentarzy krako-
wian, którzy zastanawiają się nad sensem 
całej inwestycji . Za wybudowanie bloków 
mieszkalnych i biurowców odpowiadają 
wszak deweloperzy, ale zadbanie o stro-
nę edukacyjną, zdrowotną i zapewnienie 
komunikacji leżałoby w gestii miasta . Inni 
zwracają uwagę, że Rybitwy są terenem 
podmokłym, a więc stworzenie infrastruk-
tury miejskiej może wydać się na dłuższą 
metę cięższe do realizacji . Dlatego czas 
pokaże, jak dalece koncepcja urzędników 
sprawdzi się w praktyce .

tekst/Anna Panikowska
-Filipek

Autorstwa Zygmunt Put Zetpe0202 - Praca własna, CC BY-SA 4 .0, https://commons .wikimedia .org/w/index .php?curid=17053271
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Pod koniec lutego br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Jego autorem jest 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyniku nowelizacji niektórzy deweloperzy 
mogą zrezygnować ze sprzedaży mieszkań przed uzyskaniem pozwolenia na ich użytkowanie. Z kolei 
nabywcy mogą spodziewać się wzrostu cen lokali.

warto wiedzieć

Pytanie o skuteczność 
ochrony 

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, 
iż: Kluczową zmianą w stosunku do obowią-
zującej u.o.p.n. jest modyfikacja katalogu 
środków ochrony wpłat nabywcy poprzez 
usunięcie OMRP (otwarty mieszkaniowy 
rachunek powierniczy – przyp. aut.) ofero-
wanego z dodatkowym zabezpieczeniem 
w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo 
bankowej oraz objęcie środków wpłaca-
nych na MRP (mieszkaniowy rachunek po-
wierniczy – przyp. aut.)  obowiązkiem od-
prowadzenia przez dewelopera składki na 

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (dalej 
„DFG”). Zgodnie z propozycją – możliwy-
mi dostępnymi dla dewelopera środkami 
ochrony wpłat nabywcy będą, według wy-
boru dewelopera, ZMRP (zamknięty miesz-
kaniowy rachunek powierniczy – przyp. 
aut.)  albo OMRP. Jednocześnie, bez wzglę-
du na wybrany rodzaj mieszkaniowego ra-
chunku powierniczego, deweloper będzie 
miał obowiązek odprowadzać składki na 
DFG.

Zgodnie z procedowanymi w parlamencie 
zmianami deweloper ma zapewnić nabyw-
com co najmniej jeden ze środków ochrony 

Deweloperski Fundusz Gwarancyj-
ny w założeniu projektu miałby 
powstać na wzór bankowego 

funduszu gwarancyjnego czy analogicz-
nego funkcjonującego dla zakładów ubez-
pieczeń . Jak można się domyślić, projekto-
dawcom przyświecała idea wzmocnienia 
ochrony nabywców lokali mieszkalnych, 
którzy zawierali tzw . umowy deweloper-
skie . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów uważa, że stosowane aktualnie 
przez ok . 90 proc . deweloperów otwarte 
mieszkaniowe rachunki powiernicze nie 
dają wystarczającej ochrony nabywcom 
lokali .

Co zmieni  
Deweloperski Fundusz

Gwarancyjny?
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wpłat dokonywanych przez nabywcę. Są to 
więc otwarty  lub zamknięty mieszkaniowy 
rachunek powierniczy. Co więcej, dewelo-
per ma obowiązek dokonywać wpłat skła-
dek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. 
Będą się na niego składać środki pocho-
dzące ze składek należnych od dewelo-
perów, odsetek od środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunku bankowym 
oraz przychodów z lokat środków DFG, 
roszczeń regresowych, wpływów z tytułu 
zaspokajania wierzycieli z masy upadłościo-
wej w przypadku upadłości deweloperskiej, 
środków uzyskanych przez Ubezpieczenio-
wy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kre-
dytów na rzecz DFG oraz innych wpływów.

Deweloperzy będą płacić 
składki

Podstawą wyliczenia wysokości składki na 
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny we-
dług projektu ustawy jest wartość wpłaty 
dokonanej przez nabywcę na mieszkanio-
wy rachunek powierniczy z tytułu zawie-
ranej umowy deweloperskiej . Składka od 
dewelopera ma wynosić maksymalnie 2 
proc . w przypadku otwartego mieszkanio-
wego rachunku powierniczego, natomiast 
w przypadku zamkniętego mieszkaniowego 
rachunku powierniczego 0,2 proc . Finalnie 
wartość tę ustali w drodze rozporządzenia 
właściwy minister do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw 
instytucji finansowych . Nastąpi to po zasię-
gnięciu opinii Ubezpieczeniowego Fundu-
szu Gwarancyjnego oraz Prezesa UOKiK . 

Dla nabywców może to też oznaczać 
dalszy wzrost cen nieruchomości, bowiem 
dodatkowe opłaty zostaną przerzucone 
właśnie na nich . To w połączeniu ze zmia-
nami w opodatkowaniu spółek komandy-
towych (jakże popularnych  wśród dewe-
loperów) może odbić się na cenach lokali . 
Przy okazji zmian w ustawie deweloperskiej 
i utworzeniu DFG rząd zdecydował się na 
uregulowanie umowy rezerwacyjnej . Doko-
nał tego przez wprowadzenie obowiązku 
zawierania jej w formie pisemnej, a także 
zastrzegając maksymalną opłatę przy jej 
zawarciu na 1 proc . wartości ceny zakupu 
nieruchomości . Uniemożliwi to przerzucanie 
ciężaru na umowę rezerwacyjną .

Projektodawcy przewidują roczny okres 
przejściowy, zanim przepisy o Dewelo-
perskim Funduszu Gwarancyjnym wejdą 
w życie . Aktualnie projekt jest po pierwszym 
czytaniu w Sejmie i został skierowany do 
dalszych prac w Komisji Infrastruktury .

Obecnie przewiduje się ustalenie stawki na 
poziomie 1 proc . Według branży dewelo-
perskiej jest to wartość zbyt wysoka . Zda-
niem deweloperów z uzasadnienia projektu 
ustawy wynika, że wystarczającym zabez-
pieczeniem byłoby zgromadzenie w fundu-
szu ok . 140 mln złotych rocznie . Kwota ta 
jest możliwa do osiągnięcia przy składce 
w wysokości 0,3-0,5 proc ., czyli znacznie 
mniejszej niż projektowana .

Warto w tym wypadku zauważyć, iż 
w projekcie nowej ustawy deweloperskiej 
w uprzednim proponowanym brzmieniu, 
maksymalna wysokość składek była ustala 
na 5 proc . w przypadku otwartego mieszka-
niowego rachunku powierniczego i 1 proc . 
w przypadku zamkniętego mieszkaniowego 
rachunku powierniczego . Jednak wskutek 
presji branży deweloperskiej została ustalo-
na na poziomie 2 proc . oraz 0,2 proc .

Jak w praktyce skutki
tej nowelizacji odczują
deweloperzy i nabywcy?

Na pewno wiele podmiotów zrezygnuje ze 
sprzedaży mieszkań na etapie przed uzyska-
niem pozwolenia na użytkowanie . W konse-
kwencji tego – z zawierania umów deweloper-
skich . Ustawa bowiem nie przewiduje składek 
dla zawieranych umów przedwstępnych . Trud-
no jednak się spodziewać, że tę drogę obiorą 
wszyscy deweloperzy . Stąd bardziej praw-
dopodobne będą zmiany w harmonogramie 
wpłat tak, by wraz z podpisaniem umowy de-
weloperskiej nabywca nie wpłacał większości 
ceny . To z kolei zmniejszy realną składkę na 
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny .

tekst/Dawid Siedlecki
radca prawny

kontakt@dawidsiedlecki .pl
www .dawidsiedlecki .pl
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Na czym polega fenomen 
tego trendu?

Sama idea sięga korzeniami do coworkin-
gu, a więc możliwości indywidualnej lub 
grupowej pracy w wynajętym pomieszcze-
niu najczęściej biurowym . Do podobnych 
inicjatyw należy też Airbnb, platforma 
umożliwiająca krótkookresowy wynajem 

warto wiedzieć

Unikalne doświadczenie, 

mieszkań od osób prywatnych, przeważnie 
w celach turystycznych .

Coliving w branży nieruchomości to jed-
nak coś więcej niż mieszkanie na wak-
acje czy miejsce pracy . Uznaje się go 
za usługę mieszkaniową . Polega na 
długoterminowym wynajmowaniu niew-
ielkiej przestrzeni prywatnej w obiekcie 

oferującym dostęp do rozbudowanych 
części wspólnych . Najczęściej projekty 
colivingowe wyposażone są w dużą kuch-
nię i jadalnię, przestrzeń coworkingową, 
salon, miejsce spotkań, taras . Poza tym 
oferują dostęp do różnorodnych udogod-
nień np . siłowni, basenu, sali kinowej, poko-
ju gier czy sali konferencyjnej . Obiekty te 
częściowo przypominają hotele, ponieważ 

Mieszkanie na wynajem to już nie tylko dach nad głową. To doświadczenie oferujące szereg rozbu-
dowanych usług, a przede wszystkim możliwość nawiązania prawdziwych relacji z innymi osobami. 
Eksperci wskazują, że wbrew pozorom, pandemiczna izolacja może sprawić, że coliving będzie sta-
wał się coraz popularniejszy. Tym samym konsumpcja współdzielenia będzie coraz mocniej ewalu-
ować w ciągu najbliższych lat.

czyli coliving w branży nieruchomości
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do dyspozycji mieszkańców są takie usłu-
gi dodatkowe jak pranie i sprzątanie, a na 
terenie obiektu znajdują się restauracje i ka-
wiarnie .

Całość zaprojektowana jest w sposób, 
który ułatwia nawiązywanie kontaktów z in-
nymi mieszkańcami . Tym samym pozwala 
budować społeczność w ramach danej 
inwestycji . Wszystkiemu sprzyja indywidu-
alna aplikacja, umożliwiająca komunikację 
pomiędzy lokatorami, a także informowan-
ie mieszkańców o ważnych wydarzeniach 
i planowanych imprezach .

Mieć, ale nie kupować

Idea colivingu opiera się na ekonomii 
współpracy, zwanej też ekonomią 
współdzielenia (sharing economy) . Rozum-
ie się ją zarówno jako model ekonomiczny, 
biznesowy, hybrydowy, jak i zjawisko 
społeczne, kulturowe czy po prostu styl 
życia . Najczęściej ekonomię współpracy 
definiuje się jako gospodarkę zbudowa-
ną na rozproszonych sieciach jednostek 
i społeczności, które są ze sobą połączone 
i zdecydowanie różnią się od scentral-
izowanych instytucji .

W colivingu zanikają granice pomiędzy 
tym, kto jest producentem, a kto klientem . 
Ludzie wymieniają się dobrami i usługami 
bez udziału firm i pośredników . Dzięki 
wspólnemu użytkowaniu lub współdziele-
niu danej rzeczy następuje maksymalne 
wykorzystanie zasobów i zwiększenie ich 
efektywności . Jednak najważniejszym as-
pektem kultury ekonomii współpracy jest 
unikalne doświadczanie, a nie potrzeba 
posiadania rzeczy na własność, a także 
relacja z drugim człowiekiem i poczucie 
przynależności do danej społeczności 
(Raport Ekonomia Współpracy w Polsce 
2016) .

Ekonomia współdzielenia to ogólnoświ-
atowy trend, którego popularyzacja jest 
efektem dynamicznego rozwoju nowych 
technologii, a także kompetencji cyfrowych 
społeczeństwa. Widać go najbardziej 
wśród dzisiejszych 20-35 latków, którzy 
w przeciwieństwie do pokolenia swoich 
rodziców wychodzą z założenia, że mogą 
z czegoś korzystać, ale nie muszą tego 
nabywać. Tym samym mogą oni osiągnąć 
wysoki komfort życia przy znacznie niższych 
kosztach. Ważnym aspektem jest również 
mobilność. Dzisiaj mieszkamy w Krakowie, 

za miesiąc w Warszawie, a za rok może-
my dostać propozycję pracy w Barcelonie; 
coliving pozwala cieszyć się pełnią życia 
bez długoletnich kredytów i przywiązania 
do jednego miejsca – mówi Anna Gu-
mowska, CEO w Prime Time PR, agencji 
zajmującej się marketingiem nieruchomości .

Czy coliving jest 
przyszłościowym
rozwiązaniem?

Eksperci z Cushman&Wakefield wskazują, 
że pomimo tego, że dzielenie przestrzeni, 
czyli jedna z podstawowych zasad 
działania colivingów wydaje się w obec-
nym czasie zupełnym przeciwieństwem 
pandemicznej izolacji to jednak trend 
ekonomii współdzielenia, na której bazuje 
coliving, nie straci na znaczeniu . Będzie 
wręcz przeciwnie . Za jego wzmocnieniem 
przemawia wzrost znaczenia pracy zdal-
nej, zwłaszcza wśród młodych profesjonal-
istów . Co więcej, na rynku istnieje ogromny 
niedobór domów studenckich oferujących 
lepsze jakościowo warunki . Poza tym mod-
el ten może zmniejszyć nasilone globalną 
epidemią poczucie wszechobecnej samot-
ności . Tym samym zmaleje ryzyko rozwoju 
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Pod względem zastosowanych rozwiązań 
na uwagę zasługuje zlokalizowany 
w Nowym Jorku modułowy wieżowiec Ol-
lie . Mieszkania wyposażone zostały tam 
w system inteligentnych mebli . Umożliwia 
on swobodne przekształcanie przestrzeni 
w zależności od potrzeb . Z kolei położony 
w Seulu Songa Micro Hausing, oferuje 
lokale w formie kubików, które można ze 
sobą łączyć, tworząc większe mieszkania 
(P .Chimczak, Coliving . Mieszkania adreso-
wane do generacji Y jako sposób na przy-
ciągnięcie talentów) .

Coliving w Polsce stawia 
pierwsze kroki

Na rodzimym podwórku coliving to zu-
pełnie nowy koncept . Taką inicjatywę 
zaproponował startup Colivia . W obiekcie 
położonym w Poznaniu mieszkańcy poza 
pokojem w dużym mieszkaniu otrzymują 
w pakiecie dostęp m .in . do wspólnej kuchni 
oraz sali, w której mogą pograć na konsoli 
czy obejrzeć razem film na Netflixie . Ceny 
oscylują w granicach 700 -1 600 zł za 
pokój . Kolejne takie obiekty mają powstać 
w Łodzi, Wrocławiu, Warszawie i Bydgo-
szczy .

chorób psychicznych i fizycznych (Cush-
man&Wakefield) . Dodatkowo wpływ 
na wzrost popularności colivingów będzie 
mieć niższa zdolność zakupowa klientów, 
a także niechęć do zaciągania wieloletnich 
zobowiązań finansowych oraz skłonność 
do poszukiwania elastycznych rozwiązań .

Inteligentne meble
i hulajnogi

Z roku na rok coliving zyskuje na świe-
cie coraz większą popularność . Jednym 
z największych tego typu obiektów jest 
zlokalizowany w różnych częściach Lon-
dynu The Collective . Cena za noc wyno-
si tam około 500 zł . Mieszkańcy poza 
osobistym pokojem z łazienką mają do 
dyspozycji dużą kuchnię, pokoje rekreacy-
jne, przestrzeń coworkingową, restaurację, 
a także usługi concierge oraz sprzątanie . 
Ciekawym przykładem colivingu jest też 
Roam Bali, zbudowany na indonezyjskiej 
wyspie Bali . Bardzo ważnym elementem 
obiektu jest dach . Znajduje się na nim 
przestrzeń coworkingowa, jadalnia, sala 
do jogi oraz duża powierzchnia eventowa 
z widokiem na zachwycające krajobrazy 
wyspy . 

Coliving to wciąż zjawisko nowe, które tak 
naprawdę dopiero się rozwija. W tym mo-
mencie funkcję pośrednią pomiędzy obiek-
tami colivingowymi a tradycyjnymi mieszka-
niami mogą pełnić nowoczesne inwestycje, 
wyposażone w szereg udogodnień sprzyja-
jących integracji mieszkańców. W naszej na-
jnowszej inwestycji na krakowskim Zabłociu 
znajdzie się m.in. dostępny dla wszystkich 
mieszkańców taras na dachu, wewnętrzne 
zielone patia czy coolomat spożywczy 
i zakupowy. Będą również miejsca do ład-
owania rowerów i hulajnóg elektrycznych, 
które stają się ulubionym transportem mło-
dego pokolenia – mówi Karolina Opach, 
kierownik działu sprzedaży w spółce reali-
zującej inwestycję Greendustry .

tekst/Aleksandra Maśnica
PR Manager

w Prime Time PR
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W spólnym mianownikiem modnych 
stylów aranżacyjnych jest stoso-
wanie starannie wyselekcjono-

wanych materiałów . Co więcej, dużą wagę 
przywiązuje się także do roślin, które nie tylko 
pięknie komponują się z wnętrzami, ale są też 
naturalnymi filtrami powietrza . 

Japandi, czyli mix
skandynawskiej estetyki
z japońską harmonią

Czy można połączyć inspiracje Krajem Kwit-
nącej Wiśni z miłością do Skandynawii? Oka-
zuje się, że tak i to w bardzo zaskakujący spo-
sób . Pomimo tego, iż te dwa miejsca na mapie 
dzieli spora odległość, Japonię i kraje północ-
nej Europy łączy, wbrew pozorom, bardzo 
wiele . I chodzi tu nie tylko o aranżacje wnętrz, 
ale przede wszystkim o samą mentalność .

Omawiając style aranżacyjne w 2021 roku, 
nie można pominąć japandi, choć do tej pory 
nie było o nim zbyt głośno . I nic dziwnego, 

warto wiedzieć

Najpopularniejsze style aranżacyjne

powstał on bowiem stosunkowo niedawno . 
Stanowi fuzję japońskiego minimalizmu ze 
skandynawskim wzornictwem . W pierwszym 
przypadku chodzi m .in . o inspirację stylem wa-
bi-sabi, w którym przestrzenność idzie w pa-
rze z doświetlonymi wnętrzami, sztuką kintsugi 
oraz zasadą „mniej znaczy więcej” . Japoń-
skie wnętrza są oszczędne w formie, pełne 
harmonii i spokoju oraz aranżacyjnej dyscypli-
ny . Czerpią one z samego buddyzmu, w któ-
rym istotna jest równowaga i umiar . Nawiąza-
nie do estetyki skandynawskiej widoczne jest 
z kolei w geometrycznych bryłach, prostych 
liniach oraz zamiłowaniu do naturalnych ma-
teriałów .

Scandi stanowi doskonałe uzupełnienie wyżej 
wspomnianego stylu japońskiego, wnosząc 
do niego sporo przytulności . Proste i funkcjo-
nalne wnętrza wzbogacone o miękkie tkani-
ny, bambusowe maty, wiklinowe kosze oraz 
pełne uroku, gliniane dodatki zdecydowanie 
bardziej sprawdzają się w obecnych wa-
runkach – wnętrze japandi ma być przede 

wszystkim osobistą oazą spokoju, tak abyśmy 
mogli w nim spędzać długie, pełne wycisze-
nia wieczory .

Istotne znaczenie dodatków

Naczelną zasadą stylu japandi jest odnajdy-
wanie piękna w prostocie . Co więcej, ważne 
jest także, iż styl ten kontestuje prawa kon-
sumpcjonizmu . Należy zatem zwrócić uwagę 
na to, aby dobierać wysokiej jakości wyroby, 
które będą służyły przez wiele lat . Wnętrza 
w duchu japandi powinny być także pełne 
ciepła oraz komfortu . Co powinno się w nich 
znaleźć? Z pewnością naturalne surowce, 
w tym drewno, najlepiej z widocznymi słojami .

Kameralny klimat wnętrza bez wątpienia pod-
kreśli japońska ceramika oraz miękkie tekstylia, 
w tym np . dywany z morskiej trawy czy uro-
kliwe poduszki . Meble powinny być pozba-
wione nadmiaru detali oraz krzykliwych, zbyt 
intensywnych kolorów . W takich aranżacjach 
dobrze prezentują się makramy na ścianach 

Pandemia spowodowała, że nasze domy stały się nie tylko miejscem wypoczynku i centrum rozryw-
kowo-multimedialnym, ale też prywatnym biurem i szkolną klasą. Dekoratorzy wnętrz stanęli zatem 
przed wielkim wyzwaniem. Wszak niełatwo jest stworzyć przestrzeń, która łączy tyle różnych funk-
cji. Tym bardziej że w tym roku spędzimy w domu więcej czasu niż w latach ubiegłych. Dlatego też 
warto zadbać, aby domowa przestrzeń spełniała potrzeby ducha i ciała.

w 2021 roku
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zygzaki, w tym wzór Chevron, a także romby 
i promienie . Ze względu na to, iż styl ten na-
rodził się w latach dwudziestych, w formach 
widoczne są inspiracje kubizmem, fowizmem 
oraz konstruktywizmem .

Ciekawostką jest to, że na rozwój stylu mia-
ło wpływ otwarcie grobu Tutenchamona 
w 1922 r . To niezwykle ekscytujące wyda-
rzenie pogłębiło fascynację twórców takimi 
barwami jak złoto, lapis-lazuli i turkus, jak 
również pięknem geometrii i bogactwem roz-
maitych form . Art déco to również styl, który 
w dużym stopniu czerpał z secesji wiedeńskiej 
oraz rokoko, przy czym odcinał się on od zbyt 
przytłaczających i pozbawionych porządku 
ornamentów . W twórczy sposób widać w nim 
jednak przenikanie się różnych wyrafinowa-
nych typów zdobień .

Art déco, czyli klimat fascynu-
jących lat dwudziestych

Meble w aranżacjach art déco to, tak na-
prawdę, małe dzieła sztuki . Do ich stworzenia 
wykorzystuje się m .in . egzotyczne, pokryte 
fornirem drewno, które wspaniale współgra 
z gładkimi liniami mebli . Nieraz wykorzysty-
wane są tu także inne, szlachetne materiały, 
takie jak marmur, szkło czy kamień, ale też 
kość słoniowa, heban czy nawet złocony 
brąz .  Ważne jest jednak to, iż każdy mebel 
posiada zarówno funkcję użytkową, jak i de-
koracyjną .

Wspaniały klimat we wnętrzu art déco kreują 
też same barwy . Oprócz wyżej wspomina-
nych kolorów,  a więc turkusu, złota i lapis-la-
zuli, często można zauważyć tu grę kontra-

czy abażury w kształcie origami . Warto 
wprowadzić do nich także rośliny takie jak np . 
paprocie, drzewka bonsai czy też suszone 
trawy . Nic nie zapewnia takiego ukojenia jak 
bliskość natury .

Znakiem rozpoznawczym stylu japandi jest 
również stonowana kolorystyka, w której 
główną rolę odgrywają różne odcienie bieli . 
Często towarzyszą jej beże, jasne brązy i sza-
rości, a także przygaszona zieleń . Niekiedy 
kontrapunkt dla tych barw stanowią inspiro-
wane stylem scandi ochra, ugier, czy nawet 
terakota, które ożywiają całe sypialnie i salony 
oraz sprawiają, że są one cieplejsze i bardziej 
przytulne . 

Zaskoczenie bogactwem 
wzorów i kolorów

Art déco to styl dla osób, które kochają luk-
susowe, wręcz onieśmielające wnętrza rodem 
z „Wielkiego Gatsby’ego” . Ich wizytówką jest 
ponadczasowa elegancja połączona z per-
fekcją w każdym calu . To pełen niewymuszo-
nej finezji, międzywojenny styl, który stanowi 
znakomitą alternatywę dla wszechobecnego 
minimalizmu . Wystarczy postawić m .in . na mie-
niące się kryształy i misterne zdobienia, aby 
przenieść się w klimat rodem z lat dwudzie-
stych ubiegłego wieku .

Mimo że styl art déco powstał ponad sto lat 
temu, wciąż stanowi niewyczerpane źródło 
inspiracji dla osób poszukujących wyjątko-
wej estetyki . W efektownych wnętrzach dużą 
wagę przywiązuje się  do geometrycznych 
motywów oraz symetrycznej organizacji prze-
strzeni . Często można odnaleźć w nich m .in . 

stów, a więc klasycznej czerni i śnieżnobiałej 
bieli – takie zestawienie kojarzy się z luksuso-
wym apartamentem Coco Chanel . W palecie 
występują także takie kolory jak złamana biel, 
szarości, écru . Na ścianach pojawiają się z ko-
lei starannie wybrane motywy, i to nie tylko geo-
metryczne, ale też roślinne .

Ważnym elementem wnętrz art déco są poły-
skujące dodatki, w tym kryształowe żyrandole 
oraz lampy pokryte złotem, a także dekoracyj-
na sztukateria na ścianach . Uwagę przykuwają 
również duże, bogato zdobione lustra . Unikal-
ny charakter wnętrzu nadają dodatki, w tym 
flakony, świeczniki i cukiernice, które wyróżniają 
się przemyślaną w każdym calu formą . Całości 
dopełniają stylowe tkaniny jak np . aksamit czy 
satyna, urozmaicone nieraz pikowaniem czy 
różnymi ornamentami .

Sielska przytulność połączona 
z nowoczesną formą

Oto styl modern country, stanowiący miszmasz 
stylu rustykalnego z elementami retro i scandi . 
Akcent położony jest w nim na kojarzący się 
z miastem minimalizm, ale też inspirowane 
wiejskim domem naturalne materiały . Wielu 
osobom przywołuje on skojarzenia z wakacyj-
ną wizytą u dziadków, jednak wnętrza modern 
country są nieco bardziej wyrafinowane . Zna-
czy to tyle, iż garściami czerpią one z tradycji, 
kreując jednocześnie aranżację pełną wielko-
miejskiego szyku .

Country często kojarzy się nam nie tylko z wiej-
ską idyllą, ale również ze stylem muzycznym . 
Widoczne, a może raczej „słyszalne” są w nim 
elementy bluesa, folku, rocka . W country śpie-
wa się żywiołowo, kreatywnie spontaniczne – 
można powiedzieć, że „tak jak w duszy gra” . 
Reguły te rzutują również na zindywidualizowa-
ne rozwiązania aranżacyjne .

Czym wyróżnia się styl modern 
country?

Wspólnym mianownikiem takich wnętrz jest 
komfort i funkcjonalność, które idą w parze z za-
miłowaniem do starannie wyselekcjonowanych 
materiałów . Solidne, lite drewno jest również 
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cuskim oznacza cyganerię, czyli niezależnych 
artystów . Po rewolucji francuskiej wielu z nich 
straciło swoje majątki, zaczęli więc urządzać 
swoje wnętrza intuicyjnie, z dostępnych im 
materiałów . Do dziś ważna jest w tym stylu 
swoboda twórcza, a także wolność i nieza-
leżność od konwenansów .

W nowej, skandynawskiej odsłonie stylu boho 
na pierwszy plan wysuwają się barwy ziemi 
oraz inne, neutralne odcienie, w tym również 
przygaszona zieleń . Kojarzą się one głównie 
z barwami afrykańskiego safari, połączonego 
z bielą i beżem . Taka mieszanka kolorów nie 
jest jednak przypadkowa – jasne kolory stano-
wią bowiem dominantę w stylu scandi .

Scandi boho, określany też mianem nordic 
boho, stanowi najlepszy dowód na to, iż prze-
ciwieństwa się przyciągają . Jest to styl, który 
w oryginalny i nieoczywisty sposób łączy 
cechy opanowanych i pełnych równowagi 
krajów Północy ze zmysłowymi wnętrzami 
orientalnego Wschodu oraz Południa . W wy-
niku tej konfrontacji rodzi się nowa, wyjątkowa 
jakość . Pomimo minimalistycznej palety barw, 
wnętrza tego typu urzekają więc niezwykłą 
przytulnością, a do tego są niesamowicie ory-
ginalne .

Bogactwo faktur, wzorów, 
tekstur i materiałów

Nie brakuje tu indyjskich motywów z man-
dalą czy też umieszczonych na komodach 
dekoracji z muszli . Wśród wielu materiałów 
z łatwością znajdziesz również te, które wy-
korzystywane były dawniej m .in . przez lo-
kalnych rzemieślników . Należy tu wymienić, 
chociażby drewno, len, wiklinę . Wszystkie te 
materiały eksponują piękno ręcznie robionych 

dywanów oraz wzorzystych pledów, których 
nie może zabraknąć we wnętrzach boho .

W roli dekoracji często spotkamy w aranża-
cjach scandi boho nietuzinkowe pamiątki, 
ozdobne kosze, tkane gobeliny, plecione 
makatki oraz inne „trofea” z egzotycznych 
wojaży . Cudowny klimat wyczarują w nich 
różnego rodzaju bibeloty, kamionkowe wazo-
ny i kubki, świece zapachowe, łapacze snu, 
makatki i gobeliny oraz inne, rzemieślnicze wy-
roby . Nieco egzotyki do wnętrza wprowadzą 
także rośliny . Styl scandi boho kocha bowiem 
zieleń w każdej postaci .

Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samych 
mebli . Podobnie jak i pamiątki, meble w stylu 
boho są unikalne . Żaden z nich nie stoi we 
wnętrzu przypadkowo, każdy z nich opowia-
da własną historię . Zaproś do domu waka-
cyjną swobodę i sporo lekkości, i postaw na 
delikatne stoliki kawowe z rattanu . Jeśli chcesz, 
aby w Twoim wnętrzu pojawiły się wspaniałe, 
wnętrzarskie perełki, wybierz słynne peacock 
chairs, które sprawią, że stanie się ono piękne, 
nieszablonowe i bezpretensjonalne . Pamiętaj 
również o dekoracyjnych zasłonach, które 
wniosą do pomieszczenia magiczną, nieco 
tajemniczą atmosferę .

tekst/ Irena Zajdel 
biuro@valent .pl
www .valent .pl

surowcem, z którego najczęściej wykonane 
są meble . Ponadto modern country to styl 
dla osób, którym bliżej jest do rzemiosła i rę-
kodzieła niż masowo produkowanych mebli . 
Dobrze więc prezentują się tu krzesła i stoły 
m .in . z rattanu i wikliny, które emanują aurą cie-
pła i przytulności .

Charakterystyczne dla tego stylu jest to, że 
całość tworzy miks nowojorskiego loftu z wiej-
ską chatą . Obok drewnianej podłogi pięknie 
prezentują się wyłożone cegłą ściany i scho-
dy z surowych desek . Warto zwrócić uwagę 
też na kamienne parapety, które tworzą intry-
gujący duet z belkami na suficie . Istotne jest 
również to, iż ciekawy efekt można uzyskać 
tutaj bardzo łatwo – czasem wystarczy pa-
pier ścierny lub szlifierka, bejca lub lakier do 
drewna .

Kluczowe w modern country jest połączenie 
tego, co jest dopracowane z tym, co surowe 
lub niewykończone, a nawet nadgryzione zę-
bem czasu . Mat często tworzy mariaż z gład-
kimi powierzchniami, gładkość zaś często spo-
tyka się z chropowatością . Jeśli chodzi o samą 
paletę kolorów, we wnętrzach modern country 
dominują odcienie kości słoniowej, bieli, beżu 
oraz szarości . Barwy te przełamane są deli-
katnym błękitem lub pastelowym różem, które 
w subtelny sposób łączą się z tekstyliami np . 
z lnu i bawełny . We wnętrzach modern co-
untry chętnie widziane są również desenie, 
w tym duża krata oraz szerokie pasy . Styl mo-
dern country jest, jak sama nazwa wskazuje, 
odświeżony, uproszczony i unowocześnio-
ny . Przykładowo, doskonale wpisuje się w nie 
proste, a zarazem nowoczesne łóżko z palet . 
Idealnie komponuje się ono z podłogą z so-
snowych desek oraz poduszkami z ciekawym 
printem .

Przyciąganie sięprzeci-
wieństw

Boho to fantazyjny styl, który cyklicznie powra-
ca do mieszkań . Jego początki datuje się na 
XVIII wiek i od tego czasu występuje on w co-
raz to nowszych odsłonach . To z kolei jest 
najlepszym dowodem na jego niesamowitą 
uniwersalność . Sama jego nazwa pochodzi 
od zwrotu „la bohème”, który w języku fran-
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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 27

 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 26

zestawienie inwestycji
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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

https://imperialcitiyes.pl/
https://imperialcitiyes.pl/lista-mieszkan/
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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/
https://imperialgreenpark.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
https://www.krn.pl/
http://chb14.pl/
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przydatne adresystr. 34

rynek wtórny spis
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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
213m2, działka 400m2, bliźniak, 
6 pokoi, 4 łazienki, garaż w bryle.
Widok na tereny zielone.
Widok na tereny zielone.
cena: 2 300 000 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 
Bronowice, ul. Balicka

46 m2,2 pokoje, oddzielna kuchnia, 
I piętro, 2003 rok, taras 30m2, 
ekspozycja zachodnia.

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: 460 000 zł 
komórka lokatorska: 9 000 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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603 751 101 projekty@kreodom.pl

https://www.kreodom.pl/

