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Wydawca:  

 

W
itam wszystkich serdecz

przez Stowarzyszenie Budowniczych 

dialog z Miastem i ruchami obywatelski

dzie dobra koniunktura dla budownictwa 
mieszkaniowego. Co prawda ceny no

www.sbdim.pl.

Szanowni
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Otwarty czy zamknięty 

mieszkaniowy rachunek 

powierniczy
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Deweloperzy budują domy 

i mieszkania, finansują 

miejskie sieci 
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nagrodę dla najlepszego 
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Modna łazienka, czyli jaka? 

Najważniejsze trendy 2019 

roku

19-21
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Gw okresie bardzo dynamicz

szczególnie mocno widoczny w stolicy 

ku mieszkaniowego”.
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 mówi Marek Bo
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-
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wania przestrzennego na terenie kra
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zagadnienia ekologiczne. Mówiono 
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cza. 

 stwierdza Anna 
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-

ogrzewania tzw. matami kapilarnymi 

-
-

-



Mieszkania pod dobrym
adresem

www.dominium.pl
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D
otychczas SBDiM uhonoro

 

 

 

 

wyboru zawodu architekta.
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w Rio de Janeiro” pod kierunkiem prof. To

szych studentów.

tecture of contemporary museums located 

m.in. w konkursach: Baghdad Design Cen

Stowarzyszenie Budowniczych Domów 

gów architektów.

Dyrektor SBDiM
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ieszkaniowy rachunek powier

dewelopera zdeponowanych przez nabyw

chowywane na rachunku powierniczym na

widywanym przez deweloperów w harmo

tego ostatniego etapu deweloper otrzyma 

w przypadku otwartego rachunku powier

otwartego mieszkaniowego rachunku po

ty mieszkaniowy rachunek powierniczy 
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ochrony nabywcy posiadaczem rachun

z bankiem umowy o prowadzenie tego ra
chunku powierniczego bez zgody nabyw

centowania gromadzonych na rachunku 

Mieszkaniowe rachunki powiernicze prze
niezwykle rzadko.

mieszkaniowych.

kaniowych rachunków powierniczych pro

praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 

dzie Ministrów.

 

chunków powierniczych oferowanych bez 
dodatkowego zabezpieczenia w formie 

Adwokat 
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Z
na twoim konkretnym przypadku przeana

Zbyt niskie i nieregularne docho

w przypadku kredytu hipotecz

 

nansowym lub ewentualnie pracow

przed planowanym zakupem nierucho
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R
o

 
eleganckiego charakteru.
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przede wszystkim z uwagi na ich prak

tecznie zabezpieczymy wszelkie szcze
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nikach zalania czy sterowaniu ogrzewa

 po
zwala na szerokie zastosowanie ich rów

Monika Borkowska-Szmit
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3

AWIM

dniowym stoku wzgórza u zbiegu ulic 

 

www.wzgorzewitkowickie.plw

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

Wzgórze Witkowickie  
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BUDOPOL

 

www.budopol.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

Inwestycja przy ul. Zakopiańskiej 
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BRYKSY

-
ców

www.bryksy.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

 

www.bryksy.pl

DOMOSFERA  

 
 

 
 

 

NOWA INWESTYCJA
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BRYKSY

cery brzegiem zalewu Bagry. U zbiegu 

 

 

www.bryksy.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

 

balkon/loggia/taras

www.bryksy.pl

SASKA BLU  
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BRYKSY

czeniu 

zadomowisz. Znakiem szczególnym Ste

 

niecodzienna i dopasowana do historycznego 

w stylu klasycznych krakowskich kamienic.

www.bryksy.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

 

balkon/loggia/taras

 

www.bryksy.pl

Steam Park  
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DOM-BUD 

balkonach loggiach i tarasach.

Budynkom nadano modernistyczny wy

www.dom-bud.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

Głowackiego bud. 1 i 2  
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EXCON

www.lubostronpark.pl

 

Lubostroń Park  

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

4
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FRONTON

 
 

 

kony oraz indywidualne ogródki. 
 

kale mieszkalne o powierzch

 
 

www.fronton.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

 

www.fronton.pl

Łagiewnickie Wzgórze  
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FRONTON

. Mieszkania na parterze z przyna

www.fronton.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

 

www.fronton.pl

Osiedle Stawowa  UL. STAWOWA
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FIRMA JANEX

 
 

mieszczenia wózkowni i liczne komór

www.janexkrakow.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

Kompleks Mieszkaniowy Cieślewskiego 7A 
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GRUPA ORION INVESTMENT

mieszkania w domach wielorodzinnych 

www.orioninvestment.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

www.orioninvestment.pl

Krakowskie Przedmieście  
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INSTAL KRAKÓW

 

swobodnego zaparkowania samochodu 

warki montowane na indywidualnych 

www.wiarygodnydeweloper.plww

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

www.wiarygodnydeweloper.pl

Nowy Przewóz 5.0  
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INSTAL KRAKÓW

www.wiarygodnydeweloper.plww

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

www.wiarygodnydeweloper.pl

Osiedle Podgaje  
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KONTRAKT DEVELOPMENT

 

 

 

ska w Balicach.

www.kontraktdevelopment.plww

termin oddania powierzchnia [m kw.]

Osiedle TYNIEC Park  
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MATEJEK

 

nych o wysokich walorach przyrodniczych. 

balkon lub przydomowy ogród. Dla wygo

www.matejek.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

3 oraz 4

Apartamenty w Parku Lotników  
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OSIEDLE BOTANIKA

www.osiedlebotanika.pl

Osiedle Botanika  

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras
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POLBUD

www.firmapolbud.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

Osiedle na Leśnym Stoku  



Rynek pierwotny
inwestycje deweloperskie

ul. Odlewnicza
2 osobne lokale 58 + 48 m2, wykończone

Mieszkania

102-105 m
5 pokoi
od 9 200 zł/m2

Kraków
Zielony Mercedes

ul. Przewóz

Mieszkania

50 m
2-3 pokoi
od 7 600 zł/m2

Kraków
Nowy Przewóz 5.0

ul. Nowy Świat 74

Mieszkania

37-78 m
2-4 pokoi
od 3 700 zł/m2

Brzesko
Jasień

ul. Podedworze

Mieszkania

33-95 m
2-5 pokoi
od 4 800 zł/m2

Bochnia
Apartamenty Podedworze

Kontakt: Nieruchomości Piórecki - Kamil Piórecki

 tel.: 510 083 009 www: piorecki.pl email: biuro@piorecki.pl

* Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

*



Rynek pierwotny
inwestycje deweloperskie

Dom z dużym ogrodem, podwójnym
garażem oraz strefami wypoczynku

Mieszkania

210 m
6 pokoi
1 350 000 zł

Cholerzyn k/Krakowa
Willa Barona

kupujący nie płaci podatku PCC

Mieszkania

56 m
4 pokoje
415 000 zł

Wieliczka
Królewskie Tarasy

Mieszkania

48 m
2 pokoje
399 000 zł

Kraków
ul. Estońska

kupujący nie płaci podatku PCC

Mieszkania

46-48 m
2-3 pokoi
od 280 000 zł

Bochnia - Łapczyca
Osiedle Dębina

Kontakt: Nieruchomości Piórecki - Kamil Piórecki

 tel.: 510 083 009 www: piorecki.pl email: biuro@piorecki.pl

* Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

*
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3

PRO DOMO INVESTMENT 

www.prodomoinvestment.plw

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

3

 

Kostrze – Dąbrowa  
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PRO DOMO INVESTMENT 

ni i doskonale zlokalizowane. Tworzony 

kompleks domów.

www.prodomoinvestment.plw

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

Panorama Biskupice   



44

3

PROINS

 

  

www.proins.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

www.proins.pl

 Ul. bpa A. Małysiaka  





46
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SM ŚNIEŻKA

przewidziano ciche i nowoczesne windy. 

skomunikowane z centrum miasta. 

www.sniezka.krakow.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

www.sniezka.krakow.pl 

Agatowa II, etap II budynki 3 i 4  - os. Złocień  
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SUPER KRAK

 

www.superkrak.com.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

 

Apartamenty Kaskada III etap 
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URBA 

plac zabaw.

przychodnia.

www.urba.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

3

 

NIVA Domy w Krakowie – Sidzinie  



49

URBA 

 
 

salonu zlokalizowanego na pierwszym 

www.urba.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

3

 

Wille Tetmajera  
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VILLE  ITALII

 

 

 

www.villeitalii.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

3

 

Ville Italii etap 2 i etap 3 
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WAWEL SERVICE

 
 

 

 

 
 

 

www.taniemieszkania.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

www.taniemieszkania.pl

 Lublańska Park  
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WAKO

lokatorskie oraz pomieszczenia technicz
ne dla tego budynku.

www.wako.com.pl

g y

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

www.slowianskiewzgorze.pl

Słowiańskie Wzgórze II etap  
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WAKO

 to kameralna osiedle 

lokatorskie oraz pomieszczenia technicz

 

www.wako.com.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

Willa Słowicza  
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WBG DEVELOPMENT

www.wbg-development.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

 

Aleja Zbożowa etap 3-4  
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WBG DEVELOPMENT

lorodzinnych o wysokim standardzie 

 
 

www.wbg-development.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

 

Aleja Zbożowa etap 5  
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WITMAR INWEST 

www.witmar.com.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

 

balkon/loggia/taras

Osiedle Tęczowe  
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WITMAR INWEST 

ce dech w piersiach widoki na zachody 
domem na wiele lat.

www.witmar.com.pl

termin oddania powierzchnia [m kw.]

 

Marszowiec IV 
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ZIELONY BRZEG

 
 

 
 

A wszystko to w malowniczym otoczeniu 

www.zielonybrzeg.eu

termin oddania powierzchnia [m kw.]

balkon/loggia/taras

 

Zielony Brzeg  






