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Ranking lokalizacji
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Najwa¿niejsze 
kryterium oceny 
– lokalizacja 
STR.2

Miejsce numer 1. 
Stare Miasto 
i okolice 
STR.2

Popularna 
Krowodrza 
STR.3

Czy¿yny 
³¹ cz¹  miasto 
STR.4

Nowy Przewóz 
i nowe 
perspektywy 
STR.8

Kolej, wojsko 
i gmina 
te¿sprzedaj¹  
nieruchomoœci 
STR.10
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Lokalizacja przes¹dza o atrakcyjnoœci
JanuszMichalczak

Poœrednicyniemaj¹w¹tpliwoœ-
ci. Od dawna znana jest zasa-
da,¿eoatrakcyjnoœcinierucho-
moœci przes¹dzaj¹ trzy kryte-
ria. Po pierwsze lokalizacja,
po drugie lokalizacja i po trze-
cie lokalizacja. Czy mo¿na do-
daæcoœjeszczedotegowymow-
nego stwierdzenia? Chyba je-
dynie to, ¿e w gruncie rzeczy
ka¿da lokalizacjaznajdujeswe-
go amatora.

Warto porównywaæ
oferty
Oczywiœcie s¹ lokalizacje zde-
cydowaniez³e,októrychzgóry
mo¿napowiedzieæ, i¿nigdynie
znajd¹siêwcentrumzaintere-
sowania jakiegokolwiek inwe-
stora. Bez wiêkszego ryzyka
mo¿emy powiedzieæ tak na
przyk³ad o miejscach, które
naprzyk³admog¹byæzagro¿o-
ne powodzi¹ czy osuwiskiem.

Poza ekstremalnymi przy-
padkami takich z³ych lokaliza-
cji nie ma jednak za wiele. Dla
wiêkszoœci nabywców grun-
tów lub mieszkañ idealna lo-

kalizacja to taka, na któr¹ nas
staæ iprzystaje do naszych wy-
obra¿eñ o miejscu idealnym
do ¿ycia.

Nieco inaczej, ni¿ z punktu
widzenia przeciêtnego œmier-
telnika, jest zpoœrednikamiczy
inwestorami, dla których tran-
sakcje s¹ zwyk³ym elementem
gry rynkowej podejmowanej
z zamiarem zarobienia gotów-
ki. Bardzo dobra orientacja
w przestrzeni miejskiej, uwz-
glêdniaj¹ca aktualn¹ wartoœæ
gruntu ipowierzchnimieszkal-
nej, stanowi jedn¹ z gwarancji
sukcesu.

Kraków jest miastem,
w którym trudno w³aœciwie
o niespodzianki. Od dawna
wiadomo, które dzielnice te-
go miasta ciesz¹ siê du¿¹ po-
pularnoœci¹ i gdzie mo¿na
uzyskaæ wy¿sz¹ cenê za
sprzedawane mieszkanie.

Poza dyskusj¹ jest bardzo
wysoka pozycja Starego Mia-
sta, podobnie jak Krowodrzy.
Zanim jednak przejdziemy
dorankingu lokalizacji, zwróæ-
my uwagê na topografiê nieru-
chomoœci.

Jakie przyj¹æ odniesienie?
Czymo¿ebyæni¹ tradycyjnypo-
dzia³miastanaczterynajwiêk-
sze dzielnice: Œródmieœcie,
Krowodrzê, Podgórze i Now¹
Hutê? Z pewnoœci¹ nie.

W obrêbie samego Podgó-
rza,podobniezreszt¹ jakpozo-
sta³ych dzielnic, mamy do czy-
nienia z lokalizacjami bardziej

i mniej atrakcyjnymi. Du¿¹ po-
pularnoœci¹ cieszy siê w ostat-
nich latachosiedleRuczaj, któ¿
jednak zaprzeczy, ¿e znacznie
bardziej od niego jest atrakcyj-
niejszy rejon starych Dêbnik?

Warto jednak wiedzieæ, ¿e
lokalizacja wywiera silne piêt-
no na ceny nieruchomoœci. Do
tego stopnia, ¿e wtórn¹, a cza-

sem nawet zupe³nie nieistotn¹
rolê,odgrywaæmo¿ejakoœæwy-
koñczenia budynku czy stan-
dard mieszkañ.

Podczas prac w s¹dzie kon-
kursu o tytu³ Krakowskiego
Mieszkaniowego Dewelopera
Rokunierazby³emœwiadkiem,
¿e œredniej jakoœci mieszkania
oferowano w atrakcyjnej loka-
lizacji w cenie niewiele ni¿szej
ni¿mieszkania,któremog³yko-
jarzyæ siê z apartamentami.

Jaki z tego wniosek? Otó¿
osoba poszukuj¹ca nierucho-
moœci powinna wnikliwie po-
równywaæ oferty w tych sa-
mych lokalizacjach. Mo¿e siê
bowiem okazaæ, ¿e za te sa-
me pieni¹dze nabêdziemy du-
¿o bardziej atrakcyjne miesz-
kanie.

Jakie miejsca s¹
popularne?
Fakt ten mówi wiele o polskim
rynku. Okazuje siê bowiem, ¿e
niektórym budowniczym do-
mów bardzo trudno uzyskaæ
w³aœciwy ekwiwalent za doda-
n¹ do inwestycji wartoœæ. Bar-
dzo czêsto jedyn¹ korzyœci¹

jest tylko nieco szybsza sprze-
da¿ lepiejprezentuj¹cej siênie-
ruchomoœci.

Badaniaatrakcyjnoœci loka-
lizacjiniezaskakuj¹.Mo¿napo-
wiedzieæ nawet, ¿e ich wyniki
wpe³nipokrywaj¹siêzpotocz-
nymi odczuciami. Otó¿ analizy
potwierdzaj¹, ¿e najbardziej
atrakcyjne i zarazem najbar-
dziejzauwa¿alnes¹dzisiaj takie
lokalizacje, jakKrowodrzaGór-
ka, Górka Narodowa, Dêbniki.

W czo³ówce najbardziej
atrakcyjnych lokalizacji znaj-
dziemy równie¿ Witkowice,
Bronowice,Salwator,Tonie,ale
te¿ i Mydlniki, co mo¿e byæ dla
niektórych mocno zaskakuj¹-
ce. Do czo³ówki nale¿¹ te¿
Przegorza³y, Bielany i Olsza,
choæ s¹ mniej rozpoznawalne.

Po³owa badanych uwa¿a
za atrakcyjne Stare Miasto,
Grzegórzki, Ruczaj iOlszê. Mi-
moup³ywuczasu,wci¹¿zanaj-
mniej atrakcyjne uwa¿ane sa
lokalizacje zwi¹zane z Now¹
Hut¹, choæ z badañ wynika, ¿e
takiemiejsca jakosiedleDywi-
zjonu 303 czy Mistrzejowice s¹
najbardziej rozpoznawalne.

Wostatnichlatachdu¿¹popularnoœci¹cieszysiêm.in. osiedleRuczaj
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Miejsce numer 1. Stare Miasto i okolice

Podobnie jak w przypadku
wiêkszoœcimiastzogromnymi
tradycjami,zabytkowecentrum
Krakowa zawsze by³o i jest
przedmiotemzainteresowania
ze strony inwestorów.

Nie tak ³atwo
o nieruchomoœæ
W odró¿nieniu od pozosta³ych
lokalizacji, najatrakcyjniejsze
miejscaniewymagaj¹szczegól-
nej reklamy. W obrêbie pierw-
szej obwodnicy nie ma miejsc
z³ych. Najbogatszych inwesto-
rów interesuj¹ kamienice znaj-
duj¹cesiêprzyRynkuG³ównym
i wzd³u¿ Drogi Królewskiej.

W takichmiejscachkoncen-
truj¹ siê oni niemal wy³¹cznie
na zakupie obiektów zabytko-
wych oraz pieczo³owitej ich re-
waloryzacji, co najczêœciej wi¹-
¿e siê z ogromnymi nak³ada-
mi. Na Starym Mieœcie trudno
znaleŸæ przyk³ady adaptacji
kamienic na cele aparta-
mentowe, które znajdowa³yby

siê w ofercie deweloperskiej.
Bardzo czêsto takie prace pro-
wadzone s¹ bezpoœrednio
przeznowychnajczêœciejw³aœ-
cicieli nieruchomoœci, którzy
korzystaj¹ z us³ug niewielkich
na ogó³ firm budowlanych.
Trudno powiedzieæ, czy prze-

wa¿aj¹ przeróbki starych ka-
mienic na cele mieszkaniowe,
gdy¿ gros takich prac dotyczy
adaptacji nacele hotelowe, biu-
rowe, b¹dŸ te¿ gastronomicz-
ne. Znacznie ³atwiej jest o za-
kup budynku lub dzia³ki poza
pierwsz¹ obwodnic¹. Znane s¹

przyk³ady udanych moderni-
zacji starych obiektów wŒród-
mieœciu przez choæby firmê
Bryksy, która ma w swoim do-
robku budowê obiektów o cha-
rakterze mieszkaniowym przy
ul. Cybulskiego (Apartamen-
ty Nowy Œwiat), czy przy ul.
£obzowskiej (Apartamenty So-
bieski Residence).

Poza pierwsz¹ obwodnic¹
Podobny charakter ma obiekt
wzniesiony i rozbudowany
przez firmê Proins SA przy ul.
Krupniczej, czyli tzw.Rezyden-
cjanaPiasku.Corazczêœciej te¿
w polu zainteresowania inwe-
storów znajduje siê Kazimierz.
Nawet na tych kilku przyk³a-
dach widaæ wyraŸnie, ¿e du¿o
wiêkszy ruch inwestycyjny od-
bywa siê pomiêdzy drug¹
a pierwsz¹ obwodnic¹, gdzie
wci¹¿ jeszcze mo¿na pozyskaæ
atrakcyjny teren pod budowê
nowego obiektu.

Co jestprawid³owoœci¹, któ-
ra ujawnia siê tutaj w coraz
wiêkszym stopniu? Myœlê, ¿e
poza przypadkami zabudowy
o charakterze plomby, jedn¹
z dominuj¹cych tendencji s¹
nadbudowy. Kraków wyraŸnie
pnie siê w górê. Widaæ to m.in.
w rejonie takich ulic, jak
wspomniana ju¿Krupniczaczy

œw.Gertrudy,gdziebudynkipo-
dwy¿szanes¹o jedn¹,aczasem
nawet o dwie kondygnacje.
Trudno dziwiæ siê temu zjawi-
sku. Choæ Stare Miasto oraz je-
gookolicemapozalicznymiwa-
lorami równie¿ s³abe punkty.
Dotychpierwszychzaliczyæmo-
¿emy niew¹tpliwie atrakcyjne
otoczenie, bliskie s¹siedztwo
galerii, muzeów, sklepów i re-
stauracji,a tak¿edostêpnoœæko-
munikacji zbiorowej.

S³aboœci¹ s¹ utrudnienia
w poruszaniu siê prywatnymi
œrodkami transportu, brak

parkingów i ogólna ha³aœli-
woœæ wielu miejsc wynikaj¹-
ca z du¿ego natê¿enia ruchu.
Wszystko to z pewnoœci¹ nie
jest jednak w stanie odstra-
szyæ osób, dla których wa¿ny
jest presti¿ lokalizacji, a tak-
¿e szczególny charakter sa-
mych nieruchomoœci, których
cech¹ charakterystyczn¹ jest
na ogó³ rozmach z jakim zo-
sta³y zrealizowane. Kamieni-
ce w wiêkszoœci maj¹ prze-
stronne klatki schodowe,
a znajduj¹ce siê w nich miesz-
kania s¹ du¿e i wysokie.

Zawszewmodzie
Krakowskie Stare Miasto reko-
mendacji nie wymaga. Ta loka-
lizacja przyci¹ga nie tylko tury-
stów, których milionowe rzesze
goszcz¹ wRynku G³ównym
ina Wawelu.

Presti¿ * ccc
Szko³y, przedszkola, ¿³obki (edukacja) ccc
Placówki opieki zdrowotnej ccc
Dostêpnoœækomunikacyjna ccc
Obiekty kultury ccc
Handel, us³ugi ccc
Obiekty rekreacyjne, sportowe cc
Tereny zielone cc
Infrastruktura drogowa, parkingi c
Œrednia cena 1 mkw. (rynek pierwotny) 14 100 z³
Œrednia cena 1 mkw. (rynek wtórny) 7550 z³

OCENA £¥CZNA 23c
c – negatywna
c – niska
cc – œrednia
ccc – wysoka

KRYTERIAOCENYATRAKCYJNOŒCILOKALIZACJI

Najwa¿niejszekryterium. Ka¿da lokalizacja znajdzie z czasem amatora, ale idealne miejsce do ¿ycia jest bardzo wa¿ne

* Presti¿ – wtym wypadku pojêcie
to wi¹¿e siê zsubiektywnym od-
czuciem ekskluzywnoœci danego
miejsca

Noweinwestycjemieszkaniowepojawiaj¹siê tak¿enaKazimierzu
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Popularna Krowodrza

Krowodrza by³a jedn¹ zpierw-
szych dzielnic, na terenie któ-
rych rozpoczêto realizacjê du-
¿ych zespo³ów budynków wie-
lorodzinnych. Walorem tej lo-
kalizacji s¹ rozleg³e tereny
zielone (m.in. Park Jordana),
a tak¿e dobrze rozbudowana
sieæ lokalnych dróg i tras prze-
lotowych (Aleje Krasiñskiego,
ulice: Piastowska, Czarnowiej-
ska, Wroc³awska) .

Krowodrza przez wieki nie
odgrywa³a jakiejœ kluczowej
roli w ¿yciu miasta, by³a miej-
scem, gdzie znajdowa³y siê fol-
warki i ogrody. Jej awans roz-
pocz¹³ siê wraz z rokiem 1910
i decyzj¹ o w³¹czeniu w grani-
ce Krakowa, a tak naprawdê
dopiero w latach 70. minionego
stulecia, to znaczy z chwil¹
powstawania rozleg³ych osied-
li, kiedy to Krowodrza sta³a siê
w pewnym sensie sypialni¹
Krakowa. Nieudanym ekspe-
rymentem okaza³o siê lokowa-

niena jej tereniezak³adówpro-
dukcyjnych – Wytwórni Sprzê-
tu Komunikacyjnego czy Opa-
kometu. Obecnie z uzasadnio-
nych przyczyn trwa tu proces
rewitalizacji terenów poprze-
mys³owych.

Definitywnie zmienia siê
m.in. charakter ulicy Wroc³aw-
skiej, gdzie w ostatnim czasie
powsta³y du¿e zespo³y budyn-
ków mieszkalnych w miejscu
dawnej fabryki Wawel (osied-
le Fabryka Czekolady) oraz
wspomnianej WSK (Kamieni-

ce Herbowe). Jedn¹ z najnow-
szych inwestycji, która zosta-
³a tutaj zrealizowana, jest 11-
kondygnacyjnybudynekonaz-
wie Wroc³awska 80, zbudowa-
ny przez firmê Têtnowski,
którego nowoczesna, funkcjo-
nalna architektura stanowi
œwiadectwo zmian, jakie doko-
nuj¹ siê w tej czêœci miasta.

Obiekt ten posiada 105
mieszkañ o pow. od 36 do 120
mkw., lokale u¿ytkowe, a tak¿e
podziemne parkingi.
(JM)

Nietylko komunikacja
Dzielnica ta od dawna znajduje
siê w œcis³ej czo³ówce najpopu-
larniejszych i zarazem najdro¿-
szych krakowskich lokalizacji.
Przyczyny tego zjawiska s¹
z³o¿one.

Wiêcej ni¿ legenda „Wesela”

Rozwój budownictwa miesz-
kaniowego na terenie Bro-
nowic, wró¿nych formach – za-
równo jedno- jak i wielorodzin-
nego – spowodowa³, ¿e dzielni-
ca, która w pocz¹tkach mi-
nionegowiekuby³a ludn¹wsi¹,
staje siê dzisiaj jedn¹ z nowo-
czeœniejszych lokalizacji Kra-
kowa. Œwiadczy o tym choæby
burzliwy rozwój terenów wy-
korzystywanych do celów ko-
mercyjnych w s¹siedztwie
gruntownie przebudowanego
ronda Ofiar Katynia. W ostat-
nich latach powsta³y tu du¿e
obiekty handlowe, m.in. Makro
Cash & Carry, Ikea, Castora-
ma, a ca³kiem niedawno –
ogromna Galeria Bronowice.

Dziêki nowym rozwi¹za-
niom komunikacyjnym, prze-
de wszystkim przebudowie al.
Armii Krajowej, ul. Jasnogór-
skiej i czêœciowo ul. Opolskiej
Bronowice sta³y siê miejscem
du¿o lepiej zintegrownym zpo-

zosta³ymi czêœciami Krakowa,
maj¹ te¿ dogodne po³¹czenie
z autostrad¹ A-4 i lotniskiem
w Balicach.

Otoczenie al. Armii Krajo-
wej, która jest g³ówn¹ osi¹ ko-
munikacyjn¹, zmieni³o swój
wygl¹d za spraw¹ realizacji
du¿ych obiektów komercyj-
nych GTC oraz osiedla Salwa-
tor City.

Nowe inwestycje mieszka-
niowe lokalizowane s¹ obecnie
g³ównie w rejonie ul. Che³moñ-
skiego. Jednym znajnowszych

przedsiêwziêæ mieszkanio-
wych jest budowa kameralne-
go zespo³u mieszkaniowego
Ma³e B³onia przy ul. Buszka
(Bryksy). Powstanie w nim 131
mieszkañ o powierzchni od
25,61 do 96,46 mkw., w tym 8
specjalnych z antresol¹ o po-
wierzchni od 86 do 110 mkw.,
z zielonym tarasem na dachu
budynku oraz niepowtarzal-
nym widokiem, miêdzy inny-
mi napanoramê Lasu Wolskie-
go z kopcem Koœciuszki.
(JM)

Bronowice
Od¿ywa legenda Bronowic.
Miasto, które szuka dla siebie
kolejnych mo¿liwoœci rozwoju,
poszerza tereny zabudowy wie-
lorodzinnej wkierunku pó³noc-
nym i zachodnim.

Presti¿ * cc
Szko³y, przedszkola, ¿³obki (edukacja) ccc
Placówki opieki zdrowotnej ccc
Dostêpnoœækomunikacyjna ccc
Obiekty kultury cc
Handel, us³ugi ccc
Obiekty rekreacyjne, sportowe cc
Tereny zielone ccc
Infrastruktura drogowa, parkingi cc
Œrednia cena 1 mkw. (rynek pierwotny) 7200 z³
Œrednia cena 1 mkw. (rynek wtórny) 6750 z³

OCENA £¥CZNA 23c
c – negatywna
c – niska
cc – œrednia
ccc – wysoka

KRYTERIAOCENYATRAKCYJNOŒCILOKALIZACJI

* Presti¿ – wtym wypadku pojêcie
to wi¹¿e siê zsubiektywnym od-
czuciem ekskluzywnoœci danego
miejsca

Presti¿ * cc
Szko³y, przedszkola, ¿³obki (edukacja) cc
Placówki opieki zdrowotnej cc
Dostêpnoœækomunikacyjna c
Obiekty kultury c
Handel, us³ugi ccc
Obiekty rekreacyjne, sportowe cc ccc
Tereny zielone ccc
Infrastruktura drogowa, parkingi cc
Œrednia cena 1 mkw. (rynek pierwotny) 7100 z³
Œrednia cena 1 mkw. (rynek wtórny) 6550 z³

OCENA £¥CZNA 19c
c – negatywna
c – niska
cc – œrednia
ccc – wysoka

KRYTERIAOCENYATRAKCYJNOŒCILOKALIZACJI

* Presti¿ – wtym wypadku pojêcie
to wi¹¿e siê zsubiektywnym od-
czuciem ekskluzywnoœci danego
miejsca
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Miejsce z przesz³oœci¹

Jest to niew¹tpliwie jedna
z najbardziej urokliwych czêœ-
ci miasta, wyró¿niaj¹ca siê jed-
noczeœnie bogat¹ histori¹, któ-
rej œwiadectwem s¹ choæby
Dworek Bia³opr¹dnicki czyZa-
jazd Koœciuszkowski, miejsca
³¹czone w starych przekazach
z postaciami wybitnych pol-
skich dowódców – Tadeusza
Koœciuszki i Jana Henryka D¹-
browskiego.

Pocz¹tki Bia³ego Pr¹dnika
siêgaj¹ g³eboko w przesz³oœæ,
wiemy bowiem, i¿ w roku 1220
biskup krakowski Iwo Odro-
w¹¿ za³o¿y³ tu pierwszy szpi-
tal w Krakowie, prowadzi³ go
Zakon Kanoników Ducha œw.
De Saxia.

Obecnie na terenie Pr¹d-
nika Bia³ego, w czêœci znajdu-
j¹cej siê w jego pó³nocnej
czêœci od strony ul. Opolskiej,
trwa proces rewitalizacji te-
renów, które mia³y charakter
poprzemys³owy. W ostatnich

latach powsta³y tutaj nowe,
bardzo ciekawe zespo³y miesz-
kaniowe.

Jednym z nich jest osiedle
Mozarta przy ul. Siewnej, wy-
budowane przez spó³kê Salwa-
tor izaprojektowaneprzezbiu-
ro DDJM, które w swoim cza-
sie, tzn. przed 6 laty, zaskaki-
wa³o nowatorskimi rozwi¹za-
niami urbanistyczno-architek-
tonicznymi.

Podobny charakter ma in-
westycja o nazwie Bocianie
Gniazdo, zrealizowana przez

firmê Super Krak SA przy ul.
Bociana, która ma charakter
mieszkaniowej enklawy, two-
rz¹cej wewnêtrzne dziedziñce
i zaprojektowanej jako zespó³
przenikaj¹cych siê wnêtrz,
ozró¿nicowanej skali i propor-
cjach, zamkniêtych dla ruchu
ko³owego.

W obrêbie tegozespo³upow-
sta³y alejki, skwery, altany,
a tak¿e ogródki skalne, z towa-
rzysz¹c¹ im zieleni¹ i miejsca-
mi do odpoczynku.
(JM)

Napó³nocodul.Opolskiej
Pr¹dnik Bia³y nale¿y donajin-
tensywniej zurbanizowanych
czêœci Krakowa. Rezerwa tere-
nów, które mo¿na przeznaczyæ
podbudownictwo, kurczy siê
tutaj z ka¿dym rokiem.

Czy¿yny ³¹cz¹ miasto

Trudno dziwiæ siê zatem, ¿e
dzielnica ta, kojarz¹casiêprze-
de wszystkim z rozleg³ymi te-
renami po dawnym lotnisku,
znajduje siê w centrum zain-
teresowania ze strony
deweloperów.

Wiele wyj¹tkowych
atutów
Formalniedzielnicasiêgaodal.
Gen. Bora Komorowskiego
na pó³nocy, po ul. Golikówka
napo³udniu.Najej terenieznaj-
duje siê wci¹¿ bardzo du¿o
miejsc do zagospodarowania,
copokazuj¹m.in. takiedu¿efir-
my jak Budimex czy Atal, któ-
reobecnie realizuj¹ tu rozleg³e
kompleksy mieszkaniowe.
Czy¿yny dysponuj¹ wieloma
atutami. Dziêki dobrze zorga-
nizowanej komunikacji miej-
skiejdojazddonichautobusem
lub tramwajemzcentrumKra-
kowa zajmuje kilkanaœcie mi-
nut. Maj¹ doœæ dobrze rozwi-
niêt¹ infrastrukturê spo³eczn¹

wpostaciszkó³,przedszkoli czy
¿³obków oraz placówek s³u¿by
zdrowia. Bogata jest równie¿
oferta handlowa zaspraw¹ du-
¿ych galerii handlowych –
Carrefour (Galeria Czy¿yny),
M1 czy Plaza.

Czy¿yny to równie¿ rozle-
g³e tereny zielone. Jednym
z takich miejsc jest Park Lotni-
ków, znany równie¿ jako Park
Akademii Wychowania Fi-
zycznego. Park zajmuje teren
o powierzchni 60 hektarów
i jest miejscem chêtnie uczêsz-

czanym przez osoby uprawia-
j¹ce ró¿ne dziedziny sportu.
Wielk¹ atrakcj¹ Parku jest
równie¿ Muzeum Lotnictwa,
bêd¹ce jedn¹ z najciekaw-
szych placówek wystawienni-
czych w Polsce. Z powodze-
niem debiutowa³o tutaj du¿e
przedsiêwziêcie, jakim jest
osiedle Eldorado (AWIM), któ-
re wyznaczy³o nowe standar-
dy w tej lokalizacji. Jedn¹
z najnowszych inwestycji jest
te¿ du¿y budynek mieszkalny
przy Alei Jana Paw³a II, który
wybudowa³ Instal Kraków SA.

W oczekiwaniu na wielk¹
halê widowiskow¹
Wszyscy krakowianie bez
w¹tpienia czekaj¹ na wa¿ne
wydarzenie, jakim bêdzie
w tym roku otwarcie wielkiej
hali widowiskowo-sportowej
na 15 tysiêcy widzów. Tak po-
tê¿ny i za- razem œwietnie pre-
zentuj¹cy siê obiekt wp³ynie
z pewnoœci¹ dodatkowo
na podniesienie presti¿u
Czy¿yn. Zreszt¹ ju¿ dzisiaj
w jego bezpoœrednim s¹siedz-
twie, a tak¿e nowej arterii, któ-
ra po³¹czy Alejê Pokoju z ul.
Mogilsk¹, czyli ul. Stanis³awa
Lema, powstaj¹ nowe inwesty-
cje realizowane przez du¿e fir-
my deweloperskie.

Presti¿ * cc
Szko³y, przedszkola, ¿³obki (edukacja) cc
Placówki opieki zdrowotnej cc
Dostêpnoœækomunikacyjna cc
Obiekty kultury cc
Handel, us³ugi ccc
Obiekty rekreacyjne, sportowe ccc
Tereny zielone ccc
Infrastruktura drogowa, parkingi cc
Œrednia cena 1 mkw. (rynek pierwotny) 6900 z³
Œrednia cena 1 mkw. (rynek wtórny) 6150 z³

OCENA £¥CZNA 21c
c – negatywna
c – niska
cc – œrednia
ccc – wysoka

KRYTERIAOCENYATRAKCYJNOŒCILOKALIZACJI

* Presti¿ – wtym wypadku pojêcie
to wi¹¿e siê zsubiektywnym od-
czuciem ekskluzywnoœci danego
miejsca

Presti¿ * c
Szko³y, przedszkola, ¿³obki (edukacja) cc
Placówki opieki zdrowotnej cc
Dostêpnoœækomunikacyjna ccc
Obiekty kultury cc
Handel, us³ugi cc
Obiekty rekreacyjne, sportowe ccc
Tereny zielone ccc
Infrastruktura drogowa, parkingi cc
Œrednia cena 1 mkw. (rynek pierwotny) 6000 z³
Œrednia cena 1 mkw. (rynek wtórny) 5400 z³

OCENA £¥CZNA 20 c
c – negatywna
c – niska
cc – œrednia
ccc – wysoka

KRYTERIAOCENYATRAKCYJNOŒCILOKALIZACJI

Noweinwestycjezwracaj¹uwagênowoczesn¹architektur¹
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Corazpopularniejsze
Bardzo szybki rozwój Krakowa
sprawi³, ¿e Czy¿yny staj¹ siê
coraz wa¿niejszym ³¹cznikiem
pomiêdzy starym Krakowem
aNow¹ Hut¹.

* Presti¿ – wtym wypadku pojêcie
to wi¹¿e siê zsubiektywnym od-
czuciem ekskluzywnoœci danego
miejsca

 !"#$%$& '(()*+,+-)

INFORMACJEISPRZEDA¯:30-544KRAKÓW,ul.WAPIENNA2www.proins.pl, e-mail:nieruchomosci@proins.pl TEL.126560117 lub126566208

25 lat na rynku

OFERTA SPRZEDA¯ 

Dost pne metra!e mieszka" i apartament#w
od 32 m$ do 141 m$

Dost pne metra!e lokali u!ytkowych: 103 m$ 932 m$
Teren monitorowany

Podziemny gara!

i
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Grzegórzki zmieniaj¹ oblicze
Janusz Michalczak

Obecnie jest to jeden z najpo-
pularniejszych rejonów inwe-
stycyjnych w Krakowie. Prze-
s¹dza o tym przede wszystkim
fakt istniej¹cych tu niewielkich
rezerw terenu pod budowni-
ctwo mieszkaniowe. W wiêk-
szoœci s¹ to tereny o charakte-
rze poprzemys³owym.

Zieleñ w miejscu fabryk
Kiedyœ na Grzegórzkach, mo-
wa tu raczej obardziej odleg³ej
przesz³oœci, znajdowa³y siê
znane zak³ady m.in. Ziele-
niewskiego, Suchard czy Sem-
perit. Dziœ to ju¿ przesz³oœæ.
Dawne fabryki albo przesta³y
istnieæ, albo te¿ zosta³y prze-
niesione w jakieœ inne miejsce,
najczêœciej z dala od centrum.

Zapewne ma³o kto ma œwia-
domoœæ, ¿e Grzegórzki, znaj-
duj¹ce siê w bardzo niewiel-
kiej odleg³oœci od Starego Mia-
sta, zosta³y w³¹czone wobszar
miejski Krakowa dopiero w ro-
ku 1910 decyzj¹ prezydenta Ju-
liusza Leo. Zmiany, jakie doko-
na³y siê w ostatnich latach,

spowodowa³y, ¿e poddane re-
witalizacji tereny na Grze-
górzkach sta³y siê bardzo
atrakcyjne pod wzglêdem in-
westycyjnym.

Dzisiaj to miejsce niew¹t-
pliwie presti¿owe, na terenie
którego znajduj¹ siê najwiêk-
sze wêz³y i inwestycje drogo-

we,m.in.RondoGrzegórzeckie
Rondo Mogilskie, most Kotlar-
ski, a tak¿e wiod¹ce arterie
miasta: al. Pokoju, al. Powstañ-
ców Warszawy, ul. Mogilska.
Du¿a popularnoœæ Grzegórzek
wynika równie¿ z faktu, i¿ po-
³udniow¹ granicê tej dzielnicy
wyznacza Wis³a z bulwarami,

które bardzo chêtnie wykorzy-
stywane s¹ przez mieszkañ-
ców Krakowa do celów rekre-
acyjnych. To tutaj znajduje siê
równie¿ Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Jagielloñskiego,
którego pocz¹tki siêgaj¹ roku
1783.

Obecnie podziwiaæ w nim
mo¿emy ponad 5 tysiêcy od-
mian ró¿nych gatunków roœlin
z ca³ego œwiata. Dzielnica ta
œciœle zwi¹zana jest równie¿
ze sportem. Na pocz¹tku lat 60.
minionego stulecia otwarto
wniej bardzo popularne wœród
krakowian sztuczne lodowi-
sko, które jest miejscem hoke-
jowych pojedynków rozgrywa-
nych przez ekstraligow¹ dru-
¿ynê Cracovii.

Nowe inwestycje
Ostatnie lata to okres bardzo
¿ywio³owego rozwoju Grze-
górzek zwi¹zanego z nowymi
inwestycjami. Jedn¹ z najwa¿-
niejszych by³a budowa galerii
handlowej Kazimierz w miej-
scu dawnych Zak³adów Miês-
nych. Zmiana wygl¹du tego
miejsca dokona³a siê równie¿

za spraw¹ budowy du¿ych ze-
spo³ów mieszkaniowych o cie-
kawej architekturze. Nale¿y
do nich kompleks Wiœlane Ta-
rasy firmy Inter-Bud. Jej naj-
nowsz¹ inwestycj¹ jest zespó³
Grzegórzki Park, który pow-
staje przy ulicy Francesco
Nullo. £¹czy on funkcje miesz-
kaniowe z handlowo-us³ugo-
wymi. W najbli¿szych latach

mo¿na spodziewaæ siê te¿
zmiany sylwetki Grzegórzek,
gdy¿ przybêdzie w niej wyso-
kich budynków, zw³aszcza
w rejonie Ronda Kotlarskiego.

Najnowsze z nich to kolej-
ny biurowiec firmy Buma oraz
11-kondygnacyjny budynek
mieszkalno-us³ugowy firmy
Bryksyprzyul.Rogoziñskiego.
(JM)

FragmentGrzegórzekznow¹zabudow¹mieszkaniow¹
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Wnowejods³onie. Dogodne po³¹czenie z wszystkimi rejonami Krakowa i atrakcyjne tereny rekreacyjne nadWis³¹

Presti¿ * ccc
Szko³y, przedszkola, ¿³obki (edukacja) ccc
Placówki opieki zdrowotnej cc
Dostêpnoœækomunikacyjna ccc
Obiekty kultury cc
Handel, us³ugi cc
Obiekty rekreacyjne, sportowe ccc
Tereny zielone ccc
Infrastruktura drogowa, parkingi cc
Œrednia cena 1 mkw. (rynek pierwotny) 8800 z³
Œrednia cena 1 mkw. (rynek wtórny) 6500 z³

OCENA £¥CZNA 23c
c – negatywna
c – niska
cc – œrednia
ccc – wysoka

KRYTERIAOCENYATRAKCYJNOŒCILOKALIZACJI

* Presti¿ – wtym wypadku pojêcie
to wi¹¿e siê zsubiektywnym od-
czuciem ekskluzywnoœci danego
miejsca
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l  SEKRETARIAT  ul. Bagrowa 17, 
 tel. 12 653 40 50

l  !"#$%&'($)*+,-.& /01&234536789&::
 pn.-pt. 9-17, 12 422 44 44

 !"#$%$& '(()*+,-.,

 !"#$%$& '(()*+,-+.

 !"#$%$& '(()*+,),-

www.apartamentykasztelanskie.pl www.grupa3d.pl 

 !"#$%$& '(()*+,),(

Krakowskie Przedmieœcie Nokturn Sp. z o.o. S.K.A
Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków

12 427 58 20
794 900 909
693 422 809

biuro@grupanokturn.pl www.kp43.pl  

Biuro sprzeda¿y

 !"#$%$& '(()*+,-*.

 !"#$%$& '(()*+,*--

tel. Tel.+48 516 143 377
Tel. +48 502 705 955

Tel./Fax: +48 12 633 33 89
E-mail: adams@budopol.krakow.pl

Budopol sp!øka z o.o.
Biuro Sprzeda!y Mieszka"

31-153 Krak!w, al. Søowackiego 39, 
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Wbrew potocznej opinii, po-
tencja³ tego miejsca jest du-
¿y. Jednym z walorów s¹ te-
reny rekreacyjne zlokalizo-
wane w rejonie Bagrów oraz
sam zalew.

Przysz³oœæ wytyczy opra-
cowywane w³aœnie w Krako-
wie Studium kierunków
i uwarunkowañ zagospoda-
rowania przestrzennego, któ-
re zak³ada przekszta³cenie
rejonu P³aszów – Rybitwy
w wa¿ny oœrodek centro-
twórczy, skupiaj¹cy funkcje
ponadlokalne i metropolital-
ne, skoncentrowany wokó³
nowych przestrzeni publicz-
nych.

Projekt dokumentu zak³a-
da równie¿ eliminowanie z te-
go obszaru zespo³ów przemy-
s³owo-magazynowych.

Maj¹ byæ one zastêpowa-
ne w przysz³oœci nowoczes-
nymi budynkami us³ugowy-
mi, biurowymi o wysokoœci
kilkudziesiêciu, a kto wie, czy
nawet nie ponad 100 metrów!
Dalsza ewolucja wizerunku
tej dzielnicy ma siê dokonaæ
za spraw¹ planowanej budo-

wy drogi ekspresowej S-7
oraz nowych tras: Ciep³owni-
czej i Nowobagrowej.

Pocz¹tek zosta³ ju¿
wykonany
Do pe³nej infrastruktury spo-
³ecznej, takiej z jak¹ mamy
do czynienia w rejonach od
dawna zagospodarowanych,
jeszcze daleka droga, ale

zmiany ju¿ dzisiaj s¹ bardzo
widoczne, czego œwiade-
ctwem jest pojawienie siê no-
wych zespo³ów mieszkanio-
wych o charakterze wieloro-
dzinnym. Nale¿y do nich
osiedle Nowy Przewóz budo-
wane przez Instal Kraków
SA. Do tej pory, na przestrze-
ni ok. 5 lat, powsta³o tu 590
mieszkañ.

PROMOCJA |RANKING LOKALIZACJI

Nowy Przewóz i nowe perspektywy

Janusz Michalczak

Niew¹tpliwy awans, jakiemu
Przewóz zawdziêcza sw¹
obecn¹ pozycjê w rankingu lo-
kalizacji, wynika ze zmian,
które w ostatniej dekadzie do-
kona³y siê w dziedzinie infra-
struktury.

Nie tak daleko
do centrum miasta
Decyduj¹ce znaczenie mia³a
przede wszystkim budowa sze-
rokiej arterii drogowej, jaka
³¹czy ten rejon miasta z ul. No-
wohuck¹ od pó³nocy oraz au-
tostrad¹ A-4 od po³udniowego
wschodu. Z punktu widzenia
osoby, która nie dysponuje

w³asnym œrodkiem transpor-
tu, prze³omem sta³a siê z ko-
lei realizacja nowej linii tram-
wajowej wzd³u¿ ulic Lipskiej
i Christo Botewa, ³¹cz¹cej Ma-
³y P³aszów z centrum miasta,
która umo¿liwia dojazd m.in.
w rejon ronda Kotlarskiego
oraz ronda Mogilskiego.

Atutem tej lokalizacji jest
przede wszystkim niewielka
odleg³oœæ, jaka dzieli j¹ w linii
prostej od Rynku G³ównego
(ok. 5-6 kilometrów), co z kolei
daje szansê, i¿ rejon ten ode-
gra w nieodleg³ej przysz³oœci
podobn¹ rolê dla rozwoju mia-
sta ibudowy nowych obiektów
mieszkalnych, jakRuczaj.Mo¿-
namieætylkoprzy tejokazji na-

dziejê, i¿ uda siê tutaj uchwa-
liæ plany zagospodarowania
przestrzennego, które nie poz-
wol¹ na powtórzenie b³êdów
pope³nionych naRuczaju i wy-
eliminuj¹ chaos w zabudowie.

Miejsce to wprzesz³oœci ko-
jarzy³o siê wszystkim z zabu-
dow¹ o charakterze industrial-
nym. Ma³y P³aszów oraz Rybi-
twy to by³y tereny, gdzie domi-
nowa³y zak³ady produkcyjne.

Ca³a przysz³oœæ
w Studium?
Nieco wiêksze enklawy bu-
downictwa mieszkaniowego,
g³ównie jednorodzinnego,
znaleŸæ mo¿na dziœ po po³ud-
niowej stronie ulicy Lipskiej.

NowoczesnazabudowawrejonieNowegoPrzewozu
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Plany. Projekt studium zak³ada przekszta³cenie rejonu P³aszów – Rybitwy w oœrodek skupiaj¹cy funkcje ponadlokalne

Presti¿ * c
Szko³y, przedszkola, ¿³obki (edukacja) cc
Placówki opieki zdrowotnej c
Dostêpnoœækomunikacyjna ccc
Obiekty kultury c
Handel, us³ugi cc
Obiekty rekreacyjne, sportowe cc
Tereny zielone ccc
Infrastruktura drogowa, parkingi ccc
Cena 1 mkw. (rynek pierwotny) 5500 z³
Cena 1 mkw. (rynek wtórny) 5200 z³

OCENA £¥CZNA 18c
c – negatywna
c – niska
cc – œrednia
ccc – wysoka

KRYTERIAOCENYATRAKCYJNOŒCILOKALIZACJI

* Presti¿ – wtym wypadku pojêcie
to wi¹¿e siê zsubiektywnym od-
czuciem ekskluzywnoœci danego
miejsca

 !"#$%$& '(()*+,-).

INFORMACJEISPRZEDA¯:30-544KRAKÓW,ul.WAPIENNA2www.proins.pl, e-mail:nieruchomosci@proins.pl TEL.126560117 lub126566208

25 lat na rynku

OFERTA SPRZEDA¯ 

KRAK W!-!PèASZ W!
ul.!PRZEW Z!
Dost•pne metra€e od 31 m2 do 76 m2

Podziemne gara€e i miejsca gara€owe

Teren ogrodzony i monitorowany

 o!a"#$€yt!owy#o#powierzc%ni#&'#m2#
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Janusz Michalczak

Podgórzeadministracyjniezaj-
muje bardzo pokaŸny obszar
Krakowa (wed³ug obecne-
go podzia³u administracyjne-
go). Obejmuje lwi¹ czêœæ tere-
nów przylegaj¹cych do Wis³y
od strony po³udniowej.

Ekskluzywnie nad Wis³¹,
choæ nie wszêdzie
Dzielnica ta by³a przez wieki
odrêbnym miastem. Rozloko-
wana wokó³ ratusza, który
zbudowany zosta³ w latach
1844-1854, emanuje do dzisiaj
wyj¹tkow¹ atmosfer¹ i cha-
rakterem.

Niew¹tpliwie najatrakcyj-
niejsze s¹ te tereny, do których
komunikacjê u³atwia dzisiaj
k³adka Bernatka oraz mosty
Józefa Pi³sudskiego i Powstañ-
ców Œl¹skich. WyraŸniewidaæ,
¿e ostatnie lata to awans tej
czêœciPodgórza,któregowyra-
zem jest rewitalizacja starych
kamieniczek s¹siaduj¹cych
zbulwaramiwiœlanymi.Podbu-
downictwowykorzystywanes¹
w tymmiejscuobiektypoprze-

mys³owe. Dawna elektrownia
podgórska wykorzystana zo-
sta³adorealizacjiœmia³egopod
wzglêdem architektonicznym
projektuMuzeumKantora,ate-
renypo fabryceVistula–budo-
wy komfortowego zespo³u
mieszkaniowegoApartamenty
Nadwiœlañska 11.

Jeszcze wiêksze pole dopo-
pisu daje Zab³ocie, które sta³o
siê bardziej dostêpne dziêki
wybudowanemu w roku 2001
mostowi Kotlarskiemu oraz li-
nii tramwajowej, która prowa-

dzi w kierunku centrum mia-
sta i Rybitw.

Zmiana wizerunku tego re-
jonu miasta stanowi konse-
kwencjê realizacji du¿ych
przedsiêwziêæ mieszkanio-
wych. Do najwiêkszych nale-
¿y kompleks mieszkaniowy
Garden Residence. Bardzo du-
¿o dzieje siê równie¿ w g³êbi
Zab³ocia, bli¿ej ulicy Nowo-
huckiej, gdzie uruchamiane s¹
nowe inwestycje biurowe,
wœród nich jeden z najwiêk-
szych kompleksów tego typu

w Krakowie, czyli Orange
Office Park. Niew¹tpliwie
do najbardziej presti¿owych
miejscwPodgórzunale¿¹ tere-
nyotaczaj¹cewzgórzeLassoty.
Tutaj stawki ziemi oraz ceny
mieszkañ s¹ najwy¿sze.

W tym rejonie najczêœciej
mo¿na spotkaæ siê z udanymi
przyk³adami rewitalizacji sta-
rych kamienic i budow¹ nie-
wielkich obiektów mieszkanio-
wych na ma³ych dzia³kach.
Powstaj¹ one m.in. w rejonie
ulicy Zamojskiego, gdzie jed-
n¹ z nowych inwestycji jest ka-
meralny zespó³ obiektów zbu-
dowanych przez Salwator.

Du¿e inwestycje zmieni³y
charakter Ruczaju
Dynamiczny rozwój Podgórza
stanowi zas³ugê przede
wszystkim realizacji nowych
przedsiêwziêæ wrejonie osied-
la Ruczaj, a tak¿e uruchomie-
nia pod potrzeby inwestycyjne
terenów zlokalizowanych wre-
jonie II Kampusu UJ.

Ruczaj nale¿y w Krakowie
do najbardziej gor¹cych loka-
lizacji, co stanowi konse-

kwencjê przebudowy ulic:
Grota Roweckiego oraz
Bobrzyñ-skiego, a tak¿e uru-
chomienia nowej linii tram-
wajowej z pêtl¹ w rejonie uli-
cy Czerwone Maki. Do nielicz-
nych deweloperów, którzy
z rozmys³em kszta³tuj¹ rozle-
g³e przestrzenie, nale¿y Inter-
Bud, który w kilku etapach za-
gospodarowa³ terenu pomie-

dzy ulicami Kobierzyñsk¹,
Bobrzyñskiego oraz Raci-
borsk¹, a tak¿e – w nieco
mniejszej skali – Proins.

Inter-Budwzbogaci³ ponad-
to urozmaicon¹ i zró¿nicowa-
n¹ pod wzglêdem architekto-
nicznym zabudowê o obiekty
o charakterze us³ugowym,
m.in.Pasa¿Ruczaj,a tak¿ecen-
trum sportowe Escada.

RANKING LOKALIZACJI| PROMOCJA

Niepowtarzalny klimat Podgórza

Po³udniowaczêæKrakowawidzianaodstronyWis³yik³adki Bernatka
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Zplanemibezplanu. Ruczaj,któryprzez lata funkcjonowa³bezplanumiejscowego, jestprzedmiotemwalki inwestycyjnej

Presti¿ * cc
Szko³y, przedszkola, ¿³obki (edukacja) cc
Placówki opieki zdrowotnej cc
Dostêpnoœækomunikacyjna ccc
Obiekty kultury cc
Handel, us³ugi ccc
Obiekty rekreacyjne, sportowe ccc
Tereny zielone ccc
Infrastruktura drogowa, parkingi cc
Œrednie cena 1 mkw. (rynek pierwotny) 6800 z³
Œrednia cena 1 mkw. (rynek wtórny) 5950 z³

OCENA £¥CZNA 22c
c – negatywna
c – niska
cc – œrednia
ccc – wysoka

KRYTERIAOCENYATRAKCYJNOŒCILOKALIZACJI

* Presti¿ – wtym wypadku pojêcie
to wi¹¿e siê zsubiektywnym od-
czuciem ekskluzywnoœci danego
miejsca
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Mieszkania Gotowe do odbioru
II etap ¹Dom Pod Kopcemº - Budynek A1

Krak!w, ul. Wielicka 42A, mieszkania od 37 do 71 m2

Super atrakcyjne ceny
Mieszkania w budynkach A2 i A3 ul. Wielicka 42 A

Ceny od 5900 zø/m2

Budopol sp!øka z o.o.
Biuro Sprzeda"y

31-153 Krak!w, al. Søowackiego 39,
tel. 12/633 33 89, 634 14 44 w. 292, fax 12/633 33 05

adams@budopol.krakow.pl, www.budopol.pl

Budynek A1 Mieszkania ¹do wzi!cia od r!kiº 
Bydynek A2 oddanie - marzec 2014

Budynek A3 oddanie do czerwca 2014 

Sprzedaz lokali usøugowych w budynkach A2 i A3º 

Sprzedaz lokali 
handlowych

w#budynkach A2 i#A3

 !"#$%$& '(()*+,-./
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Kolej, wojsko i gmina te¿
sprzedaj¹ nieruchomoœci

Grzegorz Skowron

W najbli¿szym czasie gmina
Kraków nie wystawi pod m³o-
tek wielu drogich nierucho-
moœci. Ale w maju na licytacjê
trafi 4-kondygnacyjny budy-
nek (3 tys. metrów kwadrato-
wych powierzchni u¿ytkowej)
przy ul. Syrokomli 21. Cena
wywo³awcza to blisko 14 mln
z³. Co najmniej 2,3 mln z³ musi
mieæ przysz³y w³aœciciel 4-kon-
dygnacyjnego budynku przy
pl. Bohaterów Getta 16.

W maju bêdzie mo¿na te¿
kupiæ 164-metrowe mieszka-
nie przy ul. Starowiœlnej 4, li-
cytacja rozpocznie siê od 850,5
tys. z³. A ju¿ w przysz³ym ty-
godniu na nabywców czekaj¹
mieszkania przy ul. Józefitów
1 (18,84 mkw. za 111 tys. z³)
i Zamkowej 9 (39,55 mkw.
za 233 tys. z³).

Miasto oferuje te¿ dzia³ki
poddomy jednorodzinne.Za10
dni licytowane bêd¹ grunty
przy ul. Kosocickiej, Wiatracz-
nej iZalipki w cenie od 45,2 tys.
do177,3 tys. z³. Ale te nierucho-
moœci nie ciesz¹ siê zaintere-
sowaniem, niektóre trafiaj¹
pod m³otek po raz pi¹ty.

Wielk¹ gratkê szykuj¹ Pol-
skieKolejePañstwowe.W ofer-
cie nieruchomoœci wystawio-
nych na sprzeda¿ znalaz³ siê
budynek biurowy przy rondzie
Mogilskim, stoj¹cy tu¿ obok
Opery Krakowskiej, naktórym
czêsto wisz¹ wielkoformatowe
reklamy. Na razie nie jest zna-
ny ani termin przetargu, ani
cena wywo³awcza za obiekt
z blisko 6 tys. mkw. powierzch-
ni u¿ytkowej.

Jeszcze przez kilka tygod-
ni deweloperzy mog¹ siê za-
stanawiaæ nad ofert¹ PKP do-
tycz¹c¹ wspó³pracy przyzago-
spodarowaniu terenów (1,4 ha)
przy ul. Bosackiej, w s¹siedz-
twieDworcaG³ównego.W tym
miejscu mog¹ powstaæ biura,
hotele, sklepy i zak³ady us³u-
gowe. Przewidziane jest pow-
stanie nowych obiektów, ale
tak¿e rewitalizacja zabytko-
wych budynków.

Prawie po s¹siedzku, bo
przy ul. Rakowickiej znajduj¹
siê cztery dzia³ki, których za-
mierza siê pozbyæ Agencja
Mienia Wojskowego. Najwiêk-
sza znich ma 1,75 ha, mniejsze
– od 0,54 do 0,64 ha. Nierucho-
moœcinajprawdopodobniej tra-
fi¹ w rêce firm buduj¹cych
mieszkania, bo w tym rejonie
powstaj¹ ju¿ wielorodzinne bu-
dynki mieszkalne.

Ale tonie jedynaatrakcyjna
nieruchomoœæ AMW. Za co
najmniej 6,5 mln z³ agencja
chce sprzedaæ Fort Bronowice.
To nie tylko 3,3 ha gruntu
przyul. Rydla, ale te¿ 439 mkw.
zabytkowej budowli. W tym
miejscu przysz³y w³aœciciel
mo¿e rozwin¹æ dzia³alnoœæ
turystyczno-rekreacyjn¹ i han-
dlowo-us³ugow¹.

Przy ul. Rydla AMW ma
mniejsz¹, ale dro¿sz¹ nieru-
chomoœæ. Za nieco ponad hek-
tar ziemi z gara¿ami i budyn-
kami warsztatowymi trzeba
zap³aciæ co najmniej 9,35 mln
z³. Ta cena wynika z tego, ¿e
w s¹siedztwie stawiane s¹ ju¿
bloki mieszkalne, wiêc i na
zakupionymgruncieniebêdzie
problemów z wybudowaniem
kolejnych.

Przetargi
Sprzeda¿nieruchomoœciprzez
instytucje lubspó³kipubliczne
maprzedewszystkim³ataædziu-
rywichbud¿etach.Aleczasem
todobraokazjadladewelope-
róworazklientówszukaj¹cych
dzia³ekczymieszkañ.

PROMOCJA |RANKING LOKALIZACJI

Nowa Huta – nowe smart city
El¿bieta Ceg³a

NowaHutaobchodziw tymro-
ku 65. urodziny. Czas odcisn¹³
na niej swe piêtno, solidnej bu-
dowyobiektywymagaj¹g³êbo-
kiego liftingu i szczególnej
ochrony, zw³aszcza najstarsza
czêœæ. Generalny projektant
NowejHutyTadeuszPtaszycki
stworzy³ wraz z zespo³em uni-
katowe na skalê miêdzynaro-
dow¹ rozwi¹zanie architekto-
niczne iurbanistyczne.Koncep-
cja ta wci¹¿ budzi du¿e zainte-
resowanie projektantów
iw³aœniez tegowzglêduwyma-
ga dzisiaj nale¿ytej ochrony.

Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego obej-
muje centraln¹, najstarsz¹
czêœæ Nowej Huty, która ma
kluczowe znaczenie w struk-
turze przestrzennej miasta.
Podstawowy cel to w³aœnie
ochrona historycznego uk³adu
urbanistycznego centrum naj-
m³odszej dzielnicy Krakowa,
wpisanego do rejestru zabyt-
ków. Mówi siê te¿ o wpisaniu
starego centrum na listê UNE-
SCO. Na razie trwaj¹ starania

o nadanie temu obszarowi sta-
tusu pomnika historii.

Najwa¿niejsze arterie sta-
rej Nowej Huty to dwie aleje –
Ró¿ i Solidarnoœci. Wnowej
koncepcji zagospodarowania
przestrzennego pn. Nowa Hu-
ta Przysz³oœci bêd¹ kolejne
g³ówne osie, wokó³ których

rozwijaæ siê bêdzie wschod-
nia czêœæ Krakowa.

– Projekt „Kraków – Nowa
HutaPrzysz³oœci” tostrategicz-
na,wrêcz rewolucyjnakoncep-
cjao¿ywieniawschodniejczêœ-
cimiasta–mówiwiceprezydent
KrakowaEl¿bietaKoterba.–Za-
k³ada on rewitalizacjê poprze-

mys³owych terenów i zagospo-
darowanie obszaru w sposób
podnosz¹cyatrakcyjnoœædziel-
nicydla inwestorówimieszkañ-
ców. Ramy tego terenu od po-
³udnia wyznacza Wis³a, od za-
choduul.Bulwarowaiul.Klasz-
torna, od pó³nocy – linia
kolejowa,obwodnicaKrakowa,
a od wschodu – granica Gminy
Kraków. Najwa¿niejsze tereny
koncentruj¹ siê wokó³ ulicy
Igo³omskiej– tooœ,dooko³aktó-
rej ma siê rozwijaæ Nowa Huta
Przysz³oœci.Kompleksowypro-
gram obejmuje swoim zakre-
sem cztery przedsiêwziêcia:
ParkNaukowo-Technologiczny
w Branicach, Centrum Logi-
styczne, Centrum Wielko-
skalowychWydarzeñKultural-
nych B³onia 2:0, Zagospodaro-
waniePrzylaskuRusieckiego–
informuje El¿bieta Koterba.

Projekt Nowa Huta Przysz-
³oœci jestpostrzegany jakoswo-
isty ewenement zarówno ze
wzglêdu na wielkoœæ obszaru
przeznaczonego pod nowe in-
westycje (na550habêd¹obiek-
tyopowierzchniu¿ytkowejpo-
nad693,6tys.mkw.), jakte¿zpo-

wodu ró¿norodnoœci funkcji
(mieszkania,miejscapracy,kul-
tura, wypoczynek). By je spe³-
niaæ, konieczna jest dobra ko-
munikacja.Niezbêdnyjestprze-
de wszystkim wschodni odci-
nek drogi S7, mówi siê te¿
o budowie nad- i podziemnej li-
niimetra, ruchusprawnisiê te¿
dziêki modernizacji ulicy
Igo³omskiej.

Wysi³ek inwestycyjny ol-
brzymi,koszty te¿(2mldz³net-
to tylkopostroniesektorapub-
licznego), ale jeœli projekt siê
ziœci, to – jak mówi wiceprezy-
dent El¿bieta Koterba – we
wschodniej czêœci Krakowa
powstanie nowoczesne smart
city. Unikatowe, podobnie jak
projektTadeuszaPtaszyckiego
sprzed ponad 60 lat.

WNowejHuciewci¹¿rozwijasiêbudownictwomieszkaniowe
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Przestrzeñpubliczna. Najm³odsza dzielnica Krakowa ma dobre perspektywy inwestycyjnego rozwoju

Presti¿ * c
Szko³y, przedszkola, ¿³obki (edukacja) cc
Placówki opieki zdrowotnej cc
Dostêpnoœækomunikacyjna ccc
Obiekty kultury cc
Handel, us³ugi ccc
Obiekty rekreacyjne, sportowe cc
Tereny zielone ccc
Infrastruktura drogowa, parkingi cc
Cena 1 mkw. (rynek pierwotny) 5100 z³
Cena 1 mkw. (rynek wtórny) 4950 z³

OCENA £¥CZNA 20 c
c – negatywna
c – niska
cc – œrednia
ccc – wysoka

KRYTERIAOCENYATRAKCYJNOŒCILOKALIZACJI

* Presti¿ – wtym wypadku pojêcie
to wi¹¿e siê zsubiektywnym od-
czuciem ekskluzywnoœci danego
miejsca
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Na Zwierzyniec podchodz¹
inwestorzy i... zwierzyna

Nale¿y do nich przede wszyst-
kim osiedle Salwator, które zo-
sta³ozbudowanewpocz¹tkach
XX wieku, wed³ug projektów
znanychówczesnycharchitek-
tów m.in. Romana Bandur-
skiego.Nazwategowyj¹tkowe-
go zespo³u kameralnych dom-
ków jedno- i wielorodzinnych
pochodzi od nazwy koœcio³a
Najœwiêtszego Salwatora, bê-
d¹cego jednym z najstarszych
koœcio³ów Krakowa z dobrze
zachowanymromañskimwnê-
trzem. Warto odnotowaæ, ¿e
osiedle Salwator, zlokalizowa-
nena wzgórzuœw.Bronis³awy,
³¹czone jest z pierwocinami
osadnictwa w Krakowie. Wed-
³ug legendy tutaj w³aœnie swo-
je pierwsze kazania mia³ wy-
g³aszaæ œw. Wojciech.

Z kolei nazwa Zwierzyniec
by³a zwi¹zana ze s³u¿ebnoœci¹
zlokalizowanychniegdyœwtym
miejscu terenów myœliwskich.
Mieszkaj¹cy tu krakowianie,
a zw³aszcza myœliwi skupieni
wmiejscowymkole ³owieckim,
doskonale wiedz¹, ¿e równie¿
idzisiajw rejonZwierzyñcado-
cieraj¹ dziki i sarny.

Zwierzyniec kojarzy siê
przede wszystkim z historycz-
n¹ obecnoœci¹ w tym miejsc
„panienZwierzynieckich”,zwa-
nych równie¿ Norbertankami,
ze Zgromadzenia Sióstr Kano-
niczek Regularnych Zakonu
Premonstratensów, które w³o-
darzy³y nim oddrugiej po³owy
XII roku.KlasztorNorbertanek
oraz zabytkowe wille osiedla
Salwator, sk¹d rozpoœciera siê
malowniczy widok na Wis³ê
icentrumKrakowa,s¹przyczy-

n¹du¿egozainteresowania tym
miejscemzestrony inwestorów.
Jedynym problemem jest brak
terenów budowlanych, a dla
niektórych – plan miejscowy,
który nie pozwala na wzgórzu
œw. Bronis³awy realizowaæ du-
¿ych zespo³ów mieszkanio-
wych, choæ chêtkê na to mia³o-
by dzisiaj wielu.

W efekcie realizowanes¹ tu-
tajniewielkiekompleksymiesz-
kalne, najczêœciej w typie bu-
downictwaplombowego.Przy-
k³ademmog¹byæbudynki, któ-

re powsta³y nad Rudaw¹, do-
brzewidoczneodstronymostu
i linii tramwajowej.

Charakter terenóws¹siadu-
j¹cych bezpoœrednio z bulwa-
rami wiœlanymi nak³ania wie-
lu inwestorów do realizacji
obiektówocharakterzekomer-
cyjnym – g³ównie hotelowym.
Przyk³ademtakiegoprzedsiêw-
ziêciamo¿ebyærozbudowaho-
telu „Niebieski”, który form¹
architektoniczn¹ elewacji na-
wi¹zuje do wiœlanych fal.
(JM)

Wyj¹tkowemiejsce
Zwierzyniec jest jedn¹znaj-
atrakcyjniejszychkrakowskich
lokalizacji.Na terenie tejdziel-
nicyoddawna funkcjonuj¹ ze-
spo³ymieszkaniowe,którema-
jabardzopresti¿owycharakter.

Dêbniki: piêkne kamienice
i wille, a nawet pa³ac

Stara czêœæ Dêbnik przylega-
j¹ca do ul. Tynieckiej ma nie-
powtarzalny klimat, podobnie
zreszt¹ jak sam Rynek
Dêbnicki. Dominuje tutaj ka-
meralna zabudowa jednoro-
dzinna. Domy budowane jesz-
cze przed I wojn¹ œwiatow¹
i w miêdzywojniu nale¿¹
do najpiêkniejszych w Krako-
wie. Z prawdziwymi cudeñka-
mi architektonicznymi mamy
do czynienia miêdzy innymi
przy ul. Barskiej.

Charakterystyczn¹ cech¹
tego rejonu miasta jest spokój.
Niektóre ulice, np. Jaworowa,
s¹œlepe, tak¿eciszymieszkañ-
com, wœród których jest wielu
artystów, lekarzy czy profeso-
rów krakowskich uczelni, nie
zak³óca tu ¿aden przypadko-
wy zmotoryzowany.

Dêbniki przylegaj¹ do bul-
warów wiœlanych i oferuj¹ ro-
zmaite mo¿liwoœci rekreacji.
Wytyczona tras¹ rowerow¹
mo¿na st¹d dostaæ siê w rejon
toru kajakowego i Tyñca, a po-
d¹¿aj¹c w drug¹ stronê –
do Wawelu czy starego Pod-
górza, a nawet Galerii Kazi-
mierz i Grzegórzek. Najwiêk-
sz¹ bodaj atrakcj¹ tego rejo-
nu miasta s¹ Ska³ki Twardow-
skiego, bardzo ciekawa
pod wzglêdem geologicznym
i krajobrazowym formacja
ska³ wapiennych, zwi¹zana
z jedn¹ z najpopularniejszych
krakowskich legend.

Bardzo ciekawym miej-
scem jest pieczo³owicie urz¹-
dzony w ostatnich latach Park
Dêbnicki z neogotyckim pa³a-
cem Lasockich. Pod¹¿¹j¹c nie-

co dalej docieramy do jeszcze
jednej atrakcji tego miejsca,
jak¹ jest Park Edukacji Global-
nej „Wioski Œwiata” z ekspo-
zycj¹ etnograficzn¹ dokumen-
tuj¹c¹ funkcjonowanie ró¿-
nych kultur.

Dêbniki s¹ œwietnie skomu-
nikowane. Mo¿na do nich do-
trzeæ rozmaitymi liniami tram-
wajowymi, a tak¿e autobusa-
mi. Potencjalni inwestorzy mu-
sz¹ siê sporo natrudziæ, aby
znaleŸæ wiêksz¹ dzia³kê pod
budowê domów wielorodzin-

nych. Jednym z ciekawszych
obiektów zrealizowanych
w tym rejonie w ostatnich la-
tach by³a kamienica Vis-a-Vis
przy ul. Pu³askiego, któr¹ zbu-
dowa³ Inter-Bud.Developer ten
realizuje obecnie kameralny
obiekt o nazwie Kamienica
Dworska przy ul. Twardow-
skiego. Inwestuje tu równie¿
znana w³oska firma Verona
Building, która rozpoczê³a bu-
dowê kompleksu mieszkanio-
wego o nazwie Perla Verona.
(JM)

Sporoatrakcjiw jednymmiejscu
Dêbniki wpotocznej œwiado-
moœci nie nale¿¹ do miejsc
szczególnie docenianych. Mo¿e
dlatego, ¿e wtym miejscu za-
mieszkaæ mog¹ tylko nieliczni
szczêœciarze.

Presti¿ * ccc
Szko³y, przedszkola, ¿³obki (edukacja) ccc
Placówki opieki zdrowotnej cc
Dostêpnoœækomunikacyjna ccc
Obiekty kultury cc
Handel, us³ugi ccc
Obiekty rekreacyjne, sportowe ccc
Tereny zielone ccc
Infrastruktura drogowa, parkingi cc
Œrednia cena 1 mkw. (rynek pierwotny) 9800 z³
Œrednia cena 1 mkw. (rynek wtórny) 7350 z³

OCENA £¥CZNA 24 c
c – negatywna
c – niska
cc – œrednia
ccc – wysoka

KRYTERIAOCENYATRAKCYJNOŒCILOKALIZACJI

* Presti¿ – wtym wypadku pojêcie
to wi¹¿e siê zsubiektywnym od-
czuciem ekskluzywnoœci danego
miejsca

Presti¿ * ccc
Szko³y, przedszkola, ¿³obki (edukacja) cc
Placówki opieki zdrowotnej cc
Dostêpnoœækomunikacyjna ccc
Obiekty kultury cc
Handel, us³ugi cc
Obiekty rekreacyjne, sportowe ccc
Tereny zielone ccc
Infrastruktura drogowa, parkingi cc
Cena 1 mkw. (rynek pierwotny) 6900 z³
Cena 1 mkw. (rynek wtórny) 6200 z³

OCENA £¥CZNA 22c
c – negatywna
c – niska
cc – œrednia
ccc – wysoka

KRYTERIAOCENYATRAKCYJNOŒCILOKALIZACJI

* Presti¿ – wtym wypadku pojêcie
to wi¹¿e siê zsubiektywnym od-
czuciem ekskluzywnoœci danego
miejsca

TozakoleWis³y jest jednymzbardziejmalowniczych...
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Zprawej fragmentnowejzabudowyDêbnik ikamienicaVis-a-vis

F
O

T
.A

D
A

M
W

O
JN

A
R

 !"#$%$& '(()*+,-))

ZAMIESZKAJ W CENTRUM KRAKOWA
tel. 12 25 25 335
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www.apartamentykasztelanskie.pl www.grupa3d.pl 
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Mieszkania Gotowe do odbioru
II etap ¹Dom Pod Kopcemº - Budynek A1

Krak!w, ul. Wielicka 42A, mieszkania od 37 do 71 m2

Super atrakcyjne ceny
Mieszkania w budynkach A2 i A3 ul. Wielicka 42 A

Ceny od 5900 zø/m2

Budopol sp!øka z o.o.
Biuro Sprzeda"y

31-153 Krak!w, al. Søowackiego 39,
tel. 12/633 33 89, 634 14 44 w. 292, fax 12/633 33 05

adams@budopol.krakow.pl, www.budopol.pl

Budynek A1 Mieszkania ¹do wzi!cia od r!kiº 
Bydynek A2 oddanie - marzec 2014

Budynek A3 oddanie do czerwca 2014 

Sprzedaz lokali usøugowych w budynkach A2 i A3º 

Sprzedaz lokali 
handlowych

w#budynkach A2 i#A3


