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Nieruchomoœci Gie³dowe
Kraków i Ma³opolska

Nowe inwestycje iwystawcy
PremieryGie³dy. Mieszkania na ró¿n¹ kieszeñ w lokalizacjach œrodmiejskich, peryferyjnych i podkrakowskich

Janusz Michalczak

A¿ 64 firmy uczestnicz¹ w roz-
poczynaj¹cej siê jutro dwu-
dniowej 108. Krakowskiej Gie³-
dzie Domów iMieszkañ. Czêœæ
z nich prezentuje zupe³nie no-
we inwestycje.

Nowoczesny kwarta³
przy ul. Pr¹dnickiej
Jednym z najwiêkszych budo-
wanychobiektówwstolicyMa-
³opolski jestzespó³mieszkanio-
wy, który powstaje przy ul.
Pr¹dnickiejwmiejscudawnych

zak³adówArtigraph(doprzesz-
³oœci nawi¹zuj¹ m.in. architek-
toniczne w¹tki w bryle tego
obiektu). Znajd¹ siê w nim 172
funkcjonalnie zaprojektowane
mieszkania (w cenie od 5990 z³
za mkw.), a tak¿e miejsca par-
kingowe w podziemnym gara-
¿u. Inwestycjask³adasiêzczêœ-
ci mieszkalnej z lokalami us³u-
gowymi i odrêbnej czêœci biu-
rowo-us³ugowej,zlokalizowanej
od strony ul. Lekarskiej.

– Naszymcelemjestbudowa
przyjaznegokwarta³umieszka-
niowego w centrum Krakowa,

który wzbogaci je o ciekaw¹,
przyjazn¹architekturê.Myœlê,
¿ebêdzie tonaj³adniejszybudy-
nek w tej okolicy” – stwierdza
Krzysztof Têtnowski.

Now¹ inwestycj¹ firmyInter-
-BudDeveloper jestWillaWego
w Bronowicach przy ul. Ra-
dzikowskiego.W budynku tym
(opowierzchni3700mkw.)pow-
stanie 69 mieszkañ oraz 21
miejscparkingowychwgara¿u
podziemnym. Zakoñczenie tej
inwestycji planowane jest na
prze³om 2015/2016 roku. Budo-
wê wiêkszych zespo³ów zapla-

nowa³y firmyInstal KrakówSA
oraz Budopol. Pierwszy z nich,
czyli osiedleSo³tysowskaPark,
jestzespo³emkilkuniskich,sta-
rannie zaprojektowanych bu-
dynków, które wyró¿nia este-
tyczna architektura oraz zielo-
ne otoczenie (starodrzew) .

Inteligentne mieszkanie
i budynek
Zespó³ ten wyró¿niaæ ma m.in.
system „inteligentnego miesz-
kania”, który pozwoli monito-
rowaæ za pomoc¹ smartfonu. –
Ju¿ na etapie projektowym
za cel przyjêliœmy powstanie
osiedla przyjaznego mieszkañ-
com, gdzie budynki bêd¹ odda-
lone od siebie w znacznej odle-
g³oœci, zapewniaj¹c nie tylko

intymnoœæ mieszkañcom, ale
tak¿e komfort zwi¹zany z po-
czuciemprzestrzeni –mówiPa-
we³ K³ósek, dyrektor Instal
Kraków SA. – Przestrzeñ za-
pewniaj¹ równie¿ du¿e balko-
ny, które nie wymagaj¹ dodat-
kowej dop³aty.

Budopolbudujezkoleidu¿y
obiektmieszkaniowo-us³ugowy
ze 166 mieszkaniami (w cenie
ok. 7 tys. z³ za mkw.) przy ul.
Ostatniej. Obiekt ten posiada³
bêdzie du¿e balkony i tarasy.

Osobyzainteresowanezaku-
pem mieszkania poza granica-
miKrakowa,odwiedzaj¹cegie³-
dê, maj¹ do dyspozycji ofertê
w postaci Apartamentów Wie-
lickiej, a tak¿e Osady Szczy-
rzyckiej z domami ca³oroczny-

miwceniemieszkaniawKrako-
wie. –Zaprojektowaliœmyw tej
historycznej,malowniczejmiej-
scowoœci,kojarzonejzsanktua-
rium Cystersów i starym bro-
warem,zespó³10domówopow.
60 mkw. ka¿dy, które swym ru-
stykalnymwygl¹demnawi¹zu-
j¹ do miejscowych tradycji
– podkreœla inwestor Józef
Seweryn. –Jest tobardzocieka-
wa propozycja dla osób, które
z ró¿nych przyczyn czuj¹ siê
zmêczone tempem ¿ycia w du-
¿ym mieœcie. Na miejscu s¹
zreszt¹wszelkiewielkomiejskie
us³ugi ze szpitalem w³¹cznie.

Gie³da zaprasza do Cen-
trum Targowego Chemobudo-
wa Kraków SA przy ul. Kli-
meckiego 14.

Kompleks mieszkalno-biurowy z us³ugami
przy ul. Pr¹dnickiej (Têtnowski Development)
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Budynek wielorodzinny przy ul. Ostatniej
(Budopol), w s¹siedztwie Areny Kraków
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Zespó³ mieszkaniowy So³tysowska Park przy ul.
So³tysowskiej (Instal Kraków SA)
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Willa Wego w Bronowicach
przy ul. Radzikowskiego (Inter-Bud Developer)

W
IZ

U
A

LI
Z

A
C

JA
:I

N
T

E
R

-B
U

D
D

E
V

E
LO

P
E

R

Zespó³ domów jednorodzinnych w Szczyrzycu
(Supo-Cerber)
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Zespó³ mieszkaniowy Apartamenty Wielickie
(Techniq)
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Rok2014najlepszydlabran¿y
Budownictwomieszkaniowe. Dobre wyniki to efekt stabilizacji rynku – wynika z najnowszego raportu REAS

El¿bieta Ceg³a

Rekordowa liczba transakcji
wynosz¹ca 11,2 tys. w czwar-
tym kwartale i 43 tys. w ca³ym
2014 r. sprawi³a, ¿e by³ to naj-
lepszy rok w historii polskiej
bran¿y deweloperskiej. Sprze-
da¿ mieszkañ by³a a¿ o20 proc.
wy¿szani¿w latach2007 i2013,
uchodz¹cychdo tej poryza naj-
lepsze pod tym wzglêdem –
wynika z najnowszego raportu
REAS. Wed³ug G³ównego
Urzêdu Statystycznego, w 2014
roku w ca³ej Polsce oddano
do u¿ytku 143 373 mieszkania.

Efekt stabilizacji rynku
Rekordowy poziom zawartych
w 2014 r. transakcji sprzeda¿y
by³ na szeœciu badanych regio-
nalnychrynkacho50proc.wy¿-
szy w porównaniu z rokiem
2013. I choæ nie pobito rekordu
z 2007 r., w którym do oferty
wprowadzono 54 tys. lokali,
deweloperzymog¹oceniaæ2014
rok wyj¹tkowo pozytywnie.

–Dobre wyniki to efekt sta-
bilizacji rynku: dopasowania
oferty do mo¿liwoœci nabyw-

czych klientów, przy racjonal-
nej polityce banków, a tak¿e
wsparcia pañstwa w ramach
programu MdM – mówi Kazi-
mierz Kirejczyk, prezes REAS.
–Program ten, wbrew opiniom
niektórychanalityków,odegra³
bardzo istotn¹ rolê w stymula-
cji sprzeda¿y, nie tylko dziêki
mo¿liwoœci wykorzystania do-
p³at przez nabywców, ale tak¿e
przez wp³yw na kszta³towanie
cen oferowanych lokali, które
wdu¿ejmierzeby³ydostosowy-
wane do limitów, aprzez to sta-
wa³ysiê znacznie atrakcyjniej-
sze tak¿e dla nabywców nie ko-
rzystaj¹cych z dop³at. Mo¿na
siê spodziewaæ, ¿e limity obo-
wi¹zuj¹ce w programie bêd¹
mia³y w kolejnych latach rów-
nie istotny wp³yw na kszta³to-
wanie cen – uwa¿a Kazimierz
Kirejczyk.

W Ma³opolsce wiêcej
JakpodajeUrz¹dStatystyczny
w Krakowie, w 2014 r. w Ma³o-
polsceoddanodou¿ytkowania
15674mieszkania, tj. o1,2proc.
wiêcej ni¿ w 2013 r. O 7,8 proc.
wzros³a liczba mieszkañ

nasprzeda¿ lub wynajem – by-
³o ich w sumie 7140, natomiast
w budownictwie indywidual-
nymspad³ao0,4proc., ale ³¹cz-
nie oddano ich 8465. W ub.r.
przyby³o41mieszkañkomunal-
nych,23powsta³ywramachbu-
downictwa spo³ecznego czyn-
szowego,oddano te¿dou¿ytku
5 mieszkañ zak³adowych.

Najwiêcej nowych lokali od-
dano oczywiœcie w Krakowie
(7361), a w dalszej kolejnoœci
w powiatach: krakowskim
(1270 mieszkañ), wielickim
(785), tarnowskim (784) oraz
nowotarskim (540), nato-
miast najmniej – w powiecie
miechowskim (66 mieszkañ)
i proszowickim (125).

Mniejsze popularniejsze
Przeciêtna powierzchnia u¿yt-
kowa jednego mieszkania wy-
nios³a w ub. r. 102,3 mkw. i by³a
o 4,4 mkw. mniejsza w ujêciu
rocznym. Wielu deweloperów
twierdzi jednak,¿eklienciwol¹
mniejsze M i w³aœnie takie cie-
sz¹siêpopularnoœci¹.Przynaj-
mniej w du¿ych miastach.
W Krakowie œrednia po-
wierzchnia mieszkania wynio-
s³a w ub. r. niespe³na 60 mkw.
Wiêksze buduje siê w mniej-
szych miejscowoœciach – œred-
nia w powiecie limanowskim,
myœlenickim,olkuskim inowo-
tarskimprzekroczy³a160mkw.

W grudniu 2014 r. starostwa
powiatowe w Ma³opolsce wy-
da³y pozwolenia na budowê
1094 mieszkañ, tj. o 33,9 proc.
wiêcej ni¿ rok wczeœniej, a licz-
ba rozpoczêtych mieszkañ,
wzros³a przesz³o 3,5-krotnie –
do 1540.

Mieszkaniowa ruletka
Zdaniem prezesa REAS Kazi-
mierza Kirejczyka, wyniki
z 2014 r. bêd¹ jednak trudne
do powtórzenia w najbli¿szym

czasie,gdy¿na³o¿y³ysiênanie
dwa szczególne, dodatkowe
czynniki znacznie wp³ywaj¹ce
na sprzeda¿ w pierwszym
iostatnimkwartale:dokonywa-
niewIkwartalezakupówprzez
nabywców oczekuj¹cych na
wprowadzenieprogramuMDM
i zmiana polityki kredytowej,
zamykaj¹ca nabywcom z koñ-
cem 2014 r. mo¿liwoœæ zaci¹g-
niêcia kredytu hipotecznego
z wk³adem w³asnym nieprze-
kraczaj¹cym 10 proc. ceny
mieszkania.

– Jednym z wa¿niejszych
czynników mog¹cych wp³y-
waæ na rozwój sytuacji na ryn-
ku deweloperskim mo¿e oka-
zaæ siê rozwa¿ana noweliza-
cja ustawy o ochronie praw na-
bywców, a przede wszystkim
likwidacja otwartych rachun-
ków powierniczych. Obecny
stabilny rynek zmieni siê, ko-
lejny raz dziêki ustawodawcy,
w kasyno, w którym o wyniku
gry bêd¹ decydowaæ czynniki
psychologiczne: nastroje na-
bywców, deweloperów i ban-
kowców – ocenia Kazimierz
Kirejczyk.

15 674 mieszkania oddano do u¿ytku w Ma³polsce w 2014 roku
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26 lat na rynku
OFERTA SPRZEDA¯Y

INFORMACJE I SPRZEDA¯: KRAKÓW, ul. WAPIENNA 2  www.proins.pl  e-mail: nieruchomosci@proins.pl 
Tel. 12 656 01 17 lub 12 656 62 08
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Mieszkania, apartamenty,
lokal u¿ytkowy
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El¿bieta Ceg³a

Kraków jest drugim najwiêk-
szym miastem w Polsce i rów-
nie¿ drugim, po Warszawie,
rynkiem jeœli chodzi o inwesty-
cje biurowe. £¹czne zasoby no-
woczesnej powierzchni na ko-
niec 2014 roku wynios³y w sto-
licy Ma³opolski prawie 660 tys.
mkw., co czyni z miasta drugi
co dowielkoœci rynek biurowy
w kraju (po Warszawie).

– 2014 by³ znakomitym ro-
kiem dla rynków biurowych
w najwiêkszych aglomera-
cjach poza Warszaw¹ – mówi
Mateusz Polkowski, dyrektor
w Dziale Badañ Rynku i Do-
radztwa JLL. – Wybudowano
ponad 323 tys. mkw. biur, a to
wiêcej ni¿ w stolicy w tym sa-
mym okresie. Blisko 70 proc.
nowej powierzchni przypad³o
na Kraków, Trójmiasto i Kato-
wice. Znacz¹cej aktywnoœci
deweloperów towarzyszy³ hi-
storycznie rekordowy popyt
rzêdu 445 tys. mkw. w ca³ym
roku. Najwa¿niejszym czyn-
nikiem wzrostu dla rynków re-
gionalnych i kluczowym na-
jemc¹ w wiêkszoœci miast po-
zostawa³ sektor nowoczesnych
us³ug biznesowych. Z analiz
wynika, ¿e 2015 rok bêdzie
równie aktywny. W budowie
na g³ównych rynkach poza
stolic¹ pozostaje dalsze 630
tys. mkw., z czego ponad 400
tys. mkw. mo¿e trafiæ do u¿yt-
ku w 2015 roku.

W 2014 r. rynek pod Wawe-
lem wzbogaci³ siê o nowe 92,4
tys.mkw.Deweloperzyniezwal-
niaj¹ tempa – dziœ w budowie
jestprawie160 tys.mkw.nowo-
czesnej powierzchni biurowej,
zczegonawet115tys.mkw.mo-
¿ebyæoddanewtymroku, jeœli
planydeweloperówzostan¹zre-
alizowane.Najwiêksze inwesty-
cje planowane do ukoñczenia
w 2015 r. to Opolska Business
Park I (19,2 tys. mkw.) firmy
Echo i Aleja Pokoju 5 (13 tys.
mkw.) Grupy Buma oraz
Bonarka forBusinessbud.E iF
(20 tys. mkw.) firmy TriGranit.
Z kolei najwiêkszym obiek-
tem w budowie jest Axis (21,6
tys. mkw.) firmy Skanska, zaœ
najwiêkszym ukoñczonym
w 2014 r. by³ biurowiec Kape-
lanka A&B (28,7 tys. mkw.).

W Krakowie, oprócz no-
wych i nowoczesnych inwesty-
cji,dowynajêcias¹ równie¿sta-
re obiekty. To chcia¿by wie¿o-
wiec przypl. Boh. Getta opusz-
czony przez Bank BPH czy
mniejszy budynek (te¿ poban-
ku – Handlowym) przy ul.
Grzegórzeckiej. Wolne po-
mieszczenia s¹ te¿ w innych
miejscach, czy wiêc na wype³-
niaj¹cym siê rynku jest dosta-
tecznie du¿o najemców?

– WskaŸnik pustostanów
w Krakowie wyniós³ na koniec
2014 r. 6 proc. i jest najni¿szy
spoœród dziewiêciu najwiêk-
szych rynków biurowych
w kraju. Stolica Ma³opolski

jest ekonomicznym i admini-
stracyjnym centrum po³udnio-
wej Polski. Krakowska gospo-
darka ukierunkowana jest
na zaawansowane technologie
i nowoczesne us³ugi dla bizne-
su, wœród których przewa¿aj¹
finanse, IT oraz badania i roz-
wój (R&D). O atrakcyjnoœci
miasta dla najemców z tego
sektora decyduj¹ takie atuty
jak: dobrze wykszta³cone ka-
dry, sprzyjaj¹cy klimat inwe-
stycyjny, w tym wsparcie
w³adz miasta i instytucji pub-
licznych, dostêp do nowoczes-
nych powierzchni biurowych
spe³niaj¹cych konkretne wy-

magania inwestorów, rozwi-
niêta infrastruktura transpor-
towa oraz wysoka jakoœæ ¿y-
cia. Kraków plasuje siê wyso-
ko w œwiatowych rankingach.
Przyk³adowo, miasto utrzyma-
³o bardzo wysokie, dziewi¹te
miejsce w globalnym zestawie-
niu 2015 Tholons Top 100
Outsourcing Destinations.
Oprócz kadr, klimatu inwesty-
cyjnego, infrastruktury tran-
sportowej czy wysokiej jakoœ-
ci ¿ycia, kluczowym atutem
Krakowa jest w³aœnie rozwi-
niêty rynek biurowy – mówi
Rafa³ Oprocha, dyrektor od-
dzia³u JLL w Krakowie.

W
IZ

U
A

LI
Z

A
C

JA
G

R
U

P
A

B
U

M
A

W
IZ

U
A

LI
Z

A
C

JA
E

C
H

O
IN

V
E

S
T

M
E

N
T

RoœnieapetytnaKraków
Inwestycje. W 2014 roku w stolicy Ma³opolski powsta³o 92 400 metrów
kwadratowych powierzchni biurowej – to najwiêkszy rynek regionalny w kraju

A MÓWI RAFA£ OPROCHA
DYREKTOR ODDZIA£U JLL WKRAKOWIE
Krakowskiebiuraciesz¹siêbardzodu¿ymzainte-
resowaniemnajemców.Wzesz³ymrokupopyt
bruttowyniós³144800mkw., co jestnajlepszym
wynikiemnarynkachbiurowychpozaWarszaw¹.
Naszymzdaniem,mocnypopytnapowierzchnie

biuroweutrzymasiêprzezconajmniejdwanadchodz¹ce lata.G³ów-
nymmotoremrozwoju rynkubêdzienadalsektorus³ugdlabiznesu–
ju¿odkilku latmiêdzynarodowecentraus³ugzkapita³emzagranicz-
nyms¹g³ównymodbiorc¹nowychprojektówbiurowych.Pokazuj¹ to
liczby.Centraus³ugzkapita³emzagranicznympodpisa³yw2014r.
umowynajmu³¹czniena100 tys.mkw.Ca³kowitypopyt,uwzglêdniaj¹-
cykontraktynajmuzawarteprzez firmyz innychbran¿,wyniós³ok.
144800mkw.Oznacza to,¿esektormia³prawie70proc.udzia³uwca-
³ympopycienabiurazarejestrowanymwstolicyMa³opolskiwzesz³ym
roku.Cobardzo istotne,odpocz¹tku funkcjonowaniasektoranowo-
czesnychus³ugdlabiznesunieodnotowaliœmyprzypadku,¿ebycentra
us³ugzmniejszy³yzajmowan¹powierzchniêczy relokowa³yswoje
us³ugipozaKraków lubdo innegokraju.Wrêczprzeciwnie– lokuj¹ siê
tunowi inwestorzy,a ju¿ istniej¹cysiê rozwijaj¹,wprowadzaj¹ccoraz
bardziej zdywersyfikowane izaawansowaneus³ugi,obs³uguj¹ccoraz
wiêcejprocesów,prowadz¹c intensywnedzia³ania rekrutacyjne,aco
za tym idzie–szukaj¹cwiêkszychbiurdlanowychpracowników.

KOMENTARZEKSPERTA

Tak bêdzie wygl¹daæ Opolska Business Park... ... a tak Aleja Pokoju 5
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Panorama
Krakowska
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Fronton - si!a w do"wiadczeniu
25 lat na rynku budowlanym

ul. Kamienna 19, tel. 12 630 17 46, www.fronton.pl
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