
 

 

 

NEWSLETTER 10/2021 (130) 
Przestronne, jasne i funkcjonalne mieszkanie w Krakowie. 

 

 
  

 
Mieszkanie w świetnie skomunikowanej okolicy, 

ul. Tadeusza Seweryna. Gotowe do 

zamieszkania - czeka na nowych Właścicieli. 

Całość utrzymana w jasnych kolorach 

i tworząca bardzo przytulne wnętrza. Teren 

osiedla jest ogrodzony i monitorowany. 

Dodatkowo balkon i  piwnica. 

 
Powierzchnia mieszkania: 52 m2. 

 

Cena nieruchomości: 514 800 zł. 

 

Dorota Tabor 

Tel. 606 299 442 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
JURGÓW – PENSJONAT W SĄSIEDZTWIE TATR. POW. 
465 m2. DZIAŁKA: 7473m2 .CENA: 5.200.000zł. 
JOLANTA PYRTEK-HORBIŃSKA  TEL. 784 126 018 
                                RE/MAX DUO Id:  470151015-376 

 
BUKOWINA TATRZAŃSKA, WIERCH OLCZAŃSKI – 
DZIAŁKA BUD. O POW. 4977 m2. CENA: 995.000zł. 
ZOFIA RABIAŃSKA  TEL.  509 353 184 
                                RE/MAX DUO Id:  470151034-24 

 
FALSZTYN – DZIAŁKA BUDOWLANA Z WIDOKIEM NA 
JEZIORO  O  POW. 800m2. CENA: 250.000zł. 
ARTUR ZAJĄC  TEL.    536 832 528 
                       RE/MAX DUO Id:        800091026-23 

 
ZASKALE– DZIAŁKA INWESTYCYJNA POW. 14913m2. 
DOJAZD DROGĄ GMINNĄ.CENA: 4.017.000zł. 
JAKUB ZAGÓRSKI  TEL.  605 306 325 
                                RE/MAX DUO Id:  470151024-273 

 
WIELICZKA – DWUPOZIOMOWE MIESZKANIE  
W SZEREGOWCU. POW. 108.9m2. CENA: 690.000zł. 
JOANNA PODGAJSKA TEL.  692 272 248 
                          RE/MAX DUO Id:      800241010-24 

 
KOBYLANY – 9 KM OD KRK – DZIAŁKA BUD.-ROLNA 
O POW. 6200m2. CENA: 455.000zł.       
KONRAD WOJTASZEK  TEL.  793 746 005                                  
                              RE/MAX DUO Id:   800241007-19 

   
BIAŁKA TATRZAŃSKA – APARTAMENT Z WIDOKIEM 
NA KOTELNICĘ  O POW. 38.8m2. CENA: 660.000zł. 
BARTŁOMIEJ KAMYSZ  TEL.  736 413 070 
                               RE/MAX DUO Id:    800091027-127 

 
ŁAPSZE NIŻNE, 10 KM OD CZORSZTYNA –DZIAŁKA 
BUDOWLANA O POW. 1648m2.CENA: 320.000zł. 
ALICJA GWIŻDŻ  TEL.   533 613 285 
                               RE/MAX DUO Id:   800091032-2 

 
SPYTKOWICE - DOM O POW. 350m2 Z DUŻYM 
OGRODEM. DZIAŁKA 2500m2. CENA: 1.190.000zł. 
MARZENA KRUPA  TEL.   691 947 193 
                               RE/MAX DUO Id: 800191005-75 

 
GRONKÓW – DZIAŁKA BUDOWLANA W CENTRUM 
MIEJSCOWOŚCI, O POW. 5497m2. CENA: 450.000zł. 
SEBASTIAN ZAJĄC  TEL.     886 822 962 
                               RE/MAX DUO Id:   470151028-21 

 
NOWY TARG – MIESZKANIE PEŁNE KOLORÓW NA OS. 
BÓR O POW. 73m2.BLISKO LAS. CENA: 599.999zł. 
DAWID PAJERSKI  TEL. 794 640 245 
                             RE/MAX DUO Id:   800091014-150 

DĄBRÓWKA – DZIAŁKA BUDOWLANA O POW. 
5374m2. BLISKO JEZIORA. CENA: 397.100zł. 
MACIEJ TOMALAK  TEL.    605 959 600 
                          RE/MAX DUO Id:   800241005-39 



 

 

 

 

Jak czytać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)? 
 

 
Odpowiedź na tytułowe pytanie wydaje się 

krótka, ponieważ przede wszystkim MPZP należy 
czytać dokładnie. Żaden z elementów zaznaczonych 
na mapie nie znalazł się tam bez powodu ani 
z przypadku – a przynajmniej ma znaczenie 
w stosunku do możliwości inwestycji. W efekcie chcąc 
nie chcąc, czy ów plan jest dla nas korzystny lub po 
prostu zasadny (czy też nie), musimy go uwzględnić 
i sobie z nim poradzić 

. 
Niełatwe początki, czyli Pani w Wydziale Planowania Przestrzennego powiedziała mi, że część jest 
budowlana, a część rolna… Ale ile jest tej powierzchni budowlanej?   
          Decydując się na budowę domu, musimy zacząć od sprawdzenia, czy na danym obszarze   
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dany obszar takiego planu nie 
posiada, warto wiedzieć, czy w takim razie obowiązuje Studium. To ono nadaje kierunek 
zagospodarowania w MPZP. Natomiast, gdy dany obszar go nie posiada, trzeba będzie ubiegać się o 
warunki zabudowy (WZ), aby określić możliwości dla naszej działki. 
W zasadzie, jako pośrednik nieruchomości specjalizujący się w działkach – mniejszych, jak i w większych, 
komercyjnych i inwestycyjnych, muszę znać dokładnie każdy parametr wpływający na możliwości 
inwestycyjne. Dlatego informacja, że „większa połowa to część budowlana” nie wystarczy do określenia, 
chociażby tak często używanego stwierdzenia w towarzystwie inwestorów i deweloperów, jak PUM, czyli 
powierzchnia użytkowa mieszkalna. 

 
W takim razie, od czego zacząć? 
           Jeżeli działamy sprawnie w Internecie – możemy znaleźć m.in. geoportal dla danego 
miasta/obszaru. Często zlokalizowanie działki jest dość proste, ponieważ wystarczy wybrać obręb i numer 
działki. Jeżeli działka została np. niedawno podzielona, konieczna może być znajomość starego numeru 
lub ręczne znalezienie działki. Ogólnie mapy internetowe są bardzo praktyczne, łatwe w obsłudze oraz 
czytelne. Co więcej, często w jednym miejscu mamy również tekst planu i legendę (o czym w dalszej 
części). 

 
A co, jeśli z Internetem mi nie po drodze? 

         Pamiętajmy że na wykonanie przedstawionych wyżej usług, geodeta będzie potrzebował 
niejednokrotnie  kilka miesięcy, a w bardziej skomplikowanych sprawach nawet dłuższego okresu czasu. 
Dlatego, chcący uniknąć „niespodzianek” przy sporządzaniu Aktu Notarialnego i niepotrzebnego, 
związanego z tym dodatkowego stresu, nie zwlekajmy ze zleceniem geodecie koniecznych prac. 
 
Kropki, trójkąty, kółka i inne kreski – czy to ważne? Przecież działka jest budowlana 

          W zasadzie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nic nie jest bez powodu. Nawet 
fioletowe kółka, czy ledwo widoczna szara kreska – wszystko ma swój cel. Ważne jest, aby nic nie 
pominąć, aby po otrzymaniu dokumentów do celów notarialnych z Wydziału Planowania Przestrzennego 
nie okazało się, że nasza działka jest, owszem, budowlana ale… zlokalizowana, chociażby na osuwisku 
aktywnym. 
Dlatego MPZP w wersji graficznej to podstawa, ale kolejną ważną rzeczą jest legenda. To ona określa 
nam, co zaznaczone jest właśnie na „mapie”, czyli na miejscowym planie. 

 

 



 

 

 

 
Ale co takiego może być zaznaczone na mapie MPZP? 

          W zasadzie niemal wszystko. Może być to 
osuwisko – aktywne lub nieaktywne, a nawet okresowo 
aktywne. Może być to również nieprzekraczalna linia 
zabudowy, oś widokowa przechodząca przez działkę, 
granice obszarów zagrożone niebezpieczeństwem 
powodzi, strefy ochrony konserwatorskiej, stanowiska 
archeologiczne, granica strefy sanitarnej od istniejącego 
cmentarza czy strefy buforowe od w/w osuwisk. 
Elementy, które wymieniłem, to prawdopodobnie 10 
proc. z całości. Takich elementów jest bowiem 
zdecydowanie więcej. 

 
Natomiast nie należy zapominać, że zaznaczone będzie również przeznaczenie danej działki – czy jest to 
teren budowlany, teren zieleni nieurządzonej, a może teren sportu i rekreacji (ale o tym w dalszej części). 

 
Kiedy media przestają być naszym sojusznikiem 

         Jeśli na działce mamy gaz, wodociąg, prąd czy kanalizację – z reguły jest to dla nas dobra 
informacja. Po prostu mamy z głowy doprowadzenie przyłączy mediów do działki – chyba że miałaby być 
to rozbudowa infrastruktury technicznej. W tym przypadku jest to bardziej złożony proces. Natomiast media 
na działce nie zawsze są naszym sojusznikiem, czasami musimy pogodzić się z tym, że mocno nam 
utrudnią sprzedaż. Dlaczego?  Zdarza się, że przez działki przechodzi np. główna magistrala 
wodociągowa, gazu lub kanalizacji. Może być to również wysokie napięcie. Z wysokim napięciem jest o tyle 
trudniej, że nie tylko wpływa mocno na aspekt inwestycyjny, ale również na aspekt krajobrazowy. Bo ile 
osób będzie chciało mieszkać w odległości 15 metrów od słupa z wysokim napięciem? Oczywiście, nie 
żebym uważał, że jest to coś złego, ale nie każdemu to będzie odpowiadało. 
 
W takim wypadku zawsze mamy określoną strefę, jaką należy zachować, aby móc wybudować budynek. O 
ile przy niskim napięciu są to 3 metry, o tyle przy wysokim może być to od 15 do 30 metrów. To z kolei 
zabiera nam sporo terenu – szczególnie jeśli jedna z tych „kolorowych kresek” przechodzi nam przez 
środek działki. 

 
Ok, ale skąd mam wiedzieć, ile domów wybuduję na działce? 

          I tutaj przechodzimy do sedna, do konkretnej treści. O ile sam element graficzny w związku z 
miejscowym planem na danej działce jest kluczowy – bo dzięki temu wiemy, jaki potencjał może mieć 
nasza nieruchomość – o tyle sam tekst jest wisienką na torcie, który już po elemencie graficznym może być 
naprawdę słodki. Tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to nic innego jak określenie 
parametrów inwestycyjnych danej działki czy właśnie w/w odległości od magistrali.  
Co dokładnie możemy tutaj znaleźć? Przede wszystkim właśnie opis przeznaczenia danej działki. To tutaj znajduje 
się określenie, co możemy, a czego nie. Właśnie z tego dokumentu otrzymujemy odpowiedź, czy wybudujemy tutaj 
budynek w zabudowie wielorodzinnej, czy będzie to zabudowa szeregowa lub po prostu bliźniak, albo… dom 
jednorodzinny. Z tekstu dowiemy się również o innych aspektach takich jak miejsca parkingowe i ich ilość, czy 
budynki gospodarcze i ich wysokość. 
 

Apropo wysokości… 
We wspomnianym tekście znajdą się też dokładne parametry budowlane (a przynajmniej powinny). Te 
parametry to m.in. wysokość zabudowy (maksymalna a czasami nawet minimalna), powierzchnia 
zabudowy, powierzchnia terenu czynnego biologicznie, minimalne powierzchnie nowo wydzielonych 
działek, czy chociażby intensywność zabudowy. 
 



 

 

 

Intensywność, a powierzchnia zabudowy 
        Skoro mamy określoną powierzchnię 
zabudowy, to po co jest nam intensywność? W 
ogóle co to jest ta intensywność zabudowy i czy 
mnie, jako sprzedającego, to określenie w ogóle 
dotyczy? 
I tak, i nie. Nie, ponieważ to nie sprzedający 
będzie realizował inwestycję ale… Tak, ponieważ 
dzięki temu wiemy, jakiej wielkości budynków 
możemy się spodziewać – mowa tutaj o 
powierzchni całkowitej zabudowy. Jest ona 
ważna przy analizie ceny nieruchomości. Jeśli 
występuje, to określa w/w powierzchnię całkowitą 
zabudowy, a to z kolei wskazuje nam możliwości. 
Natomiast za możliwościami idzie odpowiednia 
cena za działkę. 

 
A skoro wiem już wszystko, to bez problemu można działać 
        Tak, ale należy pamiętać, że sam MPZP to nie wszystko. Jest jeszcze coś takiego jak prawo 
budowlane. Na etapie projektowania (a nawet już wcześniej) można spodziewać się kilku utrudnień. 

 
Najlepsze historie pisze nam życie 

     Dla przykładu wezmę jedną z moich nieruchomości w niemal centrum Krakowa. Działka wydaje się 
wystarczająca, niemal 4 000 mkw. i szerokość ponad 30 metrów daje już spore możliwości 
zagospodarowania. Co więcej, powierzchnia zabudowy wynosi 60 proc., a intensywność w maksymalnej 
wysokości 2,5 nie wydaje się najgorsza. Nawet fakt minimalnej wysokości na poziomie 20 metrów 
wysokości nie stanowi większego problemu, ponieważ działka nadaje się typowo pod budowę biurowca lub 
hotelu. 
 
W takim razie co mogłoby utrudnić możliwości realizacji inwestycji, a nie jest określone w MPZP? 
         A mianowicie zacienienie, czyli dostęp do światła słonecznego budynku obok. Projektując inwestycję, należy 
pamiętać również o sąsiadach, czyli m.in. o tym, czy zapewnione jest naturalne naświetlenie pomieszczeń 
mieszkalnych w budynku/domu u sąsiada. I tutaj architekt jest kluczowy, a nie każdy architekt może poradzić sobie z 
tymi samymi aspektami. 
         Przykładów takich jest mnóstwo. Prawo budowlane reguluje nam o wiele więcej aspektów, o których należy 
pamiętać, a o których MPZP nie wspomina. Przede wszystkim należy pamiętać, że sprzedając działkę, jako jej 
właściciel niemający dużej wiedzy z zakresu nieruchomości, miejscowego planu czy prawa budowlanego, też 
możemy sprzedać działkę (czasami z różnym skutkiem). Pytanie po co, skoro są od tego specjaliści? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Maciej Tomalak 

Agent Nieruchomości   

tel. 605 959 600   

maciej.tomalak@remax-polska.pl                                                                                                         

 
                          



 

 

 

 
SZCZAWNICA – KARCZMA PIENIŃSKA O POW.: 
447m2. DZIAŁKA: 1399 m2 . CENA: 3.500.000zł. 
JOANNA GÓRECKA  TEL.  697 815 798 
                                RE/MAX DUO Id:  800091009-229 

 
KROŚNICA – DZIAŁKA BUDOWLANA BLISKO 
SZCZAWNICY. O POW. 1951m2.  CENA: 215.000zł. 
DAWID PAJERSKI   TEL. 794 640 245 
                             RE/MAX DUO Id:     800091014-182 

SZCZAWNICA – OŚRODEK SPORTÓW ZIMOWYCH 
O  POW. 8.6881 ha. CENA: 12.915.000zł. 
JAKUB DYRCZ TEL. 697 524 922 
                          RE/MAX DUO Id:     800191006-24 

 
NOWY TARG – DZIAŁKA BUDOWLANA Z WIDOKIEM 
NA TATRY O POW. 2309m2. CENA: 745.000zł. 
MARZENA KRUPA TEL.  691 947 193 
                                RE/MAX DUO Id:  800091030-98 

 
ZAWOJA – NOWOCZESNY, WYGODNY DOM O POW. 
200m2 . DZIAŁKA: 751m2.. CENA: 920.000zł. 
JOLANTA PYRTEK-HORBIŃSKA  TEL. 784 126 018 
                              RE/MAX DUO Id:   470151015-377 

KOŚCIELISKO–DZIAŁKA BUD.OBOK D. KOŚCIELISKIEJ 
I MAŁEJ ŁĄKI O POW.3326m2. CENA:2.249.000zł. 
SANDRA STOCH TEL. 791 726 726 
                               RE/MAX DUO Id:  470151035-30 

 
CZARNA GÓRA –DOM W ŚWIETNEJ LOKALIZACJI  
O POW. 140m2. DZIAŁKA 1298m2. CENA: 559.000zł.  
AMELIA HEŁDAK TEL.  605 234 911 
                                   RE/MAX DUO Id: 470151033-12 

SUCHA BESKIDZKA – DZIAŁKA BUDOWLANA O POW. 
5571m2. DOJAZD DROGĄ GMINNĄ. CENA: 425.000zł. 
KINGA PONICKA  TEL.  607 816 282 
                               RE/MAX DUO Id:  800091029-29 

SKRZYPNE – DOM PO REMONCIE O POW. 300m2 . 
DZIAŁKA 3121 m2.. CENA:1.150.000zł. 
SEBASTIAN ZAJĄC  TEL. 886 822 962 
                              RE/MAX DUO Id:   470151028-23 

 
SĄSPÓW – MINI SIEDLISKO Z KLIMATEM KOŁO 
OJCOWA O POW. 776 m2. CENA: 77.000zł. 
DOROTA TABOR TEL. 606 299 442 
                              RE/MAX DUO Id:  800241006-4 

 
BAŃSKA NIŻNA – DOM Z ZABUDOWANIAMI GOSP. O 
POW. 300m2. DZIAŁKA: 1960 m2. CENA: 1.090.000zł. 
WOJCIECH SŁODYCZKA  TEL.    608 841 184 
                                RE/MAX DUO Id:  470151021-191 

PIEKIELNIK – DZIAŁKA BUD. O POW. 2234m2. 
DOJAZD DROGĄ GMINNĄ.CENA: 185.000zł. 
JOANNA GÓRECKA  TEL. 697 815 798 
                            RE/MAX DUO Id:    800091009-225 

 
Wydarzenia: 



 

 

 

 
RE/MAX CAFE 
Zapraszamy na spotkanie online cyklu RE/MAX CAFE!  
Temat spotkania: "Nieruchomości komercyjne" 
 
Wydarzenie poprowadzi Maciej Tomalak – członek zespołu Team Time, specjalizuje się w 
sprzedaży działek - mieszkaniowych, inwestycyjnych oraz komercyjnych. Dodatkowo, uwielbia 
również pracę dotyczącą sprzedaży domów i mieszkań. Zakres jego działania obejmuje Kraków 
oraz szeroką okolicę. 
 
Na spotkanie zapraszamy zarówno 
osoby zainteresowane podjęciem się 
współpracy, jak i lokalnych 
pośredników. Serdecznie zapraszamy! 
 
Czwartek 28.10 godz. 16:30 
Transmisja na żywo na: 
https://www.facebook.com/REMAXDU
O  
Kontakt: 605 959 600 
 
 

Śniadanie Pośredników na Podhalu 
Śniadania pośredników, to wydarzenie podczas którego możemy nawiązać nowe relacje 
biznesowe, porozmawiać o ofertach naszych klientów, współpracy oraz aktualnej sytuacji na rynku 
nieruchomości. Zapraszamy osoby otwarte na rozwój, nowe kontakty, podnoszenie jakości swoich 
usług. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zwiększasz efektywność swojej pracy. Na spotkaniu 
każdy agent będzie miał możliwość przedstawienia po jednej ofercie nieruchomości.  
 
Wydarzenie poprowadzą Agentki Zespołu Biura Nieruchomości RE/MAX Duo Alicja Topór oraz 
Marzena Krupa. 

 
Śniadanie w formie otwartego bufetu. 
 
Cena: 25 zł/os. 
Płatność: na miejscu, gotówką w 
recepcji. 
Miejsce: BOROWY DWÓR ul. Cieplice 
1a, Szaflary. 
 
Alicja Topór 
Tel. 733 760 004 
 
Marzena Krupa 
Tel. 691 947 193 

 
 

https://www.facebook.com/REMAXDUO
https://www.facebook.com/REMAXDUO


 

 

 

 
Zastanawiasz się jak wygląda praca agenta nieruchomości? 
Jak zarabiać w branży nieruchomości? 
A może jesteś już doświadczonym agentem i chciałbyś coś zmienić w swojej karierze 
zawodowej? 

 
Jesteś osobą samodzielną, komunikatywną, a utrzymanie dobrej relacji z ludźmi nie 
stanowi dla Ciebie problemu? Takiej osoby właśnie poszukujemy! Cenimy sobie 
pracowitość i dążenie do wyznaczonego celu z sukcesem. 

 
Zapraszamy Cię na niezobowiązujące spotkanie w jednym z naszych biur (Zakopane, 
Nowy Targ, Kraków). Chętnie opowiemy Ci o tym kim jesteśmy i jak działamy. 

 Elastyczny czas pracy 

 Wysokie zarobki 

 Kompleksowe szkolenia 
 

Witamy nowego agenta i życzymy powodzenia! 
 

 
 
 



 

 

 

 
MSZANA DOLNA UL. ORKANA – LOKAL USŁUGOWY O 
POW. 144.52m2.CENA: 6221.59 zł/msc 
ANNA WOŹNIAK  TEL.   698 440 208 
                               RE/MAX DUO Id:   800241017-35 

BIAŁKA TATRZAŃSKA – DZIAŁKA INWESTYCYJNA 
Z WIDOKIEM O POW. 25 921m2. CENA: 4.506.200zł.       
ARTUR ZAJĄC  TEL. 536 832 528 
                              RE/MAX DUO Id:   800091026-22 

KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY – DUŻE MIESZKANIE Z 
OGRODKIEM O POW. 95m2. CENA: 3500 zł/msc 
JADWIGA TEODORCZYK   TEL.   668 171 126 
                             RE/MAX DUO Id: 800241003-25 

 
KOŚCIELISKO, WITÓW – DZIAŁKA BUD. O POW. 
1735m2 . Z WIDOKIEM ROZTOKI. CENA:1.700.000zł. 

ZOFIA RABIAŃSKA  TEL. 509 353 184 
                              RE/MAX DUO Id:   470151034-38 

BUSTRYK – ATRAKCYJNY DOM Z OGRODEM O POW. 
200m2. DZIAŁKA 1522m2. CENA: 995.000zł. 
WOJCIECH SŁODYCZKA  TEL.  608 841 184 
                                RE/MAX DUO Id:  470151021-192 

RABKA-ZDRÓJ  – DZIAŁKA INWESTYCYJNA Z 
WIDOKIEM O POW.19020m2. CENA:1.455.000zł.  
ANNA WOŹNIAK  TEL. 698 440 208 
                              RE/MAX DUO Id:   800241017-34 

 
ZAKOPANE – ZESPÓŁ BUDYNKÓW, INWESTYCJA DLA 
DEWELOPERA. DZIAŁKA: 1831m2 .CENA: 6.475.000zł. 
SANDRA STOCH  TEL. 791 726 726 
                                RE/MAX DUO Id:  470151035-32 

 
GLICZARÓW GÓRNY – NIEPOWTARZALNA DZIAŁKA 
BUDOWLANA O POW. 3013m2. CENA: 660.000zł. 
AMELIA HEŁDAK  TEL.  605 234 911 
                                RE/MAX DUO Id:  470151033-22 

 
ZAKOPANE, HRUBE WYŻNE –DOM  WOLNOSTOJĄCY  
O POW. 642m2.DZIAŁKA:1551m2. CENA:2.950.000zł. 
JAKUB ZAGÓRSKI  TEL.   605 306 325 
                               RE/MAX DUO Id: 470151024-260 

 
SZAFLARY – DZIAŁKA BUD. O POW. 1907m2,  
W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI. CENA: 324.190zł. 
MACIEJ KOPEĆ  TEL.  502 449 415 
                                RE/MAX DUO Id:  800091015-40 

 
SPYTKOWICE – DZIAŁKI BUD. Z DOMAMI. POW. 
DZIAŁKI: 3996m2.. CENA:520.000zł. 

BARTŁOMIEJ KAMYSZ TEL. 736 413 070 
                              RE/MAX DUO Id:   800091027-125 

MIETNIÓW, BLISKO KRAKOWA –  67a  DZIAŁKI + 
DOM + STODOŁA. CENA: 995.000 zł. 
JOANNA PODGAJKA TEL. 692 272 248 
                               RE/MAX DUO Id:  800241010-22 

 



 

 

 

 Dorota Tabor 
Masz potrzebę, związaną z kupnem, sprzedażą, 
wynajmem albo najmem jakiejś nieruchomości? 
Działka? Dom? Mieszkanie? Wolisz SPRZEDAĆ niż 
sprzedawać? Wolisz KUPIĆ niż kupować? Wolisz 
ZNALEŹĆ zamiast szukać? Nie mogłeś trafić lepiej, 
bo jako Twój Osobisty Agent RE/MAX - jestem tu dla 
Ciebie! Pomogę Ci SPRZEDAĆ, KUPIĆ lub 
ZNALEŹĆ! Jestem Wyłącznie Twoim Agentem 
Nieruchomości. Reprezentuję markę nr 1 na świecie 
w branży pośrednictwa nieruchomości. Stoi za mną 
ponad 48 lat doświadczenia RE/MAX i ponad 130 
tysięcy agentów w ponad 110 krajach. Będę 
reprezentować także Ciebie, Twoją nieruchomość i 
Twoje interesy. Analizuję, reprezentuję,  
współpracuję, docieram do odpowiednich grup 
docelowych, prezentuję, negocjuję, sprzedaję, 
kupuję, wynajmuję, daję poczucie bezpieczeństwa. 

  
Joanna Podgajska 
Dobry Agent jest jak dobry lekarz, prawnik, 
sprzedawca samochodu. Przede wszystkim uczciwy, 
lojalny, zaangażowany, profesjonalny, pomocny. 
Tymi zasadami się kieruję. A przyjaźń i uczciwość to 
podstawa mojego kodeksu w życiu i pracy. Jestem 
mamą i szczęśliwą żoną. Z wykształcenia magistrem 
Edukatorem ds. Sztuki Muzycznej. Od 3 lat pod 
swoją marką UnderTheGrove hobbystycznie tworzę 
odzież ręcznie barwioną tzw. rękodzieło. Od 1999 r. 
moim jedynym źródłem dochodu jest praca na 
własny rachunek. W roku pandemii przestawiłam 
swoje życie o 180 stopni, stając się członkiem 
zespołu RE/MAX DUO w Krakowie. Wszystkie moje 
dotychczasowe doświadczenia w kontaktach z 
ludźmi, klientami, staram się wykorzystać w pracy 
Agenta. Zapraszam do wpsółpracy. 

  
Amelia Hełdak 
„Rób to co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego 
dnia w swoim życiu”. Branżą nieruchomości 
zaczęłam interesować się dwa lata temu, kupując 
mieszkanie inwestycyjne. Zobaczyłam wtedy jak 
ważna jest znajomość rynku i umiejętność 
odnalezienia się w gąszczu formalności. Jestem 
absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego 
(kierunek: Finanse i Rachunkowość). Prawie 10 lat 
pracowałam jako księgowa. Szczerość, lojalność i 
empatia to cechy, którymi kieruję się w życiu i w 
pracy. Swoją pracę wykonuję z pełnym 
zaangażowaniem i dbałością o szczegóły, a 
zadowolenie i uśmiech klienta są dla mnie 
najważniejsze. Dlaczego RE/MAX? Bo to światowy 
lider w branży nieruchomości. Chcesz sprzedać lub 
kupić nieruchomość? Zapraszam do współpracy! 



 

 

 

 
 
RE/MAX DUO – Dzieciom 
 
 


