
 

 

 

NEWSLETTER 07/2022 (139) 
Działka inwestycyjna na terenie wyciągu narciarskiego 

 

   

Jeśli góry zimą, to tylko narty! Ta niezwykła 

nieruchomość to nie tylko inwestycja  

w przyszłość, ale także idealne miejsce dla 

fanatyków sportów zimowych. Zlokalizowana  

w sąsiedztwie wyciągu narciarskiego 

„JurgówSki”  w miejscowości Jurgów, w gminie 

Bukowina Tatrzańska. Z dala od miejskiego 

szumu, co pozwoli Tobie i Twoim bliskim spędzić 

wspaniały czas w górach! 

 
Powierzchnia działki: 648 m2. 

Wymiary: 10 m x 60 m. 

 

Cena nieruchomości: 350 000 zł. 

 

Natalia Łukaszczyk 

Tel. 889 073 146 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
MURZASICHLE  – INWESTYCJA, WILLA I 5 DOMKÓW. 
DZIAŁKA: 3045m2.  CENA: 6.350.000 zł. 
ALICJA TOPÓR  TEL. 733 760 004 
                          RE/MAX DUO Id:     800091019-95 

 
GROŃ, JANIOŁÓW WIERCH – DZIAŁKA Z WIDOKIEM 
NA TATRY O POW. 1474 m2. CENA: 999.999 zł. 
ARTUR ZAJĄC  TEL. 536 832 528 
                               RE/MAX DUO Id:    800091026-34 

 
USTRZYKI DOLNE – 3 DOMKI CAŁOROCZNE  
W BIESZCZADACH. CENA: 1.595.000 zł. 
ANDRZEJ MAGDZIARZ  TEL. 605 097 113 
                          RE/MAX DUO Id:      800241023-11 

 
BIAŁKA TATRZAŃSKA – DZIAŁKA W WIDOKOWYM 
MIEJSCU O POW.5666 m2. CENA: 959.000zł. 
KINGA KOSZAREK  TEL. 606 479 797 
                               RE/MAX DUO Id:    470151037-6 

 
SMOLEŃ – DOMEK NA JURZE O POW. 118 m2. 
DZIAŁKA 742 m2 . CENA: 365.000 zł. 
JADWIGA TEODORCZYK  TEL.      668 171 126 
                           RE/MAX DUO Id:     800241003-45 

 
CZCHÓW – DZIAŁKA O POW. 17500 m2..  DOJAZD 
DROGĄ ASFALTOWĄ. CENA: 615.000zł.  
ADRIANA MORDARSKA  TEL. 534 649 477 
                      RE/MAX DUO Id:          800241024-3 

ZAKOPANE, JASZCZURÓWKA BORY – APARTAMENT 
O POW.: 54 m2. CENA: 998.000 zł.  
MARZENA KRUPA  TEL.     691 947 193 
                          RE/MAX DUO Id:     800091030-114 

 
RZEPISKA – DUŻA DZIAŁKA Z WIDOKIEM NA TATRY  
O POW. 2793 m2. CENA: 750.000 zł. 
AMELIA HEŁDAK  TEL.     605 234 911 
                      RE/MAX DUO Id:         470151033-36 

 
ZAKOPANE, ZA STRUGIEM – DOM W CENTRUM O 
POW. 350 m2.DZIAŁKA 793 m2. CENA: 3.490.000 zł. 
JOANNA GÓRECKA  TEL.   697 815 798 
                  RE/MAX DUO Id:            800091009-245 

 
BUSTRYK – DZIAŁKA BUD.O POW. 1187m2 SPOKOJNA 
OKOLICA I PIĘKNE WIDOKI. CENA: 300.000 zł. 
NATALIA ŁUKASZCZYK  TEL.    889 073 146 
                            RE/MAX DUO Id:        800091034-5 

 
BUKOWINA TATRZAŃSKA – DZIAŁKA Z WARUNKAMI 
ZABUDOWY O POW. 1026 m2. CENA: 599.000zł. 
SANDRA STOCH  TEL.  791 726 726 
                         RE/MAX DUO Id:         470151035-63 

 
KRAKÓW, PODGÓRZE – RODZINNY OGRÓDEK 
DZIAŁKOWY O POW. 300 m2. CENA: 58.000zł. 
MACIEJ TOMALAK  TEL. 605 959 600 
                          RE/MAX DUO Id:        800241005-67 



 

 

 

                                                              
Jak bezpiecznie kupić działkę 
budowlaną? 
 
Przede wszystkim, chcąc bezpiecznie kupić działkę 
budowlaną, bez angażowania w to osób z 
odpowiednią wiedzą, czy kwalifikacjami, powinniśmy 
mieć podstawową wiedzę dotyczącą tego, na co 
należy zwrócić uwagę i co należy sprawdzić – właśnie 
to w tym artykule chciałbym Państwu przedstawić.   
 
Sąsiedztwo wyznacznikiem bezpieczeństwa? 
Skąd w ogóle pomysł na to, aby sąsiad mieszkający bezpośrednio obok działki, mógł 
wyznaczyć, czy działka jest odpowiednia, czy też nie? Oprócz tego, że sąsiad 
w późniejszych latach tam po prostu będzie (lub nie), to dodatkowo obecność sąsiadów 
i umiejscowienie ich domu może nam już zasugerować, czy działka będzie odpowiednia – 
„bo skoro sąsiad się tutaj wybudował, a jego dom stoi, to wygląda na to, że jest 
w porządku”. Często wystarczy nawet z sąsiadem porozmawiać o tym, jak się tutaj 
mieszka. Wówczas już wielu informacji – czy to społecznych, czy technicznych – dowiemy 
się właśnie na tym etapie. 
 
Dobrze jest zatem porozmawiać z sąsiadem, ale czy to wszystko? Nie do końca. Mając do 
wyboru dwie działki, jedna w bezpośrednim sąsiedztwie domów, a druga w sąsiedztwie 
pól, łąk, lasu, rzeki czy czegokolwiek (tylko nie zabudowy) – która działka wydaje się 
pewniejsza w zakupie? Większość z czytelników prawdopodobnie wybierze właśnie tą 
z sąsiadami i nic dziwnego. Natomiast nie zmienia to faktu, że nawet taką działkę należy 
przeanalizować. 
 
Aby bezpiecznie kupić działkę budowlaną, zacznij od dokumentów planistycznych 
Dla niektórych może nie być to najważniejszy element – ale czy warto prowadzić rozmowy 
na temat działki, nie mając pewności, czy jest ona w ogóle budowlana? A co więcej, może 
być budowlana, ale na jakim obszarze? 
 
Wstęp oczywiście dotyczy dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP), który szerzej opisałem w artykule „Jak czytać miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego”, do którego też zachęcam. Natomiast wracając do 
meritum, nawet w kwestii bezpiecznego zakupu działki MPZP jest istotnym elementem. 
Dlaczego? Bo już tutaj dowiemy się, chociażby na jakim obszarze zlokalizowana jest 
działka, czy na jej terenie zlokalizowane są inne urządzenia techniczne, albo stanowiska. 
 
Obszar i lokalizacja 
Osuwiska 
Obszarów, na których może znajdować się działka, jest wiele. Zaczynając od tych ostatnio 



 

 

 

bardziej powszechnych, są to m.in. osuwiska, które możemy podzielić na nieaktywne, 
okresowo aktywne lub aktywne. Dodatkowo, takie osuwiska w większości przypadków 
możemy sprawdzić np. poprzez odpowiednie portale. Rzadko, ale jednak zdarza się, że 
osuwiska nie są zaznaczone w MPZP. Budując dom na takim terenie, trzeba uwzględnić 
tutaj konieczność organizacji badań geotechnicznych. Ustalą one głębokość warstwy 
poślizgu gleby oraz późniejszą technologię budowy domu, a w zasadzie fundamentów. 
Zostając jeszcze przy osuwiskach, na terenach objętych MPZP mogą być również 
zaznaczone obszary potencjalnych osuwisk czy strefy buforowe od osuwiska. Tutaj 
również musimy zorganizować badania geotechniczne, nawet w kwestii budowy drogi 
dojazdowej. 
 
Tereny zalewowe 
Innymi obszarami, które możemy znaleźć w MPZP, są, chociażby obszary terenów 
zalewowych. Mogą być one określone w skali występowania raz na 10 lat oraz raz na 100 
i 1000 lat. Teren zalewowy wiąże się z bliskością rzeki, potoku strumienia, czy jeziora, a 
co za tym idzie, należy wziąć pod uwagę występowanie wysokiego poziomu wód 
gruntowych. Zdarza się, że takie obszary, jak również obszary wód powierzchniowych, są 
zaznaczone w dokumentach planistycznych. Natomiast nie zawsze jest to wskazane. 
 
Dlatego będąc na działce, należy zwrócić uwagę, czy grunt, który zamierzamy kupić, nie 
jest nasiąknięty wodą, w szczególności w okresie, kiedy przez ostatnie dni nie padał 
deszcz. Wtedy możemy domniemać, że działka znajduje się właśnie na takim obszarze tj. 
z wysokim poziomem wód gruntowych. Taka działka nie jest dyskwalifikowana 
z możliwości budowy domu, natomiast w takim przypadku również będą konieczne 
badania geotechniczne. Pozwolą one ocenić warunki wodno-gruntowe, a w późniejszym 
etapie zorganizować drenaż pod domem lub na terenie całego ogródka. 
 
Kolejnymi obszarami, na które możemy natrafić, są złoża np. gazu ziemnego, tereny 
górnicze czy obszary górnicze. Jeśli chodzi o same obszary i tereny górnicze, z racji 
prowadzonego wydobycia pod ziemią, może wiązać się to np. z opadaniem terenu czy 

drganiami. Dobrze jest zwrócić na te 
aspekty uwagę również dlatego, że 
budowa domu na takim terenie może 
wiązać się z dodatkowymi aspektami 
do realizacji, poprzedzającymi 
rozpoczęcie samej inwestycji. 
 
Kiedy media przestają być 
sprzymierzeńcem 
Ważnym aspektem są, chociażby 
poprowadzone media. I o ile te nad 
powierzchnią w łatwy sposób 
możemy zlokalizować, o tyle te pod 
ziemią nie zawsze. Gazociąg, 



 

 

 

wodociąg czy też kanalizacja o mniejszych parametrach nie będą oznaczone w MPZP 
(tutaj przyda się geoportal lub mapa zasadnicza), o tyle te główne rurociągi już tak – a od 
tych trzeba zachować w większości przypadków odległość minimum 10-15 m. To samo 
tyczy się linii napowietrznych. Choć zdarza się, że te są zaznaczone w MPZP, nawet jeśli 
jest to średnie napięcie do 15 kV, gdzie wystarczy zachować 5 m odległości. 
 
W zasadzie powyższe aspekty są głównymi, na które możemy natrafić, jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo zakupu działki i późniejszej budowy domu. Natomiast są jeszcze takie 
elementy jak stanowiska i strefy nadzoru archeologicznego. O ile nie wpływają one 
w pierwszej kolejności na kwestie bezpieczeństwa w aspekcie budowlanym, o tyle mogą 
wpłynąć na kwestie naszego bezpieczeństwa finansowego. 
 
Moja działka nie posiada MPZP 
A co, jeśli dany obszar nie posiada MPZP, a nawet studium, czyli dokumentu, na 
podstawie którego uchwala się MPZP? Jeżeli działka nie ma WZ, czyli warunków 
zabudowy, dzięki którym możemy uzyskać pozwolenie na budowę (PNB), możemy sami 
we własnym zakresie za pomocą Internetu sprawdzić (w jakim stopniu jest to możliwe), 
czy działka nie jest na różnego typu obszarach opisanych powyżej. Dodatkowo, możemy 

uzyskać poszczególne 
informacje w Gminie ale również 
od sąsiada, który nie rzadko 
będzie nam w stanie sporo 
powiedzieć o danym obszarze 
czy działce. 
 
Obszar już znam, ale co 
z wymiarami działki 
I to również jest istotny element, 
może nie bezpośrednio w kwestii 
naszego bezpieczeństwa, ale na 
pewno w kwestii odpowiedniego 
wyboru. Sprawdzenie wymiarów 

działki jest ważne ze względu na dowolność budowy domu a dokładniej, chociażby z braku 
konieczności budowania ściany ogniowej. Aby móc dowolnie wybudować dom, należy 
zachować 4 m od granicy działki. Stąd też możemy sprawdzić działkę na różnych 
portalach internetowych pod względem jej wymiarów. Dodatkowo możemy również to 
zweryfikować, pobierając mapę zasadniczą i ewidencyjną. Może też być tak, że działka 
ma wyznaczone granice przez geodetę. W dużym stopniu ułatwi to sprawdzenie jej 
parametrów w terenie. 
 
Którędy do mojej działki 
Kolejnym ważnym elementem jest sprawdzenie dostępu do drogi publicznej. Tutaj 
ponownie pojawia się kwestia bezpieczeństwa zakupu odpowiedniej nieruchomości, bo co 
jeśli chcemy wybudować dom, a działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, lub 



 

 

 

droga dojazdowa jest węższa niż 3 m? Niestety, w obydwu przypadkach pozwolenia na 
budowę nie otrzymamy. 
 
Księgi wieczyste 
Wszystkie powyższe elementy są niezwykle istotne. Natomiast nieuregulowane aspekty 
prawne, mimo najlepszych warunków do budowy domu oraz najlepszych chęci 
sprzedającego, mogą uniemożliwić zakup nieruchomości. Przede wszystkim należy mieć 
pewność, że osoba, z którą rozmawiamy, jest właścicielem lub ma odpowiednie 
pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości. Nierzadko zdarza się, że właścicieli 
nieruchomości jest kilku, a nie każdy wyraża chęć sprzedaży działki. 
 
Dodatkowo, należy upewnić się, czy w dziale III księgi wieczystej nie są wpisane 
roszczenia lub ograniczenia, czy po działce nie przebiega służebność przejazdu i przejścia 
do innej działki, lub czy nie widnieją w tym dziale inne roszczenia względem danej 
nieruchomości. 
 
Ten sam aspekt dotyczy działu IV księgi wieczystej. Mówi nam on o hipotekach, które 
mogą obciążać nieruchomość – a jeśli takie się pojawiają, to na jaką kwotę i czy 
przypadkiem nie przekraczają wartości nieruchomości? 
 
Przechodząc do podsumowania 
Poszukując działki budowlanej do zakupu, należy przede wszystkim przygotować 
odpowiednie pytania. Im więcej dowiemy się na samym początku, tym więcej zbędnej 
pracy sobie oszczędzimy. Należy przede wszystkim przeanalizować aspekty prawne, 
techniczne oraz możliwości budowlane i najlepiej w tej kolejności. Co nam z włożonych 
wysiłków i poświęconego czasu, skoro na samym końcu okazuje się, że do sprzedaży 
działki należy jeszcze przekonać współwłaściciela?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maciej Tomalak 
Agent Nieruchomości   

tel. 605 959 600                                                                                                             
maciej.tomalak@remax-polska.pl 

 
 



 

 

 

 
                          

 
KOŚCIELISKO – PENSJONAT W GÓRALSKIM STYLU 
Z WIDOKIEM NA TATRY. CENA: 2.950.000 zł.  
MACIEJ KOPEĆ  TEL. 502 449 415 
                              RE/MAX DUO Id:   800091015-49 

MARUSZYNA – DZIAŁKA Z PIĘKNYMI WIDOKAMI NA 
GÓRY O POW. 6561 m2 . CENA: 630.000 zł. 
JAKUB ZAGÓRSKI  TEL. 605 306 325 
                              RE/MAX DUO Id:  470151024-297 

 
ZAKOPANE – LOKAL HANDL./USŁUG. O POW. 78.90 
m2. 300 m OD KRUPÓWEK. CENA: 828.000 zł. 
JOLANTA PYRTEK-HORBIŃSKA  TEL.  784 126 018 
                         RE/MAX DUO Id:      470151015-396 

 
BRZEGI GM. BUKOWINA TARZEŃSKA – DZIAŁKA O 
POW. 1598m2.MEDIA: PRĄD. CENA: 280.000zł. 
ALICJA GWIŻDŻ  TEL.  533 613 285 
                                RE/MAX DUO Id:   800091032-1 

OCHOTNICA DOLNA, BRYSIÓWKA  – DOM O POW. 
141m2. DZIAŁKA:  500m2.  CENA: 560.000 zł. 
EWA SENTYSZ TEL.  663 053 158 
                                RE/MAX DUO Id:  800091035-5 

RABKA-ZDRÓJ – DZIAŁKA BUD. O POW. 1250 m2. 
DOJAZD DROGĄ GMINNĄ. CENA: 180.000zł. 
BARTŁOMIEJ KAMYSZ  TEL.  736 413 070 
                                RE/MAX DUO Id:   800091027-149 

 
RABKA-ZDRÓJ – STARA WILLA „ZARYCIANKA” O POW. 
OKOŁO 280m2. DZIAŁKA: 651m2.  CENA: 479.000zł. 
ANNA WOŹNIAK TEL.  698 440 208 
                                RE/MAX DUO Id:   800241017-54 

 
RZEPISKA – DZIAŁKA O POW. 3068 m2. MEDIA: 
PRĄD, WODA. CENA:1.100.000 zł.  
SANDRA STOCH  TEL. 791 726 726 
                              RE/MAX DUO Id:   470151035-65 

 
BUKOWINA TATRZAŃSKA –  UROCZY DOMEK O POW. 
56m2.  DZIAŁKA 587m2.   CENA: 830.000 zł. 
KRZYSZTOF WOJTASZEK  TEL.   729 232 236 
                       RE/MAX DUO Id:         800091025-10 

 
PODSARNIE – DZIAŁKA BUD.-ROLNA O POW. 1311 
m2. POŁĄCZENIE Z DROGĄ. CENA:130.000 zł.  
NATALIA ŁUKASZCZYK  TEL. 889 073 146 
                              RE/MAX DUO Id:   800091034-1 

LIPNICA WIELKA – DOM O POW. 200 m2,  Z ZABUD. 
GOSP. DZIAŁKA: 1132 m2. CENA: 599.000 zł. 
EWA SENTYSZ  TEL.  663 053 158 
                             RE/MAX DUO Id:    800091035-4 

 
CICHE – DZIAŁKA BUD.-ROLNA O POW. 2600 m2. 
DOJAZD DROGĄ GMINNĄ. CENA:370.000 zł.  
SŁAWOMIR KRUPA  TEL. 601 875 710 
                              RE/MAX DUO Id:   800091031-24 

 



 

 

 

 
Nowe zasady w rekrutacji!  

 3 tygodnie szkoleń wstępnych + 8 tygodni szkoleń 
praktycznych to tylko początek. 

 Wprowadzamy również bezpłatne 3-dniowe drzwi otwarte  
w biurach dla kandydatów na agentów nieruchomości. 

 Obniżamy o połowę koszt uzyskania międzynarodowej 
licencji agenta nieruchomości RE/MAX, a dodatkowo 
płatności rozkładamy na 2 raty. 

 
           Warto zobaczyć: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pobierz darmowego e-booka nt. „5 rzeczy, które musisz wiedzieć przed sprzedażą nieruchomości” 
https://remax.go4more.pl/ebook oraz sprawdź ile może kosztować Twoja nieruchomość: 
https://remax.go4more.pl/wycena  
 

 

https://remax.go4more.pl/ebook
https://remax.go4more.pl/wycena


 

 

 

Poznaj naszych agentów 
 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 
 
 


