
Czas na Płaszów 
O dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Krakowa, zaletach życia w otoczeniu zieleni i nowoczesnym 
budownictwie mieszkaniowym rozmawiamy z Anetą Wątor... i Tomaszem Wątor..... z firmy LV 
Development. 
 
Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na inwestycję przy ulicy Przewóz. Co przesądziło o tej 
lokalizacji? 
 
Tomasz Wątor: Płaszów bardzo szybko i prężnie się rozwija. Sąsiaduje z Zabłociem, które w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat z zaniedbanej poprzemysłowej dzielnicy stało się jednym z najbardziej 
pożądanych adresów w mieście. W Płaszowie dzieje się dokładnie to samo. Jednym z jego największych 
atutów jest bliskość centrum i świetna komunikacja. Kilkaset metrów od naszej inwestycji jest nowa 
arteria komunikacyjna ulica Lipska, która łączy ścisłe centrum z wylotem na obwodnicę Krakowa. 
Kursuje tam szybki tramwaj którym w około 10 minut przemieścimy się do Galerii Kazimierz. Są liczne 
przystanki autobusowe. To również miejsce gdzie powstają centra biurowe. Kilka budynków 
zbudowano przy estakadzie imienia Jacka Kaczmarskiego  (Kuklińskiego – Nowohucka ). Teraz 
inwestycje tego typu przesuwają się w kierunku Rybitw. Kolejne centrum powstaje przy ulicy Lipskiej. 
Co istotne wraz z biurowcami powstaje zaplecze usługowe, siłownie, sklepy i poradnie. W Płaszowie 
pierwsze osiedla mieszkaniowe powstały już dwadzieścia kilka lat temu dlatego jest tu pełna 
infrastruktura. Blisko osiedla jest szkoła podstawowa, są przedszkola, sklepy punkty usługowe i 
przychodnia. 
 
Dziś oprócz lokalizacji i infrastruktury wkoło coraz bardziej liczą się tereny zielone i rekreacja. 
 
Aneta Wątor: Tereny zielone i miejsca do wypoczynku były jednymi z głównych kryteriów, które 
zdecydowały ostatecznie o wyborze gruntów przy ulicy Przewóz. Niemal obok naszej inwestycji przy 
ulicy Myśliwskiej jest park z placem zabaw a jakieś 100 metrów dalej dużo większy urokliwy „Park 
Rzeczny - Ogród Płaszów” z naturalnymi ścieżkami i starodrzewiem. Idealne wręcz miejsce do biegania 
i na rodzinne spacery. Tak w ogóle w odróżnieniu od innych dzielnic w Płaszowie udało się zachować 
sporo zieleni. Zapewne dlatego, że budować tu można tylko w miejscach, które ściśle określa miejscowy 
plan zagospodarowania terenu. Ogromną atrakcją jest Zalew Bagry oddalony od nas kilkaset metrów. 
Wystarczy przejść przez Lipską i kilkoma małymi uliczkami wśród domów jednorodzinnych, by znaleźć 
się na świetnie zagospodarowanym ternie rekreacyjnym. Są tam wydzielone kąpieliska z piaszczystymi 
plażami, alejki spacerowe a nawet klub żeglarski z prawdziwego zdarzenia. 
 
Przejdźmy do inwestycji. Jest dość kameralna. Co dokładnie powstanie? 
 
Staramy się, aby wszystkie nasze inwestycje były kameralne, tworzymy nieruchomości dla młodych 
ludzi. Chcemy wyróżniać się kameralnością, nowoczesnością, budową nieruchomości blisko natury i 
parków zieleni. Apartamenty Przewóz to inwestycja składająca się z 2 budynków. W każdym będzie po 
30 mieszkań o powierzchni od 37 do 109 m2. W budynkach będzie 6 kondygnacji z windami i garażami 
podziemnymi, oraz miejscami postojowymi na zewnątrz. 
 
Jak będą wyglądają rozkłady mieszkań. Jakie będą udogodnienia? 
 
Naszym podstawowym założeniem jest dążenie do wychodzenia naprzeciw potrzebom klientów. Stąd 
bardzo ustawne rozkłady mieszkań, zaczynając od dwupokojowych 37 m2 do 46 m2, później 
trzypokojowe mieszkania o pow. 55-71m2, kończąc na 4 pokojowych od 66 do 109 m2. 
Przygotowaliśmy szereg udogodnień dla mieszkańców jak choćby stację ładowania samochodów 
elektrycznych i plac zabaw dla dzieci.  Budynki będą się wyróżniać nowoczesną architekturą. Dużo 
uwagi poświęcamy ekologii, bezpieczeństwu i wygodzie mieszkańców. W oknach zostaną zainstalowane 
energooszczędne pakiety trzyszybowe, zamontujemy też drzwi tłumiące hałas. Osiedle zostanie objęte 
monitoringiem a dla zmotoryzowanych mieszkańców przygotowaliśmy garaże podziemne i miejsca 



postojowe. 
 
Jaka Państwa zdaniem będzie przyszłość tej nowej dzielnicy Krakowa? 
 
Zaraz za zajezdnią tramwajową Gmina Kraków planuje zbudowanie Nowego Miasta. 
Najnowocześniejszej dzielnicy biurowo – mieszkaniowej. Co istotne ma być to teren zagospodarowany 
komplementarnie to znaczy, że będzie tam zarówno miejsce na biurowce, obiekty użyteczności 
publicznej jak i na strefę mieszkaniową. Nieskromnie powiem, że Urząd dostrzegł ten sam potencjał do 
LV Development, czyli nasza firma. Przecież to miejsce gdzie jest już zbudowana infrastruktura 
drogowo – komunikacyjna i jest jeszcze sporo terenów poprzemysłowych, które można nowocześnie 
zagospodarować. Bardzo blisko jest do centrum i blisko jest wyjazd na autostradę. Niedaleko jest Wisłą, 
wzdłuż której powstają ścieżki rowerowe. Jak na Kraków jest tu naprawdę dużo terenów zielonych. 
Płaszów jest więc miejscem idealnym do życia, łączy w sobie wszystkie auty dobrej lokalizacji 
mieszkaniowej z infrastrukturą, dzięki której mieszka się tu komfortowo. 
 
 
 

LV DEVELOPMENT jest rodzinną firmą deweloperską, która buduje kameralne nieruchomości dla 
młodych ludzi. Spółka powstała ponad 25 lat temu i zbudowała już ponad 15 tysięcy metrów po-
wierzchni użytkowej mieszkań. LV Development stawia na tradycyjne wartości, indywidualne podejście 
do klienta, a także na nowoczesne budownictwo. Mieszkania przez nas realizowane są ergonomiczne i 
doskonale dostosowane do wymagań klientów. 

https://lvdevelopment.pl/ 
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