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Prowadzimy sprzedaż i rezerwację mieszkań w budynku
 MW 21 Pierwszym wysokim (osiem kondygnacji) budyn−
ku na Żabincu, realizowanym z zastosowaniem technologii
i rozwiązań technicznych, które tak doskonale sprawdzają
się w zrealizowanych dotychczas budynkach.
Oferujemy Państwu funkcjonalne starannie zaprojektowa−
ne mieszkania na wszystkich kondygnacjach.

UWAGA ! MAMY JESZCZE DO SPRZEDAŻY OSTATNIE
MAŁE MIESZKANIA W BUDYNKU MW 21.

����� 27.5 m2 − 1 pokój z kuchnią, łazienka, loggia
����� 39.3 m2 − 2 pokoje, aneks kuchenny (5 m2) z oknem, łazienka, loggia

DLA WYGODY KLIENTÓW PRZYGOTOWALIŚMY TRZY
WARIANTY FINANSOWANIA:

1. wariant “tradycyjny” − 1 wpłata 25 % + raty miesięczne do grudnia 2000 r.
cena m2 będzie rewaloryzowana o współczynnik GUS wzrostu kosztów w bu−
downictwie

2. wariant “przyjazny” − pierwsza wpłata 50 % + raty ustalone indywidualnie,
cena stała gwarantowana, wariant szczególnie przydatny dla osób, które będą
posiłkować się kredytem bankowym.

3. wariant “specjalny” − 100 % wpłaty, cena stała gwarantowana obniżona o
specjalną bonifikatę, wariant specjalnie przygotowany dla tych, którzy dyspo−
nują całą kwotą, chcą kupić mieszkanie za korzystną cenę.

Gwarantowana cena metra kwadratowego  2.950 zł obowiązuje tylko
do końca lipca.

Przypominamy, że bieżący rok jest ostatnim rokiem obowiązywania “ulgi
budowlanej” w obecnym w miarę jeszcze korzystnym kształcie. Skorzysta−
nie z ulgi budowlanej przy zakupie mieszkania o pow. 50 m2 obniża efek−
tywną cenę zakupu 1 m2 o ok. 500 zł
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OFERTA  SPECJALNA
I. BUDYNEK MW 20 − termin odbioru IV kwartał 99r
− parter:  ostatnie mieszkanie o pow. 70.2m2,  cena 2.715 zł za m2
− poddasza: trzy  mieszkania o powierzchni od 40 do 50m2, (1, 2 i 3 pokojowe),
cena końcowa 2.450 zł za m2

II. BUDYNEK MW 19 − aktualnie budynek na czwartej kondygnacji, oddanie
I półrocze 2000r.

− ostatnie dwa efektowne mieszkania z balkonem i tarasem na płycie podziem−
nego garażu na której będą urządzone ogródki (trawniki). Mieszkania trzypokojo−
we o pow. 63 i 70 m2,  cena 2 750 za m2

MIESZKANIA DO NATYCHMIASTOWEGO ODBIORU
−  bez “ ulgi budowlanej” −

− 41.5m2, mieszkanie jednopokojowe o wysokim standardzie wykończenia usy−
tuowane na drugim piętrze, cena 135.000 zł

− 73m2, trzypokojowe mieszkanie, 3 i 4 piętro, na podłodze w całym mieszkaniu
terakota, kuchnia i salon wyposażone, schody z drewna bukowego i metalu,
meble w stylu rustykalnym, 2 łazienki, garderoba, cena: 360.000 zł

− 68.3m2, atrakcyjne trzy pokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze z dużym
balkonem  o pow. 10m2, do indywidualnego wykończenia, cena 70.00 USD

− 69m2, dwupoziomowe  mieszkanie na  trzecim i czwartym  piętrze, (bez białe−
go montażu, podłogi wylewki), cena 186. 000 zł

Informacja z ostatniej chwili
W związku z bardzo dobrą sprzedażą mieszkań w budynku MW 21,
inwestor SM “Ziemi Krakowskiej” obchodzący w tym roku swoje 10 lecie
przyspieszył przygotowanie nowych inwestycji na Żabincu.
Rozpoczynamy rezerwację i sprzedaż mieszkań w budynkach
MW 20 i MW 40.
Na szczególną uwagę zasługuje mały, kameralny budynek
(16 mieszkań) MW 40.
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I. NOWE MIESZKANIA HIPOTECZNE NA OS. RUCZAJ ZABORZE DO NA−
TYCHMIASTOWEGO  ODBIORU

Proponujemy Państwu zakup gotowych mieszkań na
os. Ruczaj  Zaborze − jednym z najlepiej zlokalizowanych
nowych osiedli. To w tym rejonie odległym zaledwie 4 km
od historycznego centrum Krakowa w najbliższej
przyszłości powstanie nowy campus UJ ( powstały już
pierwsze obiekty) wraz z nowym ogrodem botanicznym.
Rezerwat przyrody i tereny rekreacyjne na Zakrzówku oraz
Tyniecko − Bielański Park Krajobrazowy to bezpośrednie
sąsiedztwo. W tym rejonie ze względu na doskonałą
lokalizację i brak skażeń środowiska został zlokalizowany
tzw.  “Park Technologiczny” gdzie planują swoje inwesty−
cje  firmy informatyczne  i tzw. “wysokich technologii” wyjątkowo uczulone na stan środowiska.

OFERTY BIURA          CZEPIEC

Ogólnopolska sieć biur nieruchomości DRĄGOWSKI

I. MIESZKANIA NA PARTERZE, I ; II PIĘTRZE
� 68.9m2 − 3 pokoje (21.1; 12.1; 10.1), kuchnia (8.5), łazienka (4.3), WC (1.3), loggia

II. MIESZKANIA DWUPOZIOMOWE NA III i IV PIĘTRZE
� 55.56m2 − 2 pokoje (12.6; 11.8), kuchnia (12.9), WC (2.6), garderoba (1.94), łazienka (3.5), balkon (4.0)
� 67.64m2 − 3 pokoje (14.4; 13.8; 12.3), kuchnia (4.54), WC (2.7), garderoba (2.3), łazienka (3.5), loggia (4.0)

� 80.79m2 − 3 pokoje (24.7; 12.9; 11.8), kuchnia (11.4), WC (2.6), garderoba 1.94), łazienka (3.5),  dwa balkony

Cena mieszkań 2.650 zł/m2 obejmuje biały montaż, drewniane schody wewnętrzne, pełne opomiarowanie
mieszkań.

Proponujemy Państwu pełną obsługę kredytową zakupu tych mieszkań.
Zabezpieczeniem kredytu jest kupowane mieszkanie.

II. NIEPOWTARZALNA OFERTA − NOWE MIESZKANIA BEZPOŚREDNIO
PRZY PARKU KRAKOWSKIM

Oferujemy do sprzedaży ostatnie mieszkania w kameralnym budynku (8 mieszkań)
� 68 m2 − trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, balkon (I piętro)
� 48m2 − dwa pokoje, aneks kuchenny z oknem, łazienka, balkon (II piętro)
� dwa mieszkania trzy pokojowe na piętrze trzecim i czwartym − możliwość połączenia na wyjątkowo atrakcyjny

dwupoziomowy apartament o pow. 116 m2.
Na parterze budynku garaże, obiekt monitorowany, najwyższy standard wykończenia. Termin zakończenia
inwestycji przez Firmę, która w okresie współpracy z naszą Agencją zawsze dotrzymywała terminów, maj 2000r.

Cena stała gwarantowana w umowie przedwstępnej notarialnej  5.500 zł za m2.

III. NOWE MAŁE MIESZKANIA W CENTRUM
Oferujemy do sprzedaży sześć małych mieszkań w realizowanej nadbudowie ( 3 i 4 piętro) w kamienicy,
mieszkania o metrażach od 39,7 m2 do 39,9 m2  składają się z:
pokój dzienny z aneksem kuchennym (ok. 17m2), sypialnia (ok. 11m2), łazienki (5m2) i balkonu.
Termin zakończenia inwestycji, realizowany przez wiarygodna firmę listopad 99, cena 2.900 zł za m2.
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DOMY WYNAJEM

OFERTA  SPECJALNA
Duży efektowny, funkcjonalny dom
na działce o pow. 1 ha przy wjeździe na
autostradę od strony Zabierzowa.
Część działki 20 arów  pięknie zagospo−
darowana z 15 letnim drzewostanem
o charakterze parkowym.

Do wynajęcia:
−   na cele mieszkalne cena najmu 1.500 USD
−   na cele komercyjne cena najmu 2.500 USD
W tym przypadku właściciel deklaruje
możliwość przystosowania obiektu dla potrzeb
najemcy, łącznie z rozbudową (np: magazyny,
garaże, parkingi).

PRĄDNIK CZERWONY − atrakcyj−
ny nowy dom wolnostojący o pow.
170 m2, działka 4a, w pełni ume−
blowany i wyposażony, duży garaż,
cena najmu: 1.800 USD
WOLA JUSTOWSKA − połowa bliź−
niaka 230 m2,  5 a, (chętnie na sie−
dzibę firmy), cena najmu: 1.300 USD
WOLA JUSTOWSKA − nowy dom
o pow. 250 m2, wyposażony, dział−
ka 7.5a, cena najmu: 3.000 USD
EMAUS − nowy, niezamieszkały
dom o pow. 280 m2, ogrzewanie
podłogowe, w salonie kominek,
działka 4a ogrodzona i zagospoda−
rowana, garaż na dwa samochody,
cena  najmu: 4.000 USD
WOLA JUSTOWSKA − dwa nowe,
niezależne  domy w zabudowie bliź−
niaczej o pow. 200m2 każdy,  nie
umeblowane, cena najmu: 1.500 USD
WOLA JUSTOWSKA − dom wol−
nostojący o pow. 300m2, nie ume−
blowany,  działka 5 a, cena najmu
1.300 USD

KLINY − dom wolnostojący o pow.
300m2, z wyposażeniem kuchni i
łazienki, garaż, działka 8a, cena naj−
mu 1.500 USD
OS. WIARUS − nowy dom  w zabu−
dowie szeregowej o pow. 308m2, ga−
raż, działka 3.5a, najem 1.500 USD
PRĄDNIK BIAŁY − dom wolnostoją−
cy o pow. 220m2, z umeblowaniem i
wyposażeniem kuchni, garaż, działka
6 a, cena najmu 2.000 USD
ZIELONKI − nowa szeregówka o
pow. 180m2, o wysokim standardzie
wykończenia, z wyposażeniem
kuchni i łazienki, najem 2.000 USD
AZORY − nowa, niezamieszkała,
narożna szeregówka, 220 m2, o wy−
sokim standardzie wykończenaia,
wyposażona i umeblowana tylko
kuchnia, cena najmu 1.500 USD
CICHY KĄCIK − dom o pow. 280
m2, trzy kondygnacje, działka 6a,
cena najmu: 1.700 USD
TYNIECKA  − dom o pow. 270m2, z
umeblowaniem i wyposażeniem
kuchni, działka 9.7a, cena najmu:
2.500 USD

RADZIKOWSKIEGO − nowa  środ−
kowa szeregówka  o pow. 180 m2,
w pełni umeblowana i wyposażona,
garaż, cena najmu: 1.600 USD
OLSZA − segment 104 m2 pow.
użytkowej, możliwość umeblowania,
działka 2a, cena najmu: 1.300 USD
PRĄDNIK BIAŁY − nowy dom o
pow. 220 m2 w zabudowie szere−
gowej, umeblowany i wyposażony,
garaż, działka 3a,  cena najmu
1.200 USD
BRONOWICE − dom o pow.
120m2 z dużym ogrodem, garaż
wolnostojący o pow. 35m2, najem
1.300 USD

WOLA JUSTOWSKA − wolnosto−
jący dom o pow. 300m2, działka
6 a,  ładnie zagospodarowana,
cena najmu 3.500 USD

OFERTY BIURA          CZEPIEC
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LOKALE   HANDLOWE  −  WYNAJEM
KAZIMIERZA WIELKIEGO − lokal użytkowy o pow. 70m2, parter, front, witryna, wysoki standard wykończenia,
cena najmu: 4.000 zł
DIETLA − atrakcyjny lokal po generalnym remoncie w ciągu handlowym łącznie 130m2, witryna, wysoki standard,
cena najmu: 60 zł za m2 + VAT
GRODZKA − lokal o pow. 96m2, składający się z dwóch pomieszczeń, zaplecza socjalnego, wysoki standard,
cena najmu  21.000 zł miesięcznie + VAT
CENTRUM − do podnajęcia powierzchnie handlowe:  50m2 − cena najmu  90 zł za m2, oraz 30 m2
− cena najmu 110 zł za m2
KAZIMIERZA WIELKIEGO − lokal handlowo − usługowy, 97m2, parter, najem  35zł za m2 + VAT
STAROWIŚLNA − lokal o pow. 46,3 m2, parter, po generalnym remoncie, (dowolna ilość linii telefonicznych),
cena najmu: 20 USD za m2 + VAT
ŚCISŁE CENTRUM − piwnice o łącznej pow. ok. 160m2, w tym 100m2 (3 pomieszczenia + antresola wyre−
montowane), cena najmu: 17.000 zł miesięcznie
KALWARKYJSKA − lokale handlowe, handlowo − usługowe i biurowe, o różnych powierzchniach, możliwość
wynajęcia magazynu
ŚW. MARKA − lokal o pow. 87.5m2, na parterze, front, wysoki standard wykończenia,
cena najmu: 20 USD za m2 + VAT + media

LOKALE UŻYTKOWE − WYNAJEM
PRĄDNIK CZERWONY − pow. magazynowa z zapleczem sanitarnym 490 m2, magazyny nie ogrzewane,
wysokość 3.20 do 3.80, dobry dojazd, możliwa cicha produkcja, cena wynajmu 11 zł za m2 + VAT + media.
Dodatkowo pom. garażowe 38m2 na magazyn lub usługi, proponowana cena 13 zł za m2.
RYBITWY − pomieszczenia magazynowe w murowanym, ogrzewanym,  dwupiętrowym budynku, dobry dojazd
dla TIR−ów, winda towarowa. Wolne pomieszczenia: parter 40 m2, piętro 380m2 + 140 m2, cena 7 zł za m2
+ VAT + media.  Dodatkowo  możliwość wynajęcia pokoi biurowych ( 3 pokoje po ok. 14m2) w budynku w któ−
rym mieści się Urząd Celny.
GRZEGÓRZKI − hale magazynowe po remoncie łącznie ok. 3300m2 (możliwość wydzielenia mniejszych po−
wierzchni). Plac manewrowy, dogodny dojazd, suwnica, cena wynajmu 10 zł za m2+ VAT + media, możliwość
wynajęcia również pow. biurowych o wysokim standardzie.
WIELICZKA − obiekt o pow. 600m2, trzy kondygnacje, rampa, plac manewrowy, możliwość dobudowania wiaty
ok. 200 m2, dźwig na wszystkie kondygnacje. Parter podzielony na kilka pomieszczeń, piętra bez podziału.
Obiekt położony blisko drogi, dobrze widoczny, koszt wynajmu: 6.000 zł miesięcznie
KROWODRZA − budynek trzy kondygnacyjny 4.000 m2, po remoncie instalacji elektrycznej i centralnego
ogrzewania, dwie nowe windy towarowe, dowolna ilość linii telefonicznych, możliwość wydzielenia pow. biuro−
wych. Duży parking, plac manewrowy dla TIR−ów, wynajem 15 zł za m2 + VAT +media

LOKALE   BIUROWE  −  WYNAJEM
SŁAWKOWSKA − 90 m2, trzy  pomieszczenia, zaplecze socjalne, pierwsze piętro, cena najmu: 800 USD
ZACISZE − lokal o pow. 123m2, po generalnym remoncie, pierwsze piętro, trzy linie telefoniczne, cena najmu
10 USD za m2
PLAC SZCZEPAŃSKI − lokal o pow. 160 m2 (na cele biurowe lub mieszkalne),  po generalnym remoncie,
trzecie piętro, najem: 7.500 zł + VAT
KRAKOWSKA − lokal o pow. 170m2, z możliwością dowolnego podziału, trzecie piętro w kamienicy, dwie linie
telefoniczne, cena najmu: 8 USD za m2 + VA
AL. POKOJU −  lokale biurowe w biurowcu klasy “A” 20 USD za m2, łącznie 419 m2, możliwość dowolnego
podziału i aranżacji, do wynajęcia w całości lub w częściach po minimum 150 m2
PODEDWORZE − reprezentacyjny obiekt na siedzibę firmy 500 m2, 15 pokoi, ogrodzony teren o charakterze
parku 90a. Możliwość urządzenia na wyższej kondygnacji luksusowych apartamentów mieszkalnych.
Cena najmu: 3.500 USD
KROWODRZA − powierzchnie  w biurowcu łącznie 814 m2, możliwość wynajmu kondygnacjami
(131 m2 pow. biurowej, sanitariaty + zaplecze 21 m2, komunikacja 32m2), cena najmu 15 USD za m2 + VAT ,
w cenie centralne ogrzewanie, woda, wywóz śmieci, dwa miejsca parkingowe na jedno piętro.
Kondygnacje 2 − 5, dodatkowo 3 pomieszczenia 24m2, 22 m2, 32 m2 na parterze.

OFERTY BIURA          CZEPIEC

Ogólnopolska sieć biur nieruchomości DRĄGOWSKI



49

Czepiec pl. Szczepański 7/3
tel. 012 422 82 47, 012 429 51 29, 012 429 51 43, tel./fax 012 422 66 03

AD Nieruchomości − COMMERCIAL DIVISION

Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI AD DRĄGOWSKI (44 BIURA NA TERENIE CAŁEGO
KRAJU W TYM 5 W WARSZAWIE) DYNAMICZNIE DZIAŁA SPECJALNY DEPARTAMENT
“COMMERCIAL DIVISION” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POWOŁANY DO OBSŁUGI
KLIENTÓW POSZUKUJĄCYCH DUŻYCH POWIERZCHNI HANDLOWYCH, BIUROWYCH,
MAGAZYNOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH, NIEZABUDOWANYCH.

Zapraszamy serdecznie właścicieli, administratorów i zarządców nieruchomości do składania ofert
sprzedaży i wynajmu. W Krakowie zlecenia przyjmujemy w firmie AD Nieruchomości Marek Czepiec
pl. Szczepański 7/3, tel.: 429 51 43.
Oferujemy profesjonalną obsługę firm w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, handlowych, magazyno−
wych, a także mieszkań, apartamentów i domów dla pracowników na cele mieszkalne. Dzięki sieci biur
możemy zaoferować obsługę na terenie całego kraju.

OFERTA SPECJALNA
I. DZIAŁKA KOMERCYJNA O POW. 3600 M2, W DOBREJ LOKALIZACJI Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ
KOMPLEKSU BIUROWEGO I USŁUG DLA MOTORYZACJI (SALON SAMOCHODOWY + SERWIS)
O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI OK. 4800M2. MOŻLIWA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA W PROJEKCIE
PRZEWIDZIANO OK. 80 MIEJSC PARKINGOWYCH (POW. DRÓG I PARKINGÓW 2000 M2).
CENA 85 USD ZA M2 OBEJMUJE PROJEKT I POZWOLENIE NA BUDOWĘ.

II. Działka komercyjna 1,17 ha przy Jasnogórskiej koło NICO. 92 a komercyjne, 25 a zarezerwowane pod
budowę węzła autostrady, działka uzbrojona w prąd (zrobiony przyłącz) i wodę (w granicy działki), prawomocny
WZ i ZT na budowę hali o pow. 4.800m2 + 380 m2 biur. Cena 110 zł za m2.
III. Działka komercyjna przy ul. Jasnogórskiej łącznie 2 ha. Pełne uzbrojenie, dogodny dojazd, regularny
kształt, bezpośrednia pełna ekspozycja z głównej drogi, cena: 70 DM za m2
IV. Działka komercyjna 2.950 m2, w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska w Balicach i giełdy samochodowej,
cena sprzedaży równowartość 40 USD za m2, lub dzierżawa terenu 4 400 miesięcznie.
V. Grzegórzki − działka komercyjna o powierzchni  1 ha, zabudowana obiektami biurowymi (1200 m2) i halami
produkcyjnymi (ok. 2000 m2), do remontu lub wyburzenia,  cena 100 USD za m2 terenu. Możliwość  wynajmu
lub dzierżawy.
VI. Działka o łącznej pow. 2.301 m2 w strefie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
o symbolu M2U 287 − obszar mieszkaniowo −  usługowy o intensywności  1.2 do 1.7.  Aktualne WZ i ZT
na zespół mieszkaniowo −  usługowy o pow. całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych ok. 3.900 m2.

OFERTY BIURA          CZEPIEC
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INWESTYCJE
PROPONUJEMY ZAWARCIE UMÓW PRZEDWSTĘPNYCH NA WYNAJEM (SPRZEDAŻ)
POWIERZCHNI HANDLOWYCH, BIUROWYCH I USŁUGOWYCH W NOWOPOWSTAJĄ−
CYCH WYJĄTKOWO ATRAKCYJNYCH OBIEKTACH. WCZEŚNIEJSZE ZAWARCIE
UMOWY GWARANTUJE NIŻSZE CENY I MOŻLIWOŚĆ PRZYGOTOWANIA OBIEKTU
ZGODNIE Z ŻYCZENIAMI NAJEMCY. ZAPEWNIAMY CENY INWESTORA, PEŁNĄ
OBSŁUGĘ PRAWNĄ I ORGANIZACYJNĄ.

� OKOLICE “ KRAKCHEMII”  − wolnostojący nowy budynek o łącznej pow. 600m2, pozostało do wynajęcia
ok. 400m2 na parterze, piętrze i poddaszu. Cena 10 do 15 USD za m2. Wysoki standard wykończenia, obiekt
chroniony.

� ul. KARMELICKA − modernizacja efektownej, narożnej kamienicy o pow. całkowitej 2300m2. Realizowany
projekt przewiduje uzyskanie:

1. lokali użytkowych o łącznej pow. ok. 500m2 (parter, piętro) z niezależną komunikacją, efektowne wejście
z narożnika kamienicy, niezależną komunikacją (klatka schodowa, winda). Dwie sale operacyjne na parterze,
pomieszczenia biurowe na piętrze.

2. obiektu pensjonat − hotel o pow. całkowitej ok. 2000 m2. Niezależne reprezentacyjne wejście, holl recepcja
na parterze, sala restauracyjna + kawiarnia w piwnicy.

Obiekt wyposażony w odrębną klatkę schodową i windę. Przewiduje się najwyższy standard wykończenia
(pod klucz) łącznie z klimatyzacją. Proponujemy wynajem, sprzedaż wydzielonych części lub leasing.
� CENTRUM obiekt usługowo − biurowy o łącznej powierzchni 2500m2 w końcowej fazie remontu moderniza−

cyjnego. Proponujemy wynajem powierzchni biurowych (min 400m2 − jedna kondygnacja). W przypadku
jednego najemcy specjalna bonifikata. Jest jeszcze możliwość przygotowania obiektu zgodnie z życzeniami
najemcy. Obiekt może być przeznaczony także pod działalność hotelową.

Tarnów −  CENTRUM HANDLOWE

AD DRĄGOWSKI oferuje do wynajęcia pow. handlowe
i biurowe w powstającym obiekcie handlowo − usługo−
wym w centrum Tarnowa − w bezpośrednim sąsiedztwie
największego obecnie domu handlowego “ZENIT”.
Po zakończeniu adaptacji istniejącego obiektu na cele
handlowo − usługowe uzyskamy 7.000 m2 pow.
na dwóch kondygnacjach (5.000 m2 pow. handlowej
i 2.000 m2 pow. biurowej).
Pierwsze firmy handlowe rozpoczęły działalność w lipcu
tego roku. Część pow. biurowych jest już użytkowana.
Wg przeprowadzonych badań w promieni 1.500 m
mieszka ok. 44.000 mieszkańców. Zapewniamy pełną
dostępność komunikacyjną i wystarczającą ilość miejsc
parkingowych.

Aktualnie oferujemy do wynajęcia  powierzchnię 630 m2 parter,  300m2  piętro, możliwość skomuniko−
wania z parterem i dodatkowo pow. biurowe. Cena od 11 USD za m2 + VAT

Dodatkowo polecamy:
lokal gastronomiczny w pełni przygotowany do prowadzenia kawiarni lub pub−u, w
nowo wybudowanym  budynku w okolicy  ul. Grzegórzeckiej, łączna powierzchnia  130
m2, sprzedaż 1.500 zł za m2 + VAT

OFERTY BIURA          CZEPIEC

Ogólnopolska sieć biur nieruchomości DRĄGOWSKI
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ŻABINIEC − 41.5m2, mieszkanie
jednopokojowe o wysokim standar−
dzie wykończenia,  cena 135.000 zł

KASZTEL − jednopokojowe miesz−
kanie  o pow. 35.5m2, garaż, ulga bu−
dowlana, cena 105.000 zł

GÓRKA NARODOWA − 37m2, nowe
jednopokojowe mieszkanie do indy−
widualnego wykończenia, pierwsze
piętro,   cena 115.000 zł

ZACHODNIA − nowe dwupokojowe
mieszkanie o pow.   48 m2, ładnie wy−
kończone, kuchnia umeblowana,
cena  160.000 zł

NUSZKIEWICZA −  nowe dwupoko−
jowe mieszkanie o pow. 50m2, na
drugim piętrze,  w  pełni wykończo−
ne, garaż 25m2, cena 200.000 zł

KRÓLEWSKA − 47m2, dwupokojo−
we mieszkanie na  drugim piętrze,
loggia 7m2 na stronę południową,
cena 165.000 zł

PYCHOWICE − 49 m2, dwupokojo−
we mieszkanie na pierwszym piętrze,
(wylewki, bez białego montażu), cena
135.000 zł

PLAC KOSSAKA − dwupokojowe
mieszkanie o pow. 61m2, na
parterze w zadbanej kamienicy,
cena 240.000 zł.

WZGÓRZE LASSOTY − dwupokojo−
we mieszkanie o pow. 80m2, po re−
moncie, nowe instalacje, tynki gładź
gipsowa, parkiet i kafelki. Pod miesz−
kaniem, pomieszczenie 38m2 z wypro−
wadzoną instalacją C.O.  które można
łatwo zaadoptować na dodatkowy
pokój lub garaż,  cena 210.000 zł

WAWELSKA − trzypokojowe miesz−
kanie o pow. 74m2 w pełni wykoń−
czone, wysoki parter w III nowym bu−
dynku,  210.000 zł

KOMANDOSÓW − trzypokojowe
mieszkanie o pow.   60m2, bardzo
ładnie wykończone, (szafy wnękowe,
meble kuchenne), garaż murowany,
cena   180.000 zł

MYŚLIWSKA − mieszkanie trzy po−
kojowe o wysokim standardzie wykoń−
czenia, 66m2, czwarte piętro,   cena
180.000 zł

PĘDZICHÓW − trzypokojowa adapta−
cja poddasza o pow.  74m2,  3 piętro
w  kamienicy, cena  225.000 zł

KURZEJI − nowe trzypokojowe
mieszkanie o pow.  75.4m2, do indy−
widualnego wykończenia,  pierwsze
piętro, cena  200.000 zł

KASZTEL  − nowe trzypokojowe
mieszkanie o pow. 77.7 m2, pełne wy−
kończenie (terakota, flizy), usytuowa−
ne na II piętrze, garaż pod budynkiem.
Obiekt całodobowo chroniony,  cena
230.000 zł

ROZRYWKA − mieszkanie o pow.
78m2, trzypokojowe, usytuowane na
piątym piętrze w siedmioletnim budyn−
ku z windą, (szafy wnękowe, drzwi an−
tywłamaniowe, duża loggia), cena
210.000 zł

SIEMIRADZKIEGO − atrakcyjna ada−
ptacja strychu o pow. 100m2, (salon
z kominkiem, dwie sypialnie, kuchnia,
łazienka, garderoba), trzecie piętro,
cena 285.000 zł

CICHA − 100m2, parter stylowego
domu dwurodzinnego,  typu “Rydlów−
ka”, (3 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, ta−
ras),  działka 6a, cena 380.000 zł

ŻABINIEC − 68.3m2, atrakcyjne trzy
pokojowe mieszkanie na pierwszym
piętrze do indywidualnego wykończe−
nia, cena  70.00 USD

ARMII KRAJOWEJ − atrakcyjne,
piękne widokowo mieszkanie o pow.
78m2, do indywidualnego wykończe−
nia,  z podziemnym garażem, cena
300.000 zł

DAUNA − czteropokojowe mieszkanie
o pow. 79.6m2, III piętro w IV budyn−
ku, 189.000 zł

TELIGI − trzy pokoje  o pow. 56m2,
I piętro w IV budynku, loggia 6m2 na
stronę południową, cena 135.000 zł

OBOŹNA − czteropokojowe miesz−
kanie  o pow.  85 m2, (biały montaż,
wylewki). Dodatkowo miejsce posto−
jowe w podziemnym garażu, piwni−
ca,  cena: 300.000 zł.
KROWODERSKA − czteropokojo−
wa, ciekawa adaptacja strychu
o pow. 89m2, stanowiąca udział w
kamienicy,   300.000 zł

RUSZNIKARSKA − 100m2, nowe
czteropokojowe,  superkomfortowo
wykończone mieszkanie na drugim
piętrze, cena 350.000 zł

WENECJA − atrakcyjne czteropo−
kojowe mieszkanie o pow. 110m2, na
trzecim piętrze, (udział w kamieni−
cy), cena 400.000 zł

SUCHA − pięciopokojowe mieszka−
nie o pow. 110 m2, na pierwszym
piętrze.  Cena 85.000 USD  obej−
muje meble kuchenne i wyposaże−
nie, oraz miejsce parkingowe.

GRAŻYNY − 77m2, nowe trzy po−
kojowe mieszkanie na 3 i 4 piętrze,
(biały montaż, wylewki), ogrzewanie
indywidualne gazowe,  dwie łazien−
ki,  cena  240.000 zł

ŻABINIEC − 69m2, nowe trzypoko−
jowe mieszkanie, na  3 i 4 piętrze,
do indywidualnego wykończenia,
cena 186. 000 zł

PSZONA − 94m2, nowe trzypoko−
jowe mieszkanie na  3 i 4 piętrze,
(pierwszy poziom w pełni wykończo−
ny) cena   235.000 zł

STASZICA − unikatowy dwupozio−
mowy apartament, o pow. 170 m2,
cena 160.000 USD obejmuje meble
kuchenne wraz z urządzeniami.

SEWERYNA − interesujące,
gustownie wykończone mieszkanie
o pow. 125 m2. Możliwość zakupu
garażu w przyziemiu budynku.
Cena mieszkania 3.000 zł/m2

LEA − mieszkanie o pow. 106m2,
całe pierwsze piętro kamienicy,
(możliwość wydziela dwóch odręb−
nych mieszkań o pow. 60 i 40 m2),
cena 310.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ DO SPRZEDAŻY

OFERTY BIURA          CZEPIEC
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F IRMA  MAŃKOWSKI
FIRMA JEST CZŁONKIEM MSPON

MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY

GARSONIERY
KROWODRZA − SKARBIŃSKIEGO − 25m2, 5piętro(7), spółdzielcze własnościowe, flizy, parkiety, tel. − 83.000 zł, of.1279
ŚRÓDMIEŚCIE – CELAROWSKA – 24,5m, parter(4), hipoteczna, standardowa, tel. – 69.000zł, of.1363

POKÓJ Z KUCHNIĄ
CENTRUM – KARMELICKA – 48m2, 3piętro(4), hipoteczne, jasne okna wychodzą na południe, odrębna księga wieczysta, parkiety,
balkon, oficyna, ogrzewanie elektryczne – 145.000zł, lub najem za 10 lat z góry 50.000zł, of.1398
NOWA HUTA − ZGODY − 38m2, 3 piętro (4), hipoteczne, parkiety, mały balkon –79.500 zł, of.1333
PODGÓRZE − KOMUNY PARYSKIEJ − 32m2, parter, nowe mieszkanie do indywidualnego wykończenia, możliwość skorzystania z ulgi
budowlanej − 70.000 zł, of.1349
NOWA HUTA − CENTRUM “B” − 38m2, 4piętro(4), hipoteczne, flizy, parkiety, tel. − 79.500 zł, of.1258
KROWODRZA – PIASTOWSKA – 37 m2, parter(10), spółdzielcze własnościowe, kuchnia po remoncie flizy, tel. – 110.000 zł of. 1403

2 POKOJE Z JASNĄ KUCHNIĄ
PODGÓRZE − PODEDWORZE − 45m2, 2piętro(10), spółdzielcze własnościowe, flizy, panele, tel., po remoncie − 120.000 zł, of.1364
NOWA HUTA − OGRODOWE − 48,13m2, 1 piętro(3), hipoteczne, standardowe, telefon, rozkładowe − 99.000 zł, of.1329
NOWA HUTA – STRUSIA – 45 m2, parter(4), spółdzielcze własnościowe, parkiet, flizy, telefon, możliwość dokupienia garażu – 99.000zł, of. 1404
KROWODRZA − PIASTOWSKA − 52m2, 2piętro(10), spółdzielcze własnościowe, flizy, tel. − 144.000 zł, of.1368
OLSZA − NADRZECZNA − 38m2, wysoki parter (4), spółdzielcze własnościowe, standardowe, wolne po kupnie − 107.000 zł, of.1274
KROWODRZA − BATALIONU SKAŁA − 39,5m2, parter(10), flizy, tel., spółdzielcze własnościowe, możliwość kupna w ratach − 110.000 zł, of.1285
ŚRÓDMIEŚCIE − BOBROWSKIEGO − 54m2, 2 pokoje, kuchnia, 7 piętro (10), spółdzielcze własnościowe, bardzo wysoki standard wykoń−
czenia − 160.000 zł, of.1140
KAZIMIERZ − MEISELSA − 65m2, 1 pietro, wszystkie okna wychodzą na podwórze ogrzewanie elektryczne II taryfa, po remoncie −
156.000 zł, of.1161
KROWODRZA − ŻABINIEC − 42m2, 1piętro(4), spółdzielcze własnościowe, nowe, niezamieszkałe, wykończenie w wysokim standardzie
− 150.000 zł, of.1358

2 POKOJE Z KUCHNIĄ POŚREDNIO OŚWIETLONĄ
KROWODRZA − WÓJTOWSKA − 38m2, 2piętro(10), spółdzielcze własnościowe, balkon, flizy, tel. − 110.000 zł, of.1366
DĄBIE − WIDOK − 37m2, 8 piętro(10) flizy, tel., nowe okna, spółdzielcze własnościowe − 89.000 zł, of.1340
KROWODRZA − STACHIEWICZA − 37m2, 3piętro(4), parkiety, flizy, tel., hipoteczne − 99.000 zł, lub zamiana na dwa pokoje w Czyży−
nach, of.1338

3 POKOJE Z KUCHNIĄ
NOWA HUTA – 2 PUŁK LOTNICZY – 4piętro(7), spółdzielcze własnościowe, parkiety, flizy, tel, garaż, do zasiedlenia po kupnie – 180.000 zł, of. 1376
ŁAGIEWNIKI − BORSUCZA − 60m2, 9 piętro(11), spółdzielcze własnościowe, tel., flizy w łazience, kuchni, możliwość kupna w ratach −
141.000 zł, of.1272
NOWA HUTA − PIASTÓW − 65m2, 7piętro(10), spółdzielcze własnościowe, rozkładowe z dużą loggią, wolne po kupnie, boazeria, flizy,
tel., − 145.000 zł, of.1236
KURDWANÓW − TURNIEJOWA − 77,74m2, 2 piętro(4), hipoteczne, nowe, flizy, wykładzina podłogowa, miejsce do garażowania, dom
ogrodzony siatka − 230.000 zł, of.1328
NOWA HUTA − BOHATERÓW WRZEŚNIA − 54 m2, 2 piętro(4), spółdzielcze własnościowe, tel., flizy − 135.000 zł, of.1352
CENTRUM − GERTRUDY − 98 m2, do remontu, 3 piętro (3), udział w kamienicy − 195.000 zł, of.807
ŚRÓDMIEŚCIE − CELAROWSKA − 46,31m2, 1 piętro(4), hipoteczne, standardowe, ciemna kuchnia, bez tel. − 109.000 zł, of.1310
ŁAGIEWNIKI − HOFFMANOWEJ − 80m2, 1 piętro w domu dwurodzinnym, salon z kuchnią 40m2, dwie sypialnie, przedpokój, łazienka,
działka 1,5 ara − 220.000 zł, of.1186
NOWA HUTA − SZKOLNE − 65m2, 2piętro(4), parkiety, flizy, tel, garaż w odległości 500m do zasiedlenia w sierpniu możliwość kupna w
ratach, hipoteczne − 143.000 zł, garaż 25.000 zł, of.1213
ŚRÓDMIEŚCIE − MŁYŃSKA − 47m2, kuchnia połączona z dużym pokojem, dwie sypialnie, spółdzielcze własnościowe, parkiety, tel. −
120.000 zł, of.1231
ŚRÓDMIEŚCIE – ROZRYWKA – 78m2, 5 piętro(10), spółdzielcze własnościowe, blok siedmioletni, tel., flizy, terakota – 215.000 zł, of. 1385
ŚRÓDMIEŚCIE – AL.POKOJU – 50m, 4piętro(4), spółdzielcze własnościowe, panele, flizy, tel. – 139.000 zł of.1077
ŁAGIEWNIKI – ODRZAŃSKA – 50 m2, 4 piętro(10), spółdzielcze własnościowe, łazienka po remoncie; nowa armatura, telefon –
130.000 zł, of. 1395

4 POKOJE Z KUCHNIĄ
CENTRUM − WENECJA − 105m2, 3piętro(3), bardzo ładne z charakterem, świetna lokalizacja, udział w kamienicy która jest w bardzo
dobrym stanie technicznym − 400.000 zł, of.1327
ŚRÓDMIEŚCIE − MISIOŁKA − 106,5m2, 4 pokoje z kuchnią łazienką, garażem, wysoki parter, odrębna księga wieczysta − 350.000 zł, of.809
PODWAWELSKIE − NA USTRONIU − 98m2, parter, hipoteczne, parkiety, flizy, tel. − 395.000 zł, of.1371
PRĄDNIK CZERWONY – MAJORA – 86 m2, 1piętro(2), spółdzielcze własnościowe, parkiety, flizy, tel., garaż w przyziemiu, taras 30 m2
− 265.000 zł, of.1372

5 POKOI Z KUCHNIĄ
CENTRUM− SIEMIRADZKIEGO – 139m2, 1piętro(3), hipoteczne, parkiety, ogrzewanie węglowe, tel. – 430.000 zł, of. 1390

6 POKOI Z KUCHNIĄ
SALWATOR − ŚW.BRONISŁAWY − 138m2, pierwsze piętro, strych bezpośrednio nad tym mieszkaniem do zaadaptowania 57m2, garaż
w przyziemiu − 25m2, duże piwnice, znakomita lokalizacja z widokiem na Kopiec Kościuszki i panoramę Krakowa − 650.000 zł, of.1216
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ul. Karmelicka 46/24
zapraszamy pon.−pt. 10 − 18

tel. 633−26−93
tel./fax 423−31−99

Kompleksowa obsługa w zakresie obrotu nieruchomościami,
regulacje stanów prawnych, prowadzenie inwestycji

DOMY W BUDOWIE
SIEDLEC − 15km od Motelu Krak, bardzo pięknie położone osie−
dle domów jednorodzinnych o pow.120 m2 − 180 m2, działka 7a
− 10a, cena 1m.kw. łącznie z działką 1.700 zł/m.kw., termin re−
alizacji 12m − cy, technologia tradycyjna.

MIESZKANIA W BUDOWIE

3 pokoje: 72m2, 82m2 − SKŁADOWA − termin realizacji październik
1999 r, cena 1m.kw. 3000 zł,

Zakup w/w mieszkań uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej i premii gwarancyjnej

LOKALE HANDLOWO − UŻYTKOWE W BUDOWIE
NAJEM LUB SPRZEDAŻ

82m2, 70m2 − ŁOKIETKA − SKŁADOWA − termin realizacji paździer−
nik 1999 r, cena najmu − 40 zł/m.kw. lub sprzedaż − 3.000 zł/
m.kw. W cenę wliczony jest udział w działce oraz VAT

Nowa inwestycja
domy w zabudowie szeregowej

przy ul. Nad Zalewem

(boczna ul. Król. Jadwigi)

pow. od 160 m2 do 180 m2
powierzchni całkowitej

termin realizacji 12 m−cy
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DZIAŁKI PRZEMYSŁOWE, USŁUGI KOMERCYJNE

MODLNICA − 29ar, przy drodze do Olkusza, uzbrojenie pełne w drodze, szerokość 30m − 450.000 zł, of.1314

PODGÓRZE − CHRISTO BOTEWA − 63 ary, działka przemysłowa, uzbrojenie w odległości 150m, drogę trzeba wykonać − 126.000 zł, of.865

PODGÓRZE − ŁAGIEWNIKI − 26 a działka przemysłowa, uzbrojenie gaz, prąd, woda, kanalizacja, c.o. − 520.000 zł, of.1063

NOWOHUCKA − 110 a, działka pod usługi komercyjne, uzbrojenie: gaz, prąd, woda, kanalizacja, c.o. miejskie – 1.100.000 USD, of.164

CHRZANÓW − 11, 5a, produkcyjno − usługowa, przy autostradzie, uzbrojenie: gaz, prąd, woda, kanalizacja w pobliżu − 36.000 zł, of.1001

PODGÓRZE − ARMII KRAKÓW − 20 ar, uzbrojenie: gaz, prąd, woda, kanalizacja szerokość 24m − 800.000 zł, of.1293

PODGÓRZE − ZAKOPIAŃSKA − 3,68 ar, uzbrojenie: gaz, prąd, woda, kanalizacja − 104.000 zł, of.1240

BALICE − BALICKA − 70 ar, uzbrojenie: prąd, woda, gaz, szeroka 30m − 280.000 zł, of.1254

DZIAŁKI − BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE

BURÓW – 12 ar,budowlana, uzbrojenie: prąd, gaz, woda – 42.000 zł, of. 1330

KROWODRZA − EMAUS − 20 ar, rolno − budowlana, uzbrojenie w pobliżu − 100.000 USD, of.1332

BIEŻANÓW − SZASTERA − działki 8,22a i 8,24a, uzbrojenie: gaz, prąd, woda na działce, kanalizacja w budowie, szerokość 27m − 65.000 zł,
każda z nich, of.1323 i 1324

BIBICE − 80 ar, budowlano − rolna, pełne uzbrojenie w drodze, szeroka na 40 m − 80.000 zł, of.1291

KROWODRZA − WOLA JUSTOWSKA − 25 arów budowlano rolna (6 arów budowlanego), uzbrojenie: gaz, prąd, woda − 100.000 USD, of.1290

KROWODRZA − WOLA JUSTOWSKA − 17arów, szerokość 25m, długość 68m, uzbrojenie pełne – 127.500 USD, of.1277

PIASKI − 30 arów, 15 arów budowlane, 15 arów zieleń parkowa, uzbrojenie w trakcie realizacji, pozwolenie na budowę − 250.000 zł, of.1225

PODGÓRZE − BIEŻANÓW − 6 ar, rozpoczęta budowa dwóch bliźniaków, uzbrojenie: gaz, prąd, woda, kanalizacja − 180.000 zł, of.1257

RZĄSKA − 13,4ara, działka położona na nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinnych, budowlane 6 arów reszta rolne,
uzbrojenie w trakcie realizacji szerokość 24m., długość 31m − 110.000 zł, of.1154

PODGÓRZE − ŻELAZOWSKIEGO − 37,6 a, pod zabudowę szeregową, uzbrojenie w pobliżu − 50.000 USD, of.986

ZIELONKI − BRZOZÓWKA − 13 ar, budowlane 7,5 ar reszta rolne, szerokość 22,5m, uzbrojenie: prąd na działce, gaz, woda w drodze −
35.000 zł, of.1341

NIEPOŁOMICE − 48a, budowlano − rolna, uzbrojenia: gaz, prąd, woda w drodze − 50.000 zł, of.983

ŚWIĄTNIKI GÓRNE − 26 a, centrum Świątnik, uzbrojenie pełne: gaz, prąd woda, kanalizacja, bardzo ładna i kształtna działka − 52.000 zł, of.721

SKAŁA − NOWA WIEŚ − 31 a, w całości budowlana, uzbrojenie: prąd, woda, gaz, kanalizacja − 81.000 zł, of.1079

GOLKOWICE − 10a, uzbrojenie: prąd, gaz, woda, 26m szeroka − 35.000 zł, of.625

NOWY WIŚNICZ − 5,25a, pod zabudowę bliźniaczą, uzbrojnie: prąd, woda, gaz – 21.000 zł, of.1189

ŁUCZYCE − 12 ar, uzbrojenie: gaz, prąd, woda, wymiary: 32m x 40m − 25.000 zł, of.1360

ZABIERZÓW – ŚLĄSKA – 27 ar, uzbrojenie:gaz, prąd, woda, szerokość 15m – 67.500 zł, of. 1300

DZIAŁKI − BUDOWNICTWO WIELORODZINNE

CENTRUM − KAZIMIERZ − 5a, pod budownictwo wielorodzinne, uzbrojenie pełne − 210.000 USD, of.509

DOMY DO SPRZEDAŻY

GIEBUŁTÓW − działka 19a, pow 220m dwukondygnacyjny, z dużym przyziemiem, solidnie wybudowany − 115.000 USD, of.1218

SIEDLCE − 220m2, działka 10 ar, dom wolnostojący, nowy, kryty czerwoną dachówką, tel. − 330.000 zł, of.1370

KROWODRZA − ŻMUJDZKA − działka 8,71a, pow. całkowita 200m2, dwurodzinny, nadaje się również na siedzibę firmy − 180.000 USD,
of.1057

PODGÓRZE − PIASKI − działka 43 a, pow.350m2, bardzo pięknie położony do indywidualnego wykończenia − 180.000 USD, of.1042

ZABIERZÓW − działka 10 a, pow 350 m2, połowa bliźniaka, trzykondygnacyjny, wysoki standard wykończenia, kort tenisowy, możli−
wość prowadzenia działalności gospodarczej w przyziemiu − 650.000 zł, of.946

ŁAPANÓW − działka 5 a, pow. 180m2, 5 pokoi, kuchnia, dwie łazienki pięcioletni − 180.000 zł, of.861

JERZMANOWICE − działka 12 a, pow 375m2, trzykondygnacyjny, budowany w latach 90 − tych − 125.000 USD, of.499

KONINKI − działka 6a, pow. 100 m2, dom całoroczny murowany, bardzo ładny, wysoki standard wykończenia − 250.000 zł, of.937

GDÓW − działka 60 a, dom drewniany o pow. 200m, wysoki standard wykończenia, pięknie zagospodarowany ogród − 300.000 zł,
of.1174

TRZEBUNIA − działka 7 arów, 60 letnia chata wiejska z bali drewnianych, dojazd drogą polną − 65.000, of.1265

TRZEBUNIA − działka 14 arów, pow.150m2, dom parterowy z bali drewnianych, bardzo pięknie wykończony − 125.000 zł, of.315

WĘGRZCE WIELKIE − działka 7,5ara, pow. 200m2, dom siedmioletni, murowany z pustaków żużlowych, 5 pokoi, kuchnia, łazienka −
320.000 zł, of.1171

PIASKI – BŁOTNA – 3,3 ar, 200m2, połowa bliźniaka, stan surowy zamknięty, dwukondygnacyjny, wybudowany z materiałów trady−
cyjnych – 290.000zł, of.1393

WOLA JUSTOWSKA – KRÓLOWEJ JADWIGI – działka 3 ary, 300m2 pow. całkowitej, połowa bliźniaka, wysoki standard wykończenia,
tel. – 140.000 USD, of.1397
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LOKALE UŻYTKOWE − NAJEM
CENTRUM − KROWODERSKA − 36m2, lokal biurowy do małego remontu na parterze, telefon − 900 zł, of.1342
KROWODRZA − LEA − 56m2, parter lokal biurowy dwa pomieszczenia − 800 zł plus VAT, of.1153
SZLAK − 50m2, lokal biurowy, parter, dwa pomieszczenia, dwie linie telefoniczne po remoncie − 3500 zł plus 22% VAT, of.1117
ŚRÓDMIEŚCIE − AL.POKOJU − 170m2, 1 piętro, lokal biurowy nowy, do wynajmu od 1 marca − cena do ustalenia of.1156
SZYMANOWSKIEGO − 98m2, lokal biurowy, pierwsze piętro, tel., w trakcie remontu − 1000 USD, of.1102
CENTRUM − STRASZEWSKIEGO − 80m2, 1piętro(3), lokal biurowy, dwa pokoje po 30m2 każe plus zaplecze,wysoki standard wykończe−
nia – 2.200 zł, of.1375
ŚRÓDMIEŚCIE − AL.POKOJU − 212 m2, lokal handlowo usługowy na parterze, nowy do wynajmu od marca − cena do ustalenia, of.1157
ŻABINIEC − 80m2, parter, nowy lokal handlowo − usługowy, tel. – 1.120 USD, of.1125
PLAC MATEJKI − 162 m2, parter, 4 pom., po remoncie pod biura, bank względnie gastronomię − 9.000 zł, of.1075
ŚRÓDMIEŚCIE – MIESZKA I – 49m2, lokal biurowy, parter, trzy pomieszczenia – 1.500zł, of.1355
KOCHANOWSKIEGO − 186m2, lokal użytkowo − handlowy w przyziemiu, dwa odrębne wejścia, ogrzewanie elektryczne odstępne
23.000 zł − czynsz netto − 5.000 zł, lub sprzedaż 800.000 zł, of.1033
LUBICZ − 366 m2, (parter 166,6m2 + 200m2 piwnice ogrzewane), przeznaczenie na restaurację, bank itp. – 5.500 USD, of.731
BERBERYSOWA − 140 m2, lokal pod działalność usługową np: szwalnia na parterze, tel. − 6.000 zł, of.1078
PODGÓRZE − 317m2, parter, lokal pod hurtownię, magazyn, cichą i nieuciążliwą produkcję, energia 380V, telefon – 6.500 zł + 22% VAT,
of.1148
KROWODRZA − LEA − 57m2 lokal nadający się na biura, dwa pomieszczenia, 1 piętro − 1.000 zł plus 22% VAT, of.1152
MIECHÓW − 750m2, hala magazynowa, plus pomieszczenia biurowe 120m2, 95m2 mieszkanie − 12.000 zł, of.1041
PODGÓRZE − SKRZYNECKIEGO − 40m2 lokal handlowo − użytkowy, parter, jedno pomieszczenie plus w.c. − 1100 zł, of.1283

DOMY − NAJEM
WOLA JUSTOWSKA − KRÓLOWEJ JADWIGI − 150m2, salon, 3 sypialnie, 2 łazienki, garaż na dwa auta, połowa bliźniaka, na cele miesz−
kalne lub biurowe, ogród 5 a − 2000 USD, of.1165
WOLA JUSTOWSKA − KORBUTOWEJ − 150m2, 5 pokoi, garaż, 2 łazienki, ogród 10 a – 1.300 USD, of.869
ŚRÓDMIEŚCIE − KASPROWICZA − 200 m2, salon, kuchnia, 3 sypialnie wysoki standard wyposażenia, garaż na dwa auta – 1.200 USD

MIESZKANIA DO WYNAJMU
180m − APARTAMENT − WYSPIAŃSKIEGO − 1700 USD, 47m, 55m− SKŁADOWA − 1000 zł, 1200 zł(nowe), 65m − KROWODERSKICH ZUCHÓW
(garaż) − 1500zł, (nowe) 62m − SIEMIRADZKIEGO − 1400 zł, 110m − ZEGADŁOWICZA − 1000 USD, 56m − G.ZAPOLSKIEJ −, 1200 zł, 70m − ARMII
KRAJOWEJ (nowe) − 700 USD, 66m − BURSZTYNOWA − 1000zł, 60m − ZAKĄTEK − 1200 zł, 70m − PRZEGON − 2000 zł, 70 m − SZLAK − 1700 zł, 48m
− ZAMKOWA − 900 zł, 90m − MAZOWIECKA − 2500 zł, 105m − SUCHA − 2500 zł, 70m − ARIAŃSKA − 750USD, 52m − BOH.WRZEŚNIA − 900 zł, 25m
– BRONOWICKA − 550 zł, 28m – WIELOPOLE – 800 zł, 60m − HANDLOWE − 800 zł, 50m − DASZYŃSKIEGO − 1500 zł, 40m – UGOREK – 1000 zł,
30m − RUSZNIKARSKA – 600zł, 200m − CZARNOWIEJSKA − 1500USD, 37m − KAZIMIERZOWSKIE − 700zł, 64m − OŚWIECENIA − 1.000 zł, 70m −
SOLSKIEGO − 500USD, 63m − CENTRUM E − 800zł, 70m − ŁANOWA − 850, 66m − ŻYTNIA − 1100 zł, 90m − SAREGO − 1500 USD, 46m − ROZRYWKA
– 750 zł, 55m – JANICKIEGO – 1200 zł, 84m – GRABOWSKIEGO – 1500 zł, 63m – 2 PUŁK LOTNICZY (garaż) – 1500zł

STRYCHY DO ZAMIESZKANIA ZAADAPTOWANE
CENTRUM − LENARTOWICZA − 85m2, 95m2 są to trzy pokoje z kuchnią, 4 piętro, bardzo ładnie zaadaptowany strych − 280.000 zł,
(negocjacja), of.1275
PODGÓRZE − 148m2, trzy sypialnie, salon z aneksem kuchennym 52m2, duża łazienka, toaleta, bardzo wysoki standard wykończenia,
3 piętro − 310.000 zł, of.1205
CENTRUM – KROWODERSKA – 89m2, 3piętro(3), salon, 3 sypialnie, ogrzewanie elektryczne, tel. – 300.000 zł, of.1377
ŚRÓDMIEŚCIE – MOGILSKA – 100 m2, 5 piętro(5), nowe, hipoteczne, salon, 3 sypialnie, ogrzewanie elektryczne, tel. – 290.000 zł, of. 1409

STRYCH DO ADAPTACJI
KAZIMIERZ − 105m2, 3 piętro, wysokość 2,6m, ścianka kolankowa 1,11m − 90.000 zł, of.1168

OBIEKTY USŁUGOWO − HANDLOWE − SPRZEDAŻ
KAZIMIERZ − 62m2, lokal frontowy użytkowy, 3 pomieszczenia, zaplecze socjalne − 265.000 zł, of.1164
PODGÓRZE − OCHOJNO − 420m2, działka 18 arów, obiekt użytkowy, magazynowy z mieszkaniem na górze − 350.000 zł, of.801
PODGÓRZE − KAMIEŃSKIEGO − 100m2, działka 5,5ara przy samej ulicy, prowadzona jest działalność handlowa − 210.000 zł, of.1111
NOWA HUTA − MISTRZEJOWICE − 174 m2, działający pawilon handlowy dwukondygnacyjny, własność hipoteczna − 350.000 zł, of.1147
MYŚLENICE − ŁĘKI − 1584m2, działka 100 a, budynek murowany, dwukondygnacyjny w znakomitym stanie technicznym, może służyć
do produkcji, magazyn itp. − 700.000 zł, of.795
RUDAWA − 1700m2 − 3 hale, zaplecze socjalno magazynowe działka 90a − cena do ustalenia, of.1166
RADYMNO − 1509m2 magazyny, budynek biurowy 600m2, obiekt zlokalizowany jest 19 km od przejścia granicznego z Ukrainą, w
pobliżu bocznica kolejowa, działka 62 ary − 450.000 zł, of.1210

KAMIENICE I UDZIAŁY W KAMIENICACH
KROWODRZA − ŚLĄSKA − 1/2 kamienicy o pow. 300m2, nie podziału fizycznego, wolne do zajęcia jest mieszkanie dwupoziomowe
parter i pierwsze piętro o pow. około 130m2, 350.000 zł, of.1052
GRZEGÓRZKI − 367m2, część kamienicy w całości wolna 1, 2, 3 piętro − poddasze po podziale fizycznym − 550.000 zł, of.1143
KROWODERSKA − 145m2, część kamienicy wyodrębnionej do oddzielnej księgi wieczystej, składa się z dwóch lokali na parterze, 36m2
lokal użytkowy w oficynie − wolny po zakupie, 109m2 lokal mieszkalny zajęty przez 1 osobę − 280.000 zł, of.716
CENTRUM – SIEMIRADZKIEGO – 350m, 1/4 część kamienicy wyodrębniona do oddzielnej księgi wieczystej, wolne pięciopokojowe
mieszkanie do zajęcia po zakupie, trzy mieszkania zamieszkałe – 570.000 zł, of.1392

GARAŻE
15m – ZAKĄTEK – 26.000zł: 15m, 16,5m – SKŁADOWA – 26.000zł; 28.000zł

ul. Karmelicka 46/24
zapraszamy pon.−pt. 10 − 18

tel. 633−26−93
tel./fax 423−31−99

Kompleksowa obsługa w zakresie obrotu nieruchomościami,
regulacje stanów prawnych, prowadzenie inwestycji
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NIERUCHOMOŚCI IRENA WRÓBLEWSKA
Sieć Agencji FIRMA PROJEKT

31−011 Kraków, Plac Szczepański 5
tel. (012) 422 76 60, tel./fax (012) 423 13 04

e−mail:fp@bci.krakow.pl        www:http://www.dots.krakow.pl/fp

Data rozpoczęcia działalności: 1 kwietnia 1990 r.

DZIAŁKI W KRAKOWIE − SPRZEDAŻ
Dąbie, działka pod handel−
usługi, pow.działki: 338,3 a,
cena: 5515000 USD, K−
23795, tel.4227660, 4231325
/FP/
Czyżyny, działka pod han−
del − usługi, pow.działki:
2,5 ha, cena: 3000000 USD,
K−23767, tel.4227660,
4231325 /FP/
Prądnik Czerwony, działka
z fundamentami obiektu
handlowo−usługowego,
pow.działki: 6,56 a, cena:
110000 USD, K−24067, tel.
4227660, 4231325/FP/
Al.Pokoju, działka komer−
cyjna pod budowę budyn−
ku biurowo−usługowego,
pow.działki: 36, 50a, cena:
365000USD, K−23919, tel.
4294015, 4230825/FP/
ok.Libertowa, działka pod
budownictwo jednorodzin−
ne indywidualne, pow.
działki: 19 a, cena: 50000zł,
możliwość dokupienia są−
siedniej identycznej, K−
23746, tel.4230825, 4223362
/FP/
SWOSZOWICE !!!, bardzo
atrakcyjna działka pod
usługi publiczne, pow.
działki: 30 a, cena: 240000
PLN, K−23243, tel.4230825,
4223362/FP/
Podgórze, działka komer−
cyjna, pow.działki: 4,75 a,
cena: 250000USD, lub
dzierżawa za cenę: 1300
USD/msc, K−23125, tel.
6321266, 6336056/FP/
Piaski, budownictwo jed−
norodzinne, pow.działki: 5
a, cena: 64000PLN, K−
23006, tel.4223362/FP/
Grębałów, działka pod bu−
downictwo jednorodzinne,
pow.działki: 88 a, cena:
220000 PLN, K−22959, tel.
4227660, 4231325/FP/

Rybitwy, budownictwo
jednorodzinne indywidual−
ne, pow.działki: 12,84 a,
cena: 60000PLN, K−22967,
tel.6321266, 6336056/FP/
Rybitwy, budownictwo
jednorodzinne indywidual−
ne, pow.działki: 14,36 a,
cena: 67000PLN, K−22966,
tel.6321266, 6336056/FP/
Bronowice Wlk., handel −
usługi, przemysłowa, pow.
działki: 117 a, cena:
1350000 PLN, K−22925, tel.
4223362, 4230825/FP/
Łobzów (ok. ul. Łokietka),
budownictwo wielorodzin−
ne (plomba), pow.działki:
22,13 a, cena: 1000000
PLN, K−22922, tel.4223362,
4230825/FP/
Zakamycze, działka pod
budownictwo jednorodzin−
ne, prostokątna, uzbrojo−
na, pow.: 14,45 a, cena:
185000 PLN, K−22767, tel.
4227660/FP/
Jugowice, działka pod bu−
downictwo jednorodzinne,
pow.: 5,78a, cena: 50000
PLN, K−22678, tel.4227660/FP/
Jugowice, dzierżawa lub
sprzedaż działki pod ko−
mercję lub reklamę,
pow.działki: 3,68 a, cena
1500PLN, lub sprzedaż,
cena 95000 PLN, , K−22592,
tel.4294015, 4230825/FP/
Wola Justowska, widoko−
wa działka pod budownic−
two jednorodzinne, pow.
działki: 42,67 a, cena:
1024000 PLN, K−22529, tel.
6321266, 6336056/FP/
Łęg, działka pod handel−
usługi, pow.działki: 31 a,
cena: 130000PLN, K−21651,
tel.4231304/FP/
Prądnik Biały, działka budow−
lana, działka o pow: 75,03 a,
uzbrojenie na działce, cena:
773000PLN, K−21527 tel.
227660, 4210762 /FP/

Batowice, ok.ul.Powstań−
ców, działka budowlana
częściowo pod budownic−
two jednorodzinne i usługi
komunikacyjne, uzbrojenie
w sąsiedztwie, pow.działki:
14,5 a, cena: 150000PLN,
K−21535, tel.4294015/FP/
Podgórze, handel − usługi,
pow.działki: 160 a, zatwier−
dzony projekt na budowę
marketu cena: 3360000
USD, K−21597, tel.6321266,
6321532/FP/
Mistrzejowice, działka ko−
mercyjna(UC+M3), pow.
działki: 7,04 a, dobra na
pawilon, cena: 70000 PLN,
K−21424, tel.4210762/FP/
Skotniki, działka pod han−
del−usługi, pow.działki: 58
a, uzbrojenie 50m, cena:
240000 PLN, K−21406, tel.
4227660, 4231325/FP/
Witkowice, działka budow−
lana z przeznaczeniem
pod zabudowę typu M−4 z
możliwością budowy m.in.
obiektów usług komercyj−
nych i urządzeń komunika−
cyjnych, pow.działki: 31 a,
cena: 150000PLN, K−21002,
tel.4210762, 4227660/FP/
Pychowice−Zakrzowiecka,
oferta dla inwestora M−3 ,
pow. działki: 36,35 a, uzbro−
jona cena: 218000PLN K−
20937, tel.4231304, 4210762
/FP/
Pychowice−Zakrzowiecka,
oferta dla inwestora M−3 ,
pow działki 32,20 a uzbro−
jona cena 225500PLN, K−
20936 tel.4210762, 4231304
/FP/
Pychowice−Zakrzowiecka,
oferta dla inwestora, M−3
pow. działki: 26,73 a, cena
187200 PLN, K−20935, tel.
4210762, 4231304/FP/

Biuro centralne:

Pl.Szczepański 5

tel.4227660, 4210762,

4231325

tel./fax 4231304

czynne pn.−pt.: 9−17,

sobota: 9−13

Filia:

Ul.Starowiślna 1

tel. 4223362, 4294015,

4294030

tel./fax 4230825

czynne pn.−pt.: 9−17,

sobota: 9−13

Filia:

Ul.Karmelicka 57

tel. 6322965,

6321266, 6321282,

6321532,

tel./fax 6336056,

czynne pn.−pt.: 9−17,

sobota 9−13
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DZIAŁKI W KRAKOWIE − SPRZEDAŻ
Bronowice Małe, ok.ul. Oj−
cowskiej, budownictwo
jednorodzinne indywidual−
ne, uzbrojenie w drodze,
pow. działki: 27 a, cena:
306000 PLN, K−20524, tel.
4294015/FP/
Dąbie, działki z przeznacze−
niem komercyjnym, poło−
żone na terenie płaskim,
częściowo uzbrojone,
pow. 23,21, 15,30 arów,
cena: 65USD/m2, K−20501,
tel: 4231325, 4227660/FP/
Wola Justowska, działka
pod budownictwo jedno−
rodzinne, pow. działki: 20 a,
cena: 170000USD, K−20397,
tel.4223362, 4230825/FP/
Libertów−Lusina, działka bu−
dowlana, uzbrojona, pow.
20 a, cena: 150000 PLN, K−
19958, tel.4231304/FP/
Przegorzały, działka bu−
dowlana M4 /bud. indywi−
dualne/, pow.3,16 a, szer.
12m, cena: 63000PLN, K−
19676, tel.4231325/FP/
Swoszowice, k/ul. Zako−
piańskiej, działka komer−
cyjna, cz.uzb., pow: 8 a,
cena: 80000PLN, K−19317,
tel.4227660/FP/
Swoszowice, działka pod
budownictwo jednorodzin−
ne z projektem domu i ze−
zwoleniem na budowę,
pow.9,65 a, cena: 67000
PLN, K−19221, tel.4210762,
4231304/FP/
Kraków, okolice Borku Fa−
łęckiego, działka pod ho−
tel (WZiZT), niedaleko od Za−
kopianki, dobre połączenie
z Balicami (lotnisko),
pow.101 a, cena: 3030000
PLN do negocjacji, K−19224,
tel.6321266, 6322965 /FP/
Wola Justowska, działka
budowlana, pow.: 12 a,
cena: 240000PLN, K−18818,
tel.4231304/FP/
Skotniki, atrakcyjna działka
budowlana, z możliwością
podziału na mniejsze, pow:
31,52 a, cena: 195000 PLN,
K−18202, tel. 4210762,
4231304 /FP/
Wola Duchacka, działka
pod budownictwo jedno−
rodzinne (ok. 25a) pozosta−
ła część rolna, pow. dział−
ki: 55 a, cena: 240000 PLN,
K−17992, tel.4231325/FP/

Wzgórza Krzesławickie,
działka pod usługi komer−
cyjne, pow. 5,45 a, cena:
44000 PLN, K−17929, tel.
4227660/FP/
Prądnik Czerwony, pod
budownictwo jednorodzin−
ne indywidualne, pod bu−
downictwo jednorodzinne
zabudowy intensywnej,
budownictwo wielorodzin−
ne niskie, 4 działki o pow.22
a, cena: 22000PLN/ar, K−
17424, tel.4227660, 4231325
/FP/
Opatkowice, działka przy
trasie wylotowej pod bu−
downictwo jednorodzinne
z możliwością usług komer−
cyjnych, pow. 50 a, cena:
1000000 PLN, K−17320,
tel.4227660/FP/
Prądnik Czerwony, działka
przy trasie wylotowej, prze−
znaczona pod usługi ko−
mercyjne, pow. 85 a,
cena: 1020000 USD, K−
17284, tel.4231325/FP/
Bielany, budownictwo jed−
norodzinne indywidualne z
prawem do wieczystego
użytkowania, pow. 3,66 a,
cena: 80000PLN, K−16706,
tel. 6321266, 6322965/FP/
Okolica ul. Nowohuckiej,
działka pod usługi komer−
cyjne i budownictwo
mieszkaniowe, doskonały
dojazd, częściowo uzbro−
jona, pow. 30,72 a, cena:
400000 PLN, K−16436,
tel.4231325/FP/
Kliny, działka z aktualnymi
WZ i ZT dla realizacji bu−
downictwa mieszkaniowe−
go i usług, pow.dz.10,96
ha, możliwość kupna w
częściach, na jednej z czę−
ści budynek mieszkalny,
cena: 10400000PLN, K−
16301, tel.4227660/FP/
Os. Podwawelskie, dosko−
nała lokalizacja, działka
pod usługi komercyjne−
banki, instytucje ubezpie−
czeń, handel, hotele, usłu−
gi publiczne oraz w części
pod budownictwo wielo−
rodzinne typu− M1, pow.
działki: 30,3 a, cena:
1600000PLN, K−15318, tel.
6336056/FP/

Okolice” Makro”, działka
pod handel − usługi, pow.
działki 93 a, uzbrojona,
cena: 1200000 DEM, K−
15108, tel.4223362, 4294015
/FP/
Bieńczyce, działki pod
handel−usługi−14 a, rolna−
19 a., przy głównej ulicy,
WOZ dopuszcza budynek
2−kondygnacyjny ok.500
m2 i parking, cena:
400000PLN, K−14691, tel.
6162147/FP/
Kobierzyn, działka pod bu−
downictwo wielorodzinne,
pow.123 a, cena: 738000
PLN, K−12960, tel.4231325/
FP/
Wola Justowska, piękna
działka pod budownictwo
jednorodzinne, uzbrojona,
pow.19,3a, cena: 160000
USD, K−12833, tel. 4223362/
FP/
Bieżanów, działka pod bu−
downictwo jednorodzinne
z zabudowaniami gospo−
darczymi i domem, czę−
ściowo rolna, uzbrojona,
pow. 175 a, cena: 450000
PLN, K−11524, tel.4231325 /
FP/
Kazimierz, działka zabudo−
wana kamienicą przezna−
czoną do rozbiórki lub re−
montu kapitalnego, atrak−
cyjna lokalizacja, pow.
4,89 a, cena: 260000USD,
K−11300, tel. 6321266,
6321532 /FP/
Krowodrza, działka prze−
znaczona pod budownic−
two wysokie oraz komer−
cję, pow. 62 a, cena
384400 USD, K−11051, tel.
6336056/FP/
Kleparz, atrakcyjna działka
przy trasie komunikacyjnej
pod usługi komercyjne,
możliwość budowy obiek−
tu biurowego o pow. ok.
15000 m2 lub hotelu, kom−
pletne uzbrojenie w ulicy,
pow. 60 a, cena: 1500000
USD, K−10938, tel.4210762/
FP/
Rybitwy, działka pod bu−
downictwo jednorodzinne,
pow. 37a, cena 74000 PLN,
K−10895, tel.4227660/FP/
Kurdwanów, działka pod
budownictwo jednorodz.,
wielorodz. wysokie, uzbro−

jenie w ulicy, pow.45 a,
cena: 180000PLN, K−10841,
tel.4231325 /FP/
Nowa Huta, działka prze−
mysłowa, handlowo−usłu−
gowa, uzbrojona, możli−
wość podziału, pow.400 a,
cena: 880000PLN, K−9723,
tel.4227660/FP/
Czyżyny, atrakcyjna dział−
ka pod usługi publiczne,
przy trasie przelotowej, w
pełni uzbrojona, pow.34 a,
cena: 370000USD, K−9612,
tel.4227660/FP/
Bieżanów Stary, działka bu−
dowlano−rolna /w 3/4 bu−
dowlana/, ubzrojenie w
granicy działki, pow.49 a,
cena: 55000PLN, K−9349,
tel.4223362/FP/
Salwator, działka pod bu−
downictwo jednorodzinne
, w pełni uzbrojona, wido−
kowa, na południowym
stoku, pow. 7 a, cena:
42000 USD, K−9363, tel.
4227660/FP/
Rybitwy, działka pod usłu−
gi komercyjne, dzierżawa
wieczysta, uzbrojona, kwa−
dratowa, pow.24,22 a,
cena: 170000, K−9185, tel.
4231304/FP/
Jugowice, działka handlo−
wo−usługowa, uzbrojenie w
drodze, pow. działki: 18a,
cena: 150000PLN, K−9090,
tel.4227660/FP/
Krowodrza, działka o pow.
86 a, przeznaczona pod
usługi komercyjne. cena
980000 PLN, K−8712, tel.
4231304/FP/
Krowodrza, działka z prze−
znaczeniem pod usługi,
uzbrojona, o pow.30a,
cena: 300000PLN, K−8667,
tel.4231304/FP/
Mistrzejowice, działki pod
handel − usługi, przemysło−
wa, uzbrojona, pow. dział−
ki: 10,39 a, cena: 350000
PLN, K−8366, tel.4227660/
FP/
Rej.Matecznego, działka
przemysłowa, uzbr., pow.
27,5 a, cena: 220000PLN, K−
8117, tel.4223362/FP/
Swoszowice, działka pod
usługi publiczne, pełne
uzbr., pow.30,35 a, cena:
100000 PLN, K−7282, tel.
4223362/FP/
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DOMY W KRAKOWIE − WYNAJEM
Okazja, os. Oficerskie! Dom
wolnostojący, idealnie nada−
jący się na cele biurowe lub
mieszkalne, pow.domu:
200m2, pow.działki: 6a, cena
wynajmu: 6000PLN, K−24133,
tel.4227660, 4231325/FP/
Wola Justowska, dom wol−
nostojący, częściowo ume−
blowany, pow.domu: 300
m2, pow.działki: 8a, cena
wynajmu: 2500USD, K−24044,
tel.4294015, 4230825/FP/
Wola Justowska, 5−letni dom
wolnost. jednorodzinny, ume−
blowany, do wynajęcia,
pow.domu: 202m2, cena
wynajmu: 1700USD, K−24034,
tel.4227660, 4231325/FP/
Wola Justowska, segment
bliźniaka, umeblowany, z
garażem, pow.domu: 220
m2, pow.działki: 8a, cena
wynajmu: 1900USD, K−23871,
tel.4227660, 4231325/FP/
Borek Fałęcki, luksusowy dom
jednorodzinny, pow. domu:
350m2, pow.działki: 6a, cena
wynajmu: 3000 USD,
tel.4294015, 4230825/FP/
Łagiewniki, dom wolnost.
jednorodz., o pow.300m2,
umeblowany, tel, domofon,
pow.działki: 11a, cena wy−
najmu: 1600USD, K−23460,
tel.6321266, 6322965/FP/
Bronowice, dom wolnost.
jednorodz.do zamieszkania,
o pow.100m2, z 4 liniami te−
lefonicznymi, do zamieszka−
nia lub na firmę.cena wynaj−
mu: 1300USD, K−23089 tel.
6321266, 6322965/FP/
Borek Fałęcki, dom wolno−
stojący, parterowy z podda−
szem mieszkalnym, 4 poko−
je, kuchnia, ładnie wykoń−
czony, kuchnia umeblowa−
na i wyposażona, pow.do−
mu: 220m2, pow.działki: 5a,
cena wynajmu: 800USD, K−
23296, tel.4231325/FP/
Prądnik Biały, nowy segment
w zabud. szereg. wykończo−
ny wysoki standard, telefon,
garaż, pow. domu: 220m2,
pow. działki: 4a, cena wy−
najmu: 1100USD, K−22646,
tel.4230825, 4223362 /FP/

Prądnik Biały, bardzo ładny,
funkcjonalny, nowy bliźniak
do zamieszkania z garażem,
pow.domu: 220m2, pow.
działki 7a cena wynajmu:
2000 USD, K−22604, tel.
4227660, 4231325/FP/
Błonia, nowy bliźniak, salon,
trzy pokoje, garaż, pow.do−
mu: 200m2, cena wynajmu:
1400USD, K−22594, K−,
tel.6321266, 6322965/FP/
Wola Justowska, nowy dom
typu rezydencja do zamiesz−
kania, częściowo umeblo−
wany o pow.440m2, cena
wynajmu: 4000 USD, K−22593,
tel.4294015, 4230825/FP/
Wola Justowska, dom wol−
nost. jednorodz, nieumeblo−
wany o pow: 400m2, pow.
działki: 5a, cena wynajmu:
4000USD, K−22258, tel.
4227660, 4231325/FP/
Skotniki, dom z garażem,
pow.dom.190m2, pow.dział−
ki.9a, cena wynajmu: 3000
PLN, K− 22203, tel.4227660,
4231325/FP/
Cichy Kącik, segment w za−
bud. szereg., pow.użytk:
210m2, cena wynajmu: 1800
USD, K−22201, tel.4227660/
FP/
Skotniki, dom wolnost. jed−
norodz., wiek: 2, pow.domu:
190m2, pow.działki: 9a, ele−
ganckie wyposażenie, dział−
ka zagospodarowana, ga−
raż, cena wynajmu: 3 000
PLN, K−22132, tel.4223362,
4230825/FP/
Os. Oficerskie, segment w
zabud. szereg., wiek: 7,
pow.domu: 180, 00m2, cena
wynajmu: 4200PLN, K−22011,
tel.6321266, 6322965/FP/
Przegorzały, bliźniak do wy−
najęcia, pow.domu: 200m2,
umeblowany, cena: 2000
USD, K−21645, tel.4231325/
FP/
Wola Justowska, rezydencja,
umebowanie do uzgodnie−
nia, pow. 320m2, cena wy−
najmu: 3000USD, K−21067,
tel.4230825/FP/

Wola Justowska, rezydencja
superkomfortowa, nowo
budowana, atrakcyjny pro−
jekt architektoniczny i orgi−
nalne aranżacje wnętrz,
pow. 500 m2, widokowa
działka o powierzchni 23 a,
bardzo wysoki standard,
ekologiczne materiały, cena
wynajmu: 6000 USD, K−20932,
tel.4210762/FP/
Wola Justowska, dom wol−
nost. jednorodz., nowy, pow.
240m2, cena wynajmu: 2500
USD, K−20452, tel. 4223362,
4230825/FP/
Wola Justowska, dom wol−
nostojący, jednorodzinny,
umeblowany, z garażem, 2
linie telefoniczne, pow.do−
mu: 187m2, piękna, wodo−
kowa działka o pow.7,8 a,
cena wynajmu: 2000 USD, K−
20403, tel. 4294030,
0602298984 /FP/
Wola Justowska, dom wol−
nost., pow.domu: 200m2,
pow. działki: 9,8 a, cena
wynajmu: 3800USD, K−19954,
tel.4210762/FP/
Wola Justowska, część kom−
fortowo wyposażonego
domu, 2−poziomy, 5−pokoi,
2−łazienki, salon, garaż, tele−
fon w każdym pokoju , cena
wynajmu: 1500USD, K−19413,
tel. 4231325, 4227660/FP/
Bronowice Małe, ok.ul.Za−
rzecze, bliźniak , tel., parkie−
ty, flizy, cz. umeblowane,
funkcjonalny rozkład, p.c.
domu: 200m2, pow. działki:
3a, cena wynajmu: 1300
USD, K−19295, tel.4294015/
FP/
Olsza, dom wolnost. wielo−
rodz.do urządzenia pod Na−
jemcę, pow. 260m2, pow.
działki: 7a, cena wynajmu:
2000USD, K−17580, tel.
6321266, 6322965/FP/
Bronowice Małe, bliźniak ,
umeblowany, pow. 360m2,
cena: 3500USD, K−17434,

Biuro centralne:

Pl.Szczepański 5

tel.4227660, 4210762,

4231325

tel./fax 4231304

czynne pn.−pt.: 9−17,

sobota: 9−13

Filia:

Ul.Starowiślna 1

tel. 4223362, 4294015,

4294030

tel./fax 4230825

czynne pn.−pt.: 9−17,

sobota: 9−13

Filia:

Ul.Karmelicka 57

tel. 6322965,

6321266, 6321282,

6321532,

tel./fax 6336056,

czynne pn.−pt.: 9−17,

sobota 9−13
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MIESZKANIA − SPRZEDAŻ
Grzegórzki, ul.Rzeźnicza,
mieszkanie 3−pokojowe z
dużą, jasną kuchnią, pierw−
sze piętro, parkiety, tel.,
pow.60m2, cena: 210000
PLN, K−24203, tel.4231325,
4210762/FP/
Prokocim, mieszkanie 3−poko−
jowe z jasną kuchnią, trzecie
piętro w nowym, ceglanym
budynku, flizy, terakota, mo−
zaika parkietowa, tel., ewen−
tualnie do dokupienia garaż
w podziemiu, pow. 61m2,
cena: 155000PLN, K−24341,
tel.4231325, 4210762/FP/
Os. Hutnicze, mieszkanie 1−
pokojowe z dużą jasną
kuchnią, pow.38,5m2, cena:
85000 PLN, K−23992, tel.
4227660, 4210762/FP/
Kozłówek, mieszkanie 3−po−
kojowe, dobry standard wy−
kończenia, drugie piętro,
pow.54m2, cena: 150000
PLN, K−23371, tel.4231325/FP/
Dąbie, garsoniera, drugie
piętro, wyposażenie stan−
dardowe, pow.26m2, cena:
83000PLN, K−23370, tel.
4231325/FP/
Kurdwanów, Kasztel, miesz−
kanie 3−pokojowe, nowe,
pierwsze piętro, obiekt strze−
żony, miejsce garażowe, wy−
kończone, flizy, terakota,
pow.77, 74m2, cena: 230000
PLN, K−23271, tel.4231325/FP/
Łagiewniki, mieszkanie 5−
pokojowe na pierwszym pię−
trze w nowoczesnym budyn−
ku, kuchnia w pełni umeblo−
wana i wyposażona, dwie
łazienki, balkon, ogrodzone
miejsce parkingowe w pasa−
żu, pow.110m2, wysoki stan−
dard wykończenia, cena:
87550USD, ewentualnie wy−
najem za 800USD miesięcz−
nie, K−22770, tel.4231325/FP/

Kurdwanów, ul. Kordiana,
mieszkanie 3−pokojowe na
czwartym piętrze w nowym
budynku, wykończone bar−
dzo ładnie, flizy, parkiety, tel.,
pow.64m2, cena: 160000
PLN, K−22050, tel.4231325/
FP/
Stare Miasto, ok. Dworca
Głównego, mieszkanie 3−
pokojowe, jasna kuchnia,
ładnie wykończone, pierw−
sze piętro, 5 linii tel., okablo−
wanie komputerowe i inter−
netowe, alarm, żaluzje,
pow.100m2, b.dobre na sie−
dzibę firmy jak i na cele
mieszkalne, cena wynajmu:
1100USD, sprzedaż: 300000
PLN do negocjacji, K−19542,
tel.4231325/FP/
Os.Lipska, ul.Myśliwska,
mieszkanie 3−pokojowe, wy−
soki standard wykończenia,
nowoczesna aranżacja
wnętrza, sufity podwieszane,
szafy wnękowe Stanley,
duży balkon, pow. 66m2,
cena: 170000PLN, K−18171,
tel.4231325/FP/
Wola Duchacka, ul.Włoska,
mieszkanie 1−pokojowe z
meblami, pow.34m2, 4/IV,
SWł, cena: 85000PLN, K−
13655, tel.6162147/FP/
Grzegórzki, mieszkanie 1−
pok− jk, pow.37m2, cena:
120000 PLN, K−23981,
tel.4227660, 4210762/FP/
Prądnik Czerwony, mieszka−
nie 1−pokojowe z balkonem,
nowe do wykończenia, SWł,
wysoki parter/III, pow.37m2,
cena: 108000PLN, K−17302,
tel.4223362, 4294015/FP/
Grzegórzki, okol.ul. Blachnic−
kiego, mieszkanie 1−pokojo−
we, pow.27m2, H, cena:
83000 PLN, K−19227, tel.
6321266, 6322965/FP/

Azory, mieszkanie 1−pokojo−
we, pow.28m2, cena:
80000PLN, SWł, parter, K−20208,
tel.6321266, 6322965/FP/
Prądnik Biały, mieszkania 1,
2 i 3−pokojowe w nowopow−
stającej inwestycji, termin
realizacji koniec 1999r, ulga
budowlana, cena mieszkań:
700USD/m2+15000PLN/
grunt/, K−20205, tel.4294030,
0602298984/FP/
Prądnik Biały, mieszkania pod
wynajem, 1 i 2−pokojowe,
duża ulga budowlana, od−
biór mieszkań czerwiec 2000r.,
cena 700USD/m2, K−24408,
tel.4227660, 4210762/FP/
Stare Podgórze, mieszkanie
1−pokojowe, pow.30m2,
cena: 80 000PLN, K−24410,
tel.4294015, 4230825/FP/
Os. Złocień, nowe mieszka−
nie 1−pokojowe z kompletnie
umeblowaną kuchnią, 1/III,
pow.33m2, cena: 95000PLN,
K−24345, tel. 4227660,
4210762 /FP/
Dąbie, mieszkanie 1−pokojo−
we, 3/III, pow.46, 33m2,
cena: 117000 PLN, K−24178,
tel.4294015, 4230825/FP/
Ok. Starowiślnej, mieszkanie
1−pokojowe, pow. 39m2,
cena: 105000PLN, K−23701,
tel.6321532, 6321266/FP/
Grzegórzki, mieszkanie 1−
pokojowe, pow.32m2,
cena: 89000PLN, K−23653,
tel.6321266, 6322965/FP/
Podgórze, mieszkanie 1−po−
kojowe, pow.51m2, cena:
139000PLN, K−23582, tel.
4294015, 4230825/FP/
Prądnik Biały, mieszkania pod
wynajem, 1 i 2−pokojowe,
duża ulga budowlana, od−
biór mieszkań czerwiec 2000r.,
cena 700USD/m2, K−24408,
tel.4227660, 4210762/FP/

Prądnicka, mieszkanie 2−po−
kojowe−ck, pow.36m2,
cena: 98000PLN, K−24351,
tel.4294015, 4230825/FP/
Nowa Huta, mieszkanie 2−
pokojowe−jk, pow.37, m2,
cena: 100000, PLN, K−24321,
tel.4294015, 4230825/FP/
Stare Miasto, mieszkanie 2−
pokojowe−jk, adaptacja stry−
chu, pow.85m2, cena:
306000 PLN, K−24276, tel.
4220, 4210762/FP/
Stare Miasto, mieszkanie z
odpisem, 2−pokojowe−ck,
pow.58,50m2, cena: 183000
PLN, K−24226, , tel.4294015,
4230825/FP/
Stare Miasto, mieszkanie z
odpisem, 2−pokojowe−ck,
pow.59,10m2, cena: 184000
PLN, K−24225, tel.4294015,
4230825/FP/
Stare Miasto, mieszkanie z
odpisem, 2−pokojowe−ck,
pow.41,90m2, cena: 139000
PLN, K−24224, tel.4294015,
4230825/FP/
Stare Miasto, mieszkanie z
odpisem, 2−pokojowe−ck,
pow.42,30m2, cena: 141000
PLN, K−24223, tel.4294015,
4230825/FP/
Stare Miasto, mieszkanie z
odpisem, 2−pokojowe−ck,
pow.38,80m2, cena: 132000
PLN, K−24222, K−, tel.4294015,
4230825/FP/
Stare Miasto, mieszkanie z
odpisem podatkowym, 2−
pokojowe−ck, pow.58,40m2,
cena: 182000PLN, K−24221,
tel.4294015, 4230825/FP/
Stare Miasto, mieszkanie z
odpisem, 2−pokojowe−ck,
pow.43m2, cena: 141500
PLN, K−24220, tel.4294015,
4230825/FP/

OFERTA SPECJALNA
Kraków, okolice ul.Mogilskiej
Obiekt biurowy, do niewielkiego wykończenia,
IV kondygnacje i poddasze mieszkalne: parter−2 lokale
II−poziomowe, pow. ok.100m2, strona płd. oszklona na ca−
łej długości i wys. obu poziomów, stolarka drewniana,
szyby antywłamaniowe, wejście od strony płn., schody
wewn. na drugi poziom; drugie piętro−2 lokale biurowe,
pow. ok. 70m2, wejście bezpośrednio z galerii od strony
płn.; trzecie piętro− 2 lokale mieszkalne (możliwość prze−
kwalifikowania na biurowe); poddasze− 2 lokale miesz−
kalne, lekkie skosy, okna połaciowe. Istnieje możliwość
dowolnej aranżacji wnętrz.
Powierzchnia użytkowa budynku ok. 670m2,
pow. działki: 4,18a. Parking na 5 samochodów.
Cena: 2900PLN/m2, dalsze informacje:4231325/FP/
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KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Stare Miasto, udział w kamie−
nicy w dobrym stanie tech−
nicznym, do objęcia w ra−
mach udziału mieszkanie 6−
pokojowe z lokatorami oraz
strych do adaptacji, cena:
250000PLN, K−19825, tel.
4231325, 4231304/FP/

Stare Miasto, rejon Rynku Gł.,
kamienica po częściowym
remoncie, częściowo zajęta,
z lokalami użytkowymi na
parterze, pow. całkowita
nieruchomości: 1623m2,
sprzedawany udział w ka−
mienicy, tel.0601490446/FP/

Stare Miasto, Kamienica w
stylu Ludwika XVI, idealny
stan techn., całkowicie wol−
na, z lokalami użytkowymi
na parterze, pow. 750m2,
cena: 2600000USD, K−13645,
tel.4231325/FP/

Kleparz, kamienica do re−
montu, pow. 370m2, wolna
w 70%, pow. dz. 4,48a, bar−
dzo atrakcyjna lokalizacja
dająca możliwość rozbudo−
wy i nadbudowy. Piwnice
wysokie nadające się do
adaptacji na różne cele. Na
parterze znajduje się lokal
usługowy oraz dwa mieszka−
nia. Jedno z nich zajęte
przez lokatora. Drugie miesz−
kanie o pow. 45m2 jest wy−
najmowane przez właścicie−
la. Na piętrze wolne 3 poko−
je, obecnie wynajęte na biu−
ra, drugie mieszkanie,
ok.80m2, zajęte. Strych do
adaptacji bez konieczności
podnoszenia dachu. Cena:
310000USD, K−20040, tel.
6321266, 6322965/FP/

Śródmieście, 90−letnia ka−
mienica trzykondygnacyjna
po remoncie, w dobrym sta−
nie technicznym o pow.
590m2 /w tym 320 m2 wol−
ne/, dodatkowo 330m2 stry−
chu do adaptacji, na dział−
ce o pow. 4,24a, cena:
430000 USD, K−21853,
tel.4294015, 4223362/FP/

Okolica Matecznego, ka−
mienica do remontu, czę−
ściowo wolna, pow. 450 m2,
pow. działki: 1,8a, cena:
480000 PLN, K−20788,
tel.4210762/FP/

Kazimierz, kamienica po re−
moncie, częściowo zajęta,
400m2 pow. sklepowej wol−
ne, pow. 1600m2, pow.
działki: 9,13 a, cena: 1350000
USD, K−20488, tel.4223362,
4230825/FP/

Stare Miasto, udział w kamie−
nicy, w atrakcyjnym ciągu
handlowym, po remoncie,
pow. 815m2, cena: 400000
USD, K−19128, tel.4223362/
FP/

Stare Podgórze, w bardzo
dobrej lokalizacji, obiekt sty−
lowy, zabytkowy do częścio−
wego remontu, o ciekawej
architekterze z suchymi piw−
nicami wys. 2,20m, częścio−
wo zaadaptowanymi. Dom
dobry na siedzibę firmy lub
cele mieszkalne, pow.
240m2, pow. działki: 3,90a,
cena: 2000000PLN (do ne−
gocjacji), K−18822, tel.
6321266, 6322965/FP/

Stradom, udział w kamieni−
cy, zbywane jest 69%, pow.
całkowita: 3323m2, pow.
działki: 33,75a, część miesz−
kań w trybie najmu wolne−
go, 552m2 powierzchni lokali
użytkowych, cena: 2300000
PLN, K−16277, tel. 0601490446
/FP/

Stare Miasto, udział w 90 −let−
niej kamienicy cząściowo
zajętej, wynoszący 570m2,
pow. działki: 1a, cena:
600000PLN, K−16171, tel.
6321266, 6322965/FP/

Kazimierz, kamienica po re−
moncie częściowo zajęta z
lokalami handlowymi, pow.
użytkowa: 1447, 32m2, pow.
działki: 5,24a, cena: 630000
USD, K−23797, tel. 4227660,
4231325/FP/

Grzegórzki, kamienica ok.
62−letnia, z lokalami handlo−
wymi na parterze, jednym
wolnym mieszkaniem oraz
możliwością adaptacji stry−
chu, pow. całkowitaj: 1144
m2, pow. działki: 4,4a, cena:
720000PLN, K−16080, tel.
4294015, 4294030/FP/

Grzegórzki, okolice Ronda
Kotlarskiego, kamienica, za−
jęta, możliwość adaptacji
strychu o pow. ok. 250m2;
pow. 500m2, pow. działki 5a,
cena: 650000PLN, K−6213,
tel. 6321266, 6322965/FP/

Stare Miasto, 1/2 kamienicy
po remoncie, częściowo
wolna, sklep, pow. użytkowa
domu: 543m2, pow. działki:
3,3a, cena 300 000 PLN, K−
14709, tel.4227660/FP/

Ul.Kamienna, udział w kamie−
nicy do remontu, obejmujący
2 mieszkania, zajęte, pow.:
120m2, pow. działki: 3,9a,
cena: 100000PLN/do negocja−
cji/, K−13906, tel. 4223362/FP/

Krowodrza, udział 50% w 4
piętrowej kamienicy z po−
działem fizycznym, z wolny−
mi lokalami komercyjnymi
na parterze i mieszkaniami
na IV piętrze, powierzchnia
380m2, cena: 220000USD, K−
8731, tel.4231304/FP/

Okazja!!! Stare Miasto, rejon
ul. Krowoderskiej, kamienica
pow. całk.ponad 600m2.
Wolne: lokal użytkowy na
parterze, o pow. 150m2,
mieszkanie 102m2 i mieszka−
nie 36m2. Wolne wspaniałe
piwnice z beczkowym skle−
pieniem łączące się bezpo−
średnio z lokalem użytko−
wym na parterze. Strych o
pow. 200m2 przygotowany
do adaptacji na cele miesz−
kalne, /doprowadzone me−
dia/, cena: 350000USD, K−
905, tel. 4231325/FP/

Łagiewniki, kamienica do
remontu, pow. 346m2, pow.
działki: 11a, cena: 525 000
PLN, K−20315, tel. 6321266,
6322965/FP/

Biuro centralne:
Pl.Szczepański 5
tel.4227660, 4210762,
4231325
tel./fax 4231304
czynne pn.−pt.: 9−17,
sobota: 9−13

Filia:
Ul.Starowiślna 1
tel. 4223362, 4294015,
4294030
tel./fax 4230825
czynne pn.−pt.: 9−17,
sobota: 9−13

Filia:
Ul.Karmelicka 57
tel. 6322965,
6321266, 6321282,
6321532,
tel./fax 6336056,
czynne pn.−pt.: 9−17,
sobota 9−13

UWAGA!!
Przy ul. Karmelickiej 57
działa
BIURO USŁUG
KOMERCYJNYCH
specjalizujące się
w świadczeniu
kompleksowych usług
dla inwestorów krajowych
i zagranicznych, a także
usług z zakresu zarządzania
nieruchomościami
tel. (012) 632 15 32
e−mail: fpk@bci.krakow.pl
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KAMIENICE − SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI I. WRÓBLEWSKA

Sieć Agencji FIRMA PROJEKT

poszukuje KAMIENIC do sprzedaży

tel. (012) 4291942, 0601 465049

Grzegórzki, kamienica do
remontu, częściowo zajęta,
pow. 150m2, cena: 350000
PLN do negocjacji, K−18801,
tel. 6321266, 6322965/FP/

Stare Podgórze, 1/4 udziału
w kamienicy o pow. 280m2
pow. działki: 4a, cena: 69000
PLN, K−23896, tel.4294015,
4230825/FP/

Podgórze, kamieniczka po
remoncie, wolna, 100− let−
nia. pow. miesz.100 m2,
pow. działki: 2a, cena:
395000 PLN, K− 23111 tel.
4223362/FP/

Grzegórzki, kamienica czę−
ściowo zajęta, p.c. domu:
400m2, pow. działki: 3,50 a,
cena: 180000USD, K−22334
tel.4230825, 4223362 /FP/

Łobzów, 60 − letnia, piętrowa
kamienica po remoncie,
częściowo zajęta, pow.
400m2,

pow. działki: 3,2a, cena:
470000PLN, K−16203, tel.
6321266, 6322965/FP/

Łobzów, kamienica z lokala−
mi sklepowymi, częściowo
wolna, doskonała lokaliza−
cja, możliwość adaptacji
strychu pow. 500m2 cena:
150 000 USD, K−13959,
tel.4231304/FP/

Stare Podgórze, kamienica
po remoncie częściowo za−
jęta, pow. domu: 800m2,
pow. działki: 6a, cena:
600000 USD, K−8852, tel.
230825 /FP/

Al. 29 Listopada, udział w ka−
mienicy − 2 wolne mieszka−
nia po około 45 m2, pow. dz:
3,38a, cena: 135000PLN, K−
6104, tel.4227660/FP/

Salwator, udział w kamieni−
cy wynoszący ponad 50 %,
wolne dwa mieszkania, bu−
dynek sześćdziesięcioletni w
dobrym stanie technicznym,
pow. kamienicy: 500m2,
pow. działka: 2,76a, cena:
300000 zł, K− 11073, tel.
4231325, 4227660/FP/

Gm. Iwanowice, piękna, sty−
lowa rezydencja wiejska,
mini pałac po kapitalnym
remoncie w 1998, otoczony
murem z kamienia, pow.
pałacu: 200m2, pow. bu−
dynku gospodarczego
62m2, pow. działki: 10,5a,
cena: 1100000 PLN, K−21685/
1, tel.4227660, 4231325/FP/

Siemianowice, kamienica,
pow. mieszkalna: 1231,6m2,
pow. użytkowa: 190,28m2,
pow. działki: 7,78a, cena:
100000 USD, K−23891, tel.
4227660, 4231325/FP/

Bielsko − Biała, kamienica z
4 wolnymi mieszkaniami,
pow. domu: 339,53m2, pow.
działki ogrodowa: 816a,
cena: 75000USD, K−23888,
tel.4227660, 4231325/FP/

Bielsko − Biała, kamienica z
2 mieszkaniami wolnymi,
pow. domu: 749, 51m2, pow.
użytkowa: 243,50, cena:
395000 USD, K−23887, tel.
4227660, 4231325/FP/

Katowice, 1/2 udziału w ka−
mienicy, 2 mieszkania wol−
ne, pow. domu mieszkalna:
925m2, pow. użytkowa:
190,28, pow. działki: 5,96a,
cena: 365000USD, K−23890,
tel.4227660, 4231325/FP/

Skała, kamieniczka dwupię−
trowa z 3 ar ogródkiem,
pow. całk.220m2, na parte−
rze ładne mieszkanie o pow.
78 m2 i lokal sklepowy o
pow. 24 m2, pierwsze piętro
stan surowy zamknięty,
wszystkie media doprowa−
dzone, strych do adaptacji,
cena: 175000PLN, K−22883,
tel.4231325/FP/

Borek Fałęcki, kamienica do
remontu, częściowo zajęta,
wiek: 70, pow. domu:
750m2, pow. działki: 4,4a,
cena: 200000PLN, K−24176,
tel.4223362/FP/

Królowej Jadwigi, świetna lo−
kalizacja, kamieniczka do
remontu, cała wolna, ew.
strych do adaptacji, możli−
wa rozbudowa, pow. domu:
ok. 300m2, pow. działki: 5a,
cena: 450000PLN, K−23918,
tel.4294015, 4230825/FP/

Łagiewniki, kamienica po
remoncie częściowo wolna,
o powierzchni 346m2, dział−
ka 12a, cena: 465000PLN, K−
20004, tel.4210762, 4231304/
FP/

Krowodrza − Łobzów, kamie−
nica w atrakcyjnej lokaliza−
cji, cena: 330000 USD, K−
15667, tel.4227660 /FP/

Stare Miasto, kamienica do
generalnego remontu,
pow. 1490 m2, pow. dział−
ka: 7,5a, cena: 2200000USD,
K−14195, tel.4227660/FP/

Kazimierz, kamienica atrak−
cyjna inwestycyjnie, czę−
ściowo zajęta − wolne dwa
lokale użytkowe, pow.
mieszk. ok. 850m2, pow.
działki ok. 4,5a, cena:
258000USD, K−13161,
tel.4227660 /FP/

Stare Miasto, okolice ulicy
Karmelickiej, udział w ka−
mienicy z wolnym mieszka−
niem o pow. 120m2, znako−
mita lokalizacja, pow.
180m2, pow. działki 15a,
cena: 100000USD, K−7885,
tel. 6321266/FP/

Stare Miasto, okolica Nowe−
go Kleparza, kamienica do
remontu o powierzchni 380
m2, powierzchnia działki
4,74 a, cena 600000 PLN, K
6295, tel.4231304 /FP/

Stare Miasto, kamienica po
remoncie, wolna, strych do
adaptacji, pow. 780m2,
cena: 2200000USD, K−17212,
tel.4294015/FP/

Oferta dla Inwestora! Słomniki,
2 kamienice po częściowym
remoncie, pow. 2012 m2,
cena: 485000PLN, K−23968,
tel.4294015, 4230825/FP/

Tarnów − centrum, kamieni−
ca po remoncie, wolna,
doskonała na działalność
komercyjną, pow. 1681 m2,
cena: 1550000 PLN, K−
14531, tel.4210762/FP/
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We współpracy z bankiem specjalizującym się w udzielaniu kredytów hipotecznych oferujemy korzystne
kredyty na zakup nieruchomości i mieszkań oferowanych przez nasze biuro.

Aktualne minimalne oprocentowanie − 16,95%.
Fachowa, kompleksowa obsługa przez doradcę kredytowego banku − bezpośrednio w naszym biurze.

Oferty specjalne
Os. Oficerskie − połowa willi z lat
30 − tych, po generalnym remon−
cie, w tym mieszkanie na I piętrze
80 m2 /3 pokoje, kuchnia ze spi−
żarką, łazienka/ i poddasze 40 m2,
salonik z aneksem kuchennym,
łazienka, toaleta/. Działka 3a.
Cena: 130.000 USD
Salwator − ul. Kościuszki − kamie−
nica 870 m2 pow. użytkowej, lo−
kal handlowy 78 m2, poddasze
do adaptacji 100 m2. Cena:
200.000 USD

Oferta dla inwestora
Al. Pokoju − działka komercyjna
36 a z zezwoleniem na budowę
kompleksu biurowego i usługowe−
go dla motoryzacji. Cena:
1.250.000 PLN

Działki − sprzedaż
Rej. Ronda Mateczny − komercyj−
na, 18 a. Cena: 115.000 USD
Ul. Zakopiańska − komercyjna, 24
a. Cena: 288.000 USD
Ul. Zakopiańska − M − 4 UC, 7a.
Cena: 230.000 PLN
Płaszów − bud. jednorodzinne,
dop. nieuciążliwa działalność,
57a. Cena: 126.000 PLN
Bronowice Małe − bud. jednoro−
dzinne, 55 a. Cena: 999.000 PLN
Zarzecze − bud. jednorodzinne, 16
a. Cena: 110.000 USD
Balice − komercyjna 70 a. Cena:
280.000 PLN
Ul. Emaus − bud. jednorodzinne,
20 a. Cena: 100.000 USD

Domy − sprzedaż
Wola Justowska − połowa bliźnia−
ka, pow. całkowita 200 m2, dział−
ka 4a, ciche miejsce, do niewiel−
kiego wykończenia. Cena
130.000 USD
Wola Justowska − wolnostojący,
110 m2, do remontu lub wyburze−
nia, działka 26 a, pięknie położo−
na. Cena: 255.000 USD

Batowice − rezydencja o pow.
całkowitej 300 m2, działka 20 a
przepięknie zagospodarowana.
Cena 190.000 USD

Os. Jugowice − bliźniak, pow. cał−
kowita 2 x 350 m2, dz. 7a zago−
spodarowana. Cena 250.000 USD

Wola Justowska − połowa bliźnia−
ka, pow. całkowita 400m2, pow.
użytkowa 330 m2, działka 9a. Cena
280.000 USD /do negocjacji/

Łobzów − wolnostojąca willa po
generalnym remoncie, jedno lub
dwurodzinna, pow całkowita 250
m2, działka 6a, ciche miejsce.
Cena 190.000 USD

Wola Justowska − wolnostojący,
pow. całkowita 300 m2, działka 12
a, 3 garaże, ciche miejsce. Cena:
280.000 USD
Wola Justowska − wolnostojący, stan
sur. otwarty, pow. całkowita 500 m2,
działka 10 a, basen, garaż na 4 sa−
mochody. Cena: 230.000 USD
Wola Justowska − wolnostojący, jed−
no lub dwurodzinny, pow. całkowi−
ta 400 m2, pow. użytkowa 300 m2,
działka 9a, garaż na dwa samo−
chody. Cena: 390.000 USD
Zarzecze − dom do remontu lub
wyburzenia, pow. całkowita 170
m2, działka 12a, wszystkie media.
Cena: 360.000 PLN
Chełm − połowa bliźniaka do nie−
wielkiego wykończenia, pow. cał−
kowita 200 m2, działka 4,5a. Cena:
330.000 PLN
Chełm − połowa bliźniaka, stan su−
rowy otwarty, pow. całkowita 200
m2, działka 3,5a. Cena 260.000 PLN
Rej. ul. Piastowskiej − zabudowa
szer. środkowa, pow. całkowita 180
m2, działka 3a. Cena 130.000 USD
Rej. ul. Piastowskiej − zabudowa
szer. narożna, pow. całkowita 200
m2, działka 4,5a. Cena 145.000 USD
Wola Justowska − półwolnostojący,
pow. użytkowa 240 m2, działka 5a.
Cena: 135.000 USD
Azory − wolnostojący, pow.całkowi−
ta 300 m2, pow. użytkowa 200 m2,
działka 6a. Cena: 165.000 USD
Os. Łokietka − zabudowa szerego−
wa, pow.całkowita 308 m2, pow.
użytkowa 258 m2, działka 3,5a.
Cena: 147.000 USD
Prądnik Biały − do zamieszkania od
zaraz, pow. całkowita 200 m2, dział−
ka 6a zagospodarowana, możli−
wość prowadzenia działalności
gosp. Cena: 370.000 PLN
Prądnik Czerwony − zabudowa sze−
regowa, pow. całkowita 240 m2,
pow. użytkowa 180 m2, działka 3a.
Cena: 140.000 USD
Prądnik Czerwony − zabudowa sze−
regowa narożna, pow. całkowita
180 m2, pow. użytkowa 120 m2,
działka 3,3a. Cena: 310.000 PLN
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Prądnik Czerwony – zab. szerego−
wa /środkowa/, pow. całkowita
180 m2, działka 3a. Cena:
440.000 PLN
Batowice − rezydencja, o pow.
całkowitej 300 m2, działka 20a,
przepięknie zagospodarowana.
Cena: 190.000 USD
Rej. ul. Mackiewicza − półwolno−
stojący, pow. całkowita 360 m2,
pow.użytkowa 240 m2,działka 5a,
Cena: 180.000 USD
Olsza − stan sur. zamknięty, 600 m2,
działka 7a, doskonały na biura, sie−
dzibę firmy. Cena: 300.000 USD
Olsza − półwolnostojący, do
generalnego remontu, pow. cał−
kowita 190 m2, działka 6a. Cena:
260.000 PLN
Olsza − półwolnostojąca willa do
remontu, pow. całkowita 147 m2,
działka 3a. Cena: 70.000 USD
Os. Srebrnych Orłów − wolnostoją−
cy, parter 270 m2 − wykończony,
wysoki standard. Piętro 140 m2 i
poddasze użytkowe do niewielkie−
go wykończenia. Garaż na 3 sa−
mochody, działka 11a. Cena:
210.000 USD
Kliny − połowa bliźniaka, pow.
całkowita 190 m2,działka 5a,
w sąsiedztwie parku. Cena:
100.000 USD
Kliny − wolnostojący, pow. całko−
wita 250 m2, działka 8a. Cena:
125.000 USD
Kliny − połowa bliźniaka po remon−
cie, pow. całkowita 300 m2, pow
użytkow 180 m2, działka 5,8 a pięk−
nie zagospodarowana. Cena
450.000 PLN
Ul. Obozowa − stan sur. otwarty,
wolnostojący, pow. całkowita
300 m2, działka 6,8a. Cena:
300.000 PLN
Ul. Zakopiańska − wolnostojący,
pow. całkowita 300 m2, warsztat
sam. 90 m2, działka 7a. Cena:
450.000 PLN
Rej. ul. Kobierzyńskiej − zabudowa
szeregowa, 214 m2, działka 2a.
Cena: 458.000 PLN /raty/
Wola Duchacka − wolnostojący,
pow. całkowita. 240 m2, pow.użyt−
kowa. 160 m2, działka 11a. Cena:
400.000 PLN

Wola Duchacka − wolnostojący,
pow. całkowita. 300 m2, pow. użyt−
kowa 240 m2, działka, 7a, przepięk−
nie zagospodarowana. Ciche miej−
sce. Cena: 700.000 PLN
Os. Jugowice − zabudowa bliźnia−
cza, pow. całkowita. 200 m2,dział−
ka 6a, interesująca architektura.
Cena: 495.000 PLN
Bieżanów − wolnostojący, pow.
całkowita 200 m2, działka 8,3a.
Cena: 370.000 PLN
Bieżanów − wolnostojący, stan sur.
otwarty, pow. całkowita. 220 m2,
pow. użytkowa. 160 m2, dwa ga−
raże /40 m2, 20 m2/. Doskonały na
działalność, działka, 30a. Cena:
150.000 PLN
Bieżanów − wolnostojący, pow.
całkowita 280 m2, działka 7a.
Cena: 120.000 USD
Rej. Tandety − wolnostojący, stan
surowy, pow. całkowita. 200 m2,
działka 5,5 a, garaż na dwa samo−
chody. Cena: 170.000 PLN
Rajsko − półwolnostojący, pow.
całkowita 280 m2, działka 10a.
Cena: 360.000 PLN

Domy poza Krakowem
sprzedaż

Libertów − wolnostojący, jedno lub
dwurodzinny, pow. całkowita 320
m2, pow. użytkowa 215 m2, garaż
na 3 samochody, działka 9a. Cena:
310.000 PLN
Brzesko − stan sur. zamknięty, prze−
znaczony na hotel z restauracją,
pow. użytkowa 1000 m2, działka
18a. Cena: 450.000 PLN

Kamienice − sprzedaż
Salwator, ul. Kościuszki − pow. użyt−
kowa 870 m2, lokal handlowy 78
m2, poddasze do adaptacji 100
m2. Cena: 200.000 USD
Rej. ul. Grzegórzeckiej − 600m2,
wolne ok. 320m2, wymienione
wszystkie instalacje, 15 linii tel.
Cena: 1.600.000 PLN
Rej. ul. Długiej − 620m2, lokale użyt−
kowe 110m2, wolne mieszkania
2x32m2. Cena: 265.000 USD
Rej. Plant − 1500m2, 13,5a, dosko−
nała na hotel, po sprzedaży cała
wolna. Cena: 1.850.000 USD

Borek Fałęcki − pow. całkowita
733m2, strych do adaptacji
200 m2, działka 4,4a. Cena
200.000 PLN

Lokale − sprzedaż
Rej. ul. Zwierzynieckiej − 48m2,
zaplecze sanitarne, do niewiel−
kiego wykończenia. Cena:
370.000 PLN
Zabierzów − ul. Krakowska − hale
240m2 + 80m2, biura 260m2,
na dz. 20a, wszystkie media,
dwie studnie głębinowe, dogod−
ny dojazd TIR − em. Cena
700.000 PLN
Płaszów − 200 m2,działka 2,7a, po
generalnym remoncie, wszystkie
media w tym kanalizacja miejska.
Cena 450.000 PLN

Mieszkania i domy
do wynajęcia

Bardzo reprezentacyjny, malow−
niczo położony dworek, dosko−
nały na cele reprezentacyjne
i biurowe, pow. użytkowa 500 m2,
park 1 ha (ogrodzony i zagospo−
darowany), południe Krakowa,
3200 USD

Lokal handlowy − ul. Grodzka, 96
m2, parter, witryny, 21.000 PLN

Rynek Główny − luksusowy apar−
tament, 210 m2, 3000 USD do
negocjacji
os. Oficerskie − dom 130 m2, ide−
alny na biuro, wysoki standard,
garaż, 1000 USD
ok. Centrum Handlowego Zako−
pianka − dom 300 m2, 2 linie tel.,
1500 USD
ul. Mikołajska − apartament 110
m2, tel., 1500 USD + media
ul. św. Tomasza − 66 m2, aparta−
ment 3 − pokojowy, umeblowa−
ny, I piętro, 750 USD + media
ul. Urzędnicza − 2 pok. 48 m2,
umeblowane, tel., 1000 PLN
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Mieszkania do sprzedaży

OFERTA SPECJALNA
ul. Piastowska, 1 pokój z jasną
kuchnią, 37 m2, flizy, telefon, po
remoncie (3131)
ul. Stojałowskiego − 2 pokoje,
51 m2, loggia, telefon, do obję−
cia od zaraz (2823)
os. Centrum B, 2 pokoje, 57m2, 3
piętro, telefon, atrakcyjne (3153)
ul. Szlachtowskiego − urocza gar−
soniera 31 m2, 2 piętro, parkiety,
flizy, telefon, (3013)

garsoniery
ul. Szlachtowskiego − 31 m2, 106.000 PLN
(3013)
os. Kalinowe − 25 m2, 67.000 PLN
(2868)
ul. Racławicka − 22 m2, 72.500 PLN
(2986)
ul. Wodna − 20 m2, 62.000 PLN (2992)
ul. Widok − 24,5 m2, 75.000 PLN (3003)
os. Piastów − 27 m2, 72.000 PLN (3037)
ul. Żytnia − 23 m2, 77.500 PLN (3059)
ul. Stachiewicza − 25m2, 72.500 PLN
(3050)
ul. Wileńska − 25m2, 80.000 PLN (3149)

1 − pokojowe
ul. Przemyska − 39 m2, 106.000 PLN
(2408)
ul. Starowiślna − 40 m2, 110.000 PLN
(3084)
ul. Litewska − 27 m2, 89.000 PLN (2730)
ul. Zubrzyckiego − 36 m2, 93.000 PLN
(2873)
os. Zgody − 38 m2, 83.500 PLN (2917)
ul. Wysłouchów − 38 m2, nowe,
98.000 PLN (2928)
ul. Łokietka − 37 m2, nowe, 123.500 PLN
(2950)
ul. Zubrzyckiego − 34 m2, 80.000 PLN
(2964)
al. Jana Pawła II − 31 m2, 87.500 PLN
(2965)
ul. Friedleina − 39 m2, 113.000 PLN
(2976)
ul. Nowohucka − 38 m2, nowe,
95.000 PLN (2982)

We współpracy z bankiem specjalizującym się w udzielaniu kredytów hipotecznych oferujemy korzystne
kredyty na zakup nieruchomości i mieszkań oferowanych przez nasze biuro.

Aktualne minimalne oprocentowanie − 16,95%.
Fachowa, kompleksowa obsługa przez doradcę kredytowego banku − bezpośrednio w naszym biurze.

ul. Witosa − 38 m2, 87.500 PLN (3022)
ul. Nadrzeczna − 39,4 m2, 130.000 PLN
(3035)
ul. Bobrowskiego − 42 m2, 130.000 PLN
(3038)
ul. Wybickiego − 32 m2, 110.000 PLN
(3039)
os. Słoneczne − 35 m2, 81.500 PLN (3044)
rej Koszykarskiej − 36m2, nowe, 89.000 PLN
(3090)
ul. Jerzmanowskiego − 32,5m2, 80.000 PLN
(3116)
ul. Nowowiejska − 38m2, 103.000 PLN
(3115)
ul. Kordiana − 40m2, nowe, 97.000 PLN
(3103)
ul. Bujaka − 34m2, nowe, 86.500 PLN
(3007)

2 − pokojowe
ul. Jadwigi z Łobzowa − 62 m2, garaż,
175.000 PLN (2244)
ul. Prażmowskiego − 84 m2, 200.000 PLN
(2338)
ul. Felicjanek − 61 m2, 185.000 PLN
(2479)
ul. Traugutta − 65 m2, 180.000 PLN (2546)
ul. Praska − 36 m2, 22.500 USD (2772)
ul. Komuny Paryskiej − 34 m2, nowe,
90.000 PLN (2787)
ul. Grodzka − 88 m2, 123.000 USD (2800)
ul. Dąbrowskiego − 50 m2, ciem. kuch.,
135.000 PLN (2804)
ul. Stojałowskiego − 51 m2, 103.000 PLN
(2823)
ul. Turniejowa − 53 m2, nowe, 145.000 PLN
(2825)
al. Słowackiego − 73 m2, 230.000 PLN
(2853)
ul. Wiślna − 82 m2, 120.000 USD (2860)
os. Strusia − 45 m2, 130.000 PLN (2863)
ul. Lipińskiego − 52 m2, 140.000 PLN
(2916)
ul. Makowskiego − 37 m2, 103.000 PLN
(2923)
os. Centrum A − 47 m2, 117.000 PLN
(2946)
ul. św. Filipa − 45 m2, 162.000 PLN (2953)
ul. Kurczaba − 39 m2, 98.000 PLN (2954)
ul. Zyblikiewicza − 41 m2, ciem. kuch.,
119.000 PLN (2955)
ul. Tuchowska − 50 m2, nowe, 135.000 PLN
(2987)

os. Centrum A − 51 m2, 124.000 PLN
(2993)
ul. Powstańców − 44,5 m2, 106.000 PLN
(2999)
ul. Wysłouchów − 50 m2, 128.000 PLN
(3006)
ul. Okólna − 46 m2, 110.000 PLN
(3017)
ul. Jagodowa − 41 m2, 103.000 PLN
(3032)
Myślenice − 74 m2, nowe, 120.000PLN
(3051)
os. Teatralne − 42 m2, 122.000 PLN
(3041)
ul. Jerzmanowskiego − 25,7 m2,
85.000 PLN (3042)
ul. Smolki − 53 m2, 139.000 PLN (3054)
ul. Gryczana − 39 m2, nowe, 118.000 PLN
(3063)
ul. Lipińskiego − 65 m2, 155.000 PLN
(3065)
os. Na Lotmisku − 44 m2, 103.000 PLN
(3073)
ul. Kremerowska − 48 m2, 170.000 PLN
(3081)
ul. Komandosów − 39,5 m2, 118.000 PLN
(3083)
ul. Rydla − 48 m2, 145.000 PLN (3086)
ul. Racławicka − 30 m2, 103.000 PLN
(3094)
ul. Witosa − 50 m2, 114.000 PLN (3098)
ul. Kopernika − 75 m2, 230.000 PLN
(3102)
ul. Seweryna − 58m2, nowe, garaż,
188.000 PLN (3150)
os. Złoty Wiek − 52 m2, 134.000 PLN
(3146)
ul. Armii Krajowej − 52 m2, 144.000
(3143)
ul. Odrzańska − 40 m2, 113.000 PLN
(3142)
ul. Bujaka − 50 m2, nowe, 150.000 PLN
(3136)
ul. Czarnogórska − 48 m2, 115.000 PLN
(3128)
os. Centrum A − 47 m2, 117.000 PLN (3112)
os. Krakowiaków − 34 m2, 73.000 PLN
(3152)
os. Zadworze − 53 m2, odb. IX’99 r.,
142.000 PLN (3132)
al. Pokoju − 47 m2, 145.000 PLN (3147)
os.Spółdzielcze − 53m2, 117.000 PLN
(3157)
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3 − pokojowe
ul. Wrocławska − 54 m2, 160.000 PLN (2164)
ul. Nowohucka − 63 m2, nowe,
162.000 PLN (2328)
ul. Powstańców − 45 m2, 129.000 PLN
(2331)
ul. Kurczaba − 61 m2, 123.000 PLN
(2364)
ul. Staszica − 160 m2, 2 − poziomowe,
155.000 USD (2473)
ul. Dzielskiego − 52,5 m2, 155.000 PLN
(2475)
ul. Na Kozłówce − 60 m2, 40.000 USD
(2499)
ul. Dauna − 62 m2, 140.000 PLN (2564)
ul. Sowińskiego − 112 m2, 250.000 PLN
(2566)
ul. Podedworze − 60 m2, 125.000 PLN
(2592)
ul. Starowiślna − 80 m2, 195.000 PLN
(2595)
ul. Grabowskiego − 95 m2, 299.000 PLN
(2609)
ul. Zakątek − 53 m2, 190.000 PLN (2610)
ul. Borsucza − 60 m2, 130.000 PLN (2618)
ul. Bojki − 63 m2, 175.000 PLN (2669)
ul. Lea − 120 m2, 140.000 USD (2686)
ul. Strzelców − 60 m2, garaż, 190.000 PLN
(2711)
rej. Brogi − 70 m2, 170.000 PLN (2712)
ul. Białoruska − 58 m2, 134.000 PLN
(2714)
ul. Św. Gertrudy − 100 m2, 460.000 PLN
(2748)
ul. Młyńska − 47 m2, ciem. kuch.,
103.000 PLN (2760)
al. Pokoju − 50 m2, 139.000 PLN (2773)
ul. Starowiślna − 91 m2, po remoncie,
309.000 PLN (2775)
ul. Stojałowskiego − 63 m2, wys. stan−
dard, 155.000 PLN (2781)
os. Żabiniec − 69 m2, nowe, 190.000 PLN
(2811)
ul. Chopina − 66 m2, 216.000 PLN
(2830)
ul. Sarego − 97 m2, 278.000 PLN (2844)
ul. Aleksandry − 60 m2, 129.000 PLN
(2847)
ul. Sowińskiego − 120 m2, 135.000 USD
(2852)
os. Tysiąclecia − 56 m2, 144.000 PLN (2854)
ul. Witosa − 62 m2, 149.000 PLN (2855)
ul. Centrum E − 62 m2, 172.500 PLN
(2876)

ul. Ugorek − 86 m2, 160.000 PLN (2878)
ul. Gabrieli Zapolskiej − 60 m2, 160.000 PLN
(2881)
ul. Okólna − 54 m2, 123.000 PLN (2900)
rej. Hotelu Ibis − 75 m2, 226.000 PLN
(2939)
ul. Zakątek − 60 m2, 195.000 PLN (2963)
ul. Zakopiańska − 65 m2, 160.000 PLN
(2967)
ul. Mackiewicza − 62 m2, 155.000 PLN
(2980)
ul. Szymanowskiego − 47 m2, 150.000 (2981)
ul. Rusznikarska − 72 m2, nowe, 206.000 PLN
(2983)
ul. Dauna − 62 m2, garaż, 174.000 PLN (2985)
ul. Komandosów − 61 m2, 188.500 PLN (2997)
ul. Widok − 56 m2, 143.000 PLN (3016)
ul. Grottgera − 94 m2, 350.000 PLN (3026)
ul. Turniejowa − 77,7 m2, nowe, 230.000 PLN
(3033)
ul. Józefińska − 70 m2, 124.000 PLN (3040)
ul. Mogilska − 80 m2, 288.000 PLN (3043)
ul. Krowoderskich Zuchów − 52 m2,
145.000 PLN (3046)
ul. Rozrywka − 78 m2, 215.000 PLN (3058)
ul. Stróża Rybna − 64 m2, 142.000 PLN
(3070)
ul. Lużycka − 60 m2, 134.000 PLN (3085)
ul. Na Błonie − 52,5 m2, 139.000 PLN
(3093)
ul. Zdrowa − 87 m2, garaż, 250.000 PLN
(3095)
ul. Pachońskiego − 54 m2, 140.000 PLN
(3107)
ul. Rusznikarska − 51 m2, 144.000 PLN (3117)
ul. Żwirki i Wigury − 60 m2, 155.000 PLN
(3123)
ul. Odrzańska − 53 m2, 130.000 PLN (3124)
ul. Kordiana − 66 m2, nowe, 174.000 PLN
(3125)
ul. Rydla − 64 m2, 220.000 PLN (3127)
ul. Opolska − 52 m2, 126.000 PLN (3129)
ul. Paulińska − 70 m2, 288.000 PLN (3138)
ul. Heleny − 63 m2, 120.000 PLN (3139)
ul. Stojałowskiego − 62 m2, 150.000 PLN
(3144)

4 − pokojowe
ul. Rostworowskiego − 75m2, 170.000 PLN
(1649)
ul. Misiołka − 99 m2 + lokal 50 m2,
380.000 PLN (1061)
ul. Grabowskiego − 120 m2, 100.000 USD
(1556)

SPRZEDAMY ATRAKCYJNE MIESZKANIE W REJONIE PLANT:
147 M2, 4 POKOJE, 1 PIĘTRO W ZADBANEJ KAMIENICY,

MIEJSCE PARKINGOWE, CENA: 147.000 USD

ul. Felicjanek − 110 m2, 310.000 PLN
(2303)
ul. Szlak − 118 m2, po remoncie,
309.000 PLN ( 2320)
ul. Siewna − 71 m2, 196.000 PLN (2353)
ul. Królewska − 100 m2, wys. standard,
464.000 PLN (2413)
ul. Armii Krajowej − 75 m2, garaż,
nowe, 330.000 PLN (2713)
os. Na Skarpie − 91 m2, 200.000 PLN
(2849)
ul. Piastowska − 205 m2, 2 − poziomo−
we, nowe, 250.000 USD (2866)
ul. Wielicka − 80 m2, 206.000 PLN
(2880)
ul. Czarnogórska − 68 m2, 155.000 PLN
(2931)
ul. M. Skłodowskiej − 130 m2, 268.000 PLN
(2989)
ul. Kombatantów − 73 m2, 175.000 PLN
(3047)
ul. Grota Roweckiego − 96 m2,
257.000 PLN (3067)
os. 2 Pułku Lotniczego − 73 m2,
170.000 PLN (3148)
rej. Plant − 147 m2, 147.000 PLN (3104)
ul. Mackiewicza − 71 m2, 195.000 PLN
(3089)
ul. Lea − 106 m2, 310.000 PLN (3126)
ul. Teligi − 56 m2, 138.000 PLN (3140)
ul. Miłkowskiego − 74 m2, 186.000 PLN

5 − pokojowe
ul. Lipska − 120 m2, 2 − poziomowe,
nowe, 247.000 PLN (1964)
ul. św. Gertrudy − 200 m2, 206.000 USD
(2396)
ul. Loretańska − 180 m2, 195.000 USD
(2613)

poddasza
ul. Kalwaryjska − 60 m2, nowa nadbu−
dowa do wykończenia, 125.000 PLN
(2526)
ok. Karmelickiej − 55 m2, 65m2, za−
adaptowane, 3000 PLN/m2 (2812)
ul. Lenartowicza − 90 m2 zaadapto−
wany, 324.000 PLN (2798)
ul. Lenartowicza − 80 m2 zaadapto−
wany, 288.000 PLN (2799)
ul. Mogilska − 150 m2, nowe, wykoń−
czone, 295.000 PLN (3034)
Kazimierz − 69 m2, do adaptacji,
107.000PLN (2990)
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DOMY W KRAKOWIE
SPRZEDAŻ

ŁAGIEWNIKI – kamienica częściowo wolna, dz.
12a, 450.000 zł,., of.114/643

PODSKALE/KALWARYJSKA − domek o pow.
50m2, dz. 2,2a, może być na działalność go−
spodarczą, do remontu, 120.000zł, of.111/448

NORWIDA − 90 m2, 2 kond., telefon, 320.000 zł,
of.122/353

KS. JÓZEFA − 90 m2, parterowy, dz. 6,5 ar,
220.000 zł, of.114/780

ZARZECZE − 140 m2, 3 kond., dz. 3,20 a, 120.000 USD,
of.122/348

URZĘDNICZA – 160 m2, część domu, wysoki
standard, dz. 4a, 130.000 USD, of.151/27

OS. OFICERSKIE – 160m2, w 1/2 willi, lokal wy−
dzielony, po remoncie, 155.000 USD, of.117/731

OS. OFICERSKIE – 160 m2, 1/2 willi, lokal wydz.,
po remoncie, 140.000 USD, of.114/731

MYDLNICKA − 170m2, do remontu, działka 12 a,
niedaleko Wisły, parter + piętro, 360.000 zł,
of.149/44

KLINY − 180 m2, w zab. szereg, 3 kond., dz. 3,19
ar, 300.000 zł, of.114/769

WOLA JUSTOWSKA – okolice Parku Decjusza –
180 m2, dz. 5,5 a, parterowy, nowa technolo−
gia, luksusowo wykończony z umeblowaniem
i osprzętem kuchni, dwie łazienki, garaż,
200.000 USD, of.111/320

WOLA DUCHACKA − 180 m2,2 kond., dwuro−
dzinny, dz. 10.5 ar, 450.000 zł, of.114/728

STACHIEWICZA – 180 m2, szeregówka do za−
mieszkania, dz. 5,2a, 310.000 zł, of.151/4

BIEŻANOWSKA – 190 m2 działka 5a, salon, 4
pokoje łazienka + odrębne mieszkanie 50 m2,
2 p + j.k., 400.000 zł, of.111/442

SKRZYDLANA − 192m2, 8,5 a, 50 km od K − owa,
nowosądeckie, stan surowy zamknięty, dom
typu dworek, parter + piętro oraz 220m2 strych,
155.000 zł, of.149/63

CHEŁM – 200 m2, połowa bliźniaka, stan suro−
wy zamknięty, dz. 4,5a, 340.000 zł, of.151/29

BIEŻANÓW – 200 m2, dz. 12,5a, wolnostojący do
zamieszkania, 6 pokoi, garderoba, 2 kuchnie, 2
łazienki, wysoki standard, 350.000 zł, of.143/134

KLINY – 200 m2, dz. 7,5 a salon 3 sypialnie,
ogrzewanie gazowe, 110.000 USD, of.111/6

SUCHARSKIEGO – 200 m2, dom wolnostojący,
do zamieszkania, dz. 15 a, 260.000 zł, of.151/35

WRÓBLOWICE – 200 m2, do zamieszkania, dz.
8,5 a, 265.000 zł, of.151/21

BRONOWICE – segment w zabudowie szere−
gowej dwurodzinny, 210 m2, dz. 2,5 a, zadba−
ny, 550.000 zł, of.143/46

WOLA DUCHACKA − 210 m2, działka 6,4a, stan
surowy otwarty, 155.000 zł, of.130/760

WOLA JUSTOWSKA – 210m2, dz. 5a, 1/2 bliźnia−
ka, 150.000USD, of.130/738

BISKUPICE – 212m2, działka 23a, do wykończe−
nia, z pustaka, kryty blachą falistą malowaną,
135.000zł, of.130/231

KLINY − 220m2, dz. 8a, salon, 5 pokoi, kuchnia,
2 łazienki, garaż, 600.000zł, of.111/278

KLINY – 240m2, działka 5,85a, 1/2 bliźniaka, 3
kondygnacje, częściowo podpiwniczony,
450.000zł, of.130/770

WOLA DUCHACKA – 250 m2, dwurodzinny, dz.
7a, 120.000 USD, of.114/248

RAPSZTYŃSKA − wolnostojący, 250 m2, do wy−
kończenia, cicha lokalizacja, 125.000 USD,
of.117/1212

SWOSZOWICE − 260m2, dz. 10a, nowoczesna
architektura, trzyletni, 400.000zł, of.130/513

BOREK FAŁĘCKI – 280m2, dz. 8,5a, 520.000zł,
of.130/651

ZAKAMYCZE – działka 1ha 20a, wszystkie me−
dia, zabudowa M4 wraz z domem o pow.
300m2, 2 garaże, ogrzewanie gazowe, szklar−
nie, 3 linie telefoniczne, 5.000.000 zł, of.111/434

WOLA JUSTOWSKA – 300m2, dz. 7,7a, wolno−
stojący, b. ładny, 230.000USD, of.130/737

ŁAGIEWNIKI – 300 m2, działka 18a, nowy super−
komfortowy dom, salon, 3 sypialnie + część biu−
rowa na parterze o pow. 100 m2, 250.000 USD,
of.111/477

JUGOWICE – 300 m2 działka 9a, w układzie bliź−
niaczy, salon, sześć pokoi trzy łazienki, dwie kuch−
nie luksusowo urządzone, 125.000 USD, of.111/450

WOLA JUSTOWSKA − 330 m2, stan surowy otwar−
ty, dz. 43 a 195.000 USD, of.114/668

CHEŁMSKA – 340 m2, stan surowy otwarty dz. 6
a, 100.000 USD, of.122/255

WOLA JUSTOWSKA − 350 m2, wolnostojący 10
letni, do zamieszkania, dz. 5,96 a, 140.000 USD,
of.151/127

MAŁKA – 420 m2, wielorodzinny do zamieszka−
nia, dz. 13a, garaż, 460.000 zł, of.150/8

WYŻYNNA – dom stan surowy zamknięty, pow.
500 m2, działka 7 a, 12 pokoi, 2 kuchnie, 2 ła−
zienki, 300.000 zł, of.111/332

KLINY − luksusowa rezydencja o pow.600m2,
otwarty salon połączony z częścią kuchenną −
90m2, 4 sypialnie, 2 łazienki, sauna, 2 tel., 2 ga−
raże, ze stylowym umeblowaniem, kompletnym
wyposażeniem, dz. 18a, do sprzedaży: 450.000
USD, lub wynajmu: 5.000 USD, of.111/418

DOMY POZA KRAKOWEM
SPRZEDAŻ

GM. PILZNO – zespół dworski do remontu, park
ok. 400 a, 250.000 zł, of.114/678

BINAROWA – koło m. Biecz, 40a budowlane, 1
ha rolne, dookoła las, domek 35 m2, 11.000 zł,
of.149/74

BRODŁA – 40 m2, domek letniskowy, salon z
aneksem kuchennym, poddasze: sypialnia,
działka 5a – zagospodarowana, 80.000 zł,
of.111/463

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA − 60m2, dz. 3a, dom
całoroczny letniskowy, murowany – 70.000.zł,
of.130/701

FACIMIECH − 68 m2, 1/2 bliźniaka po remon−
cie, dz. 18 ar, 130.000 zł, of.114/767

CZCHÓW ZAPORA – 70 m2, drewniany, po re−
moncie, dz. 153a, 115.000 zł, of.114/224

WIELICZKA − 70 m2, parterowy, do remontu, dz.
29 a, 125.000 zł, of.114/752

LIPNIK − 75 m2, parterowy, dz. 35 a, 110.000 zł,
of.122/349

RYCZÓW − 80 m2, wolnostojący, po remoncie,
dz. 5,5a, 93.000 zł, of.151/137

DAMIENICE – 90 m2, nowy parterowy dom, dz.
24 a, 200.000 zł, of.122/105

BOLECHOWICE – 90 m2, dom wolnostojący, dz.
14,5a, 149.000 zł, of.151/22

ŁAZY – 130 m2, murowany, do remontu, prąd,
woda, gaz, 68.000 zł, of.150/43

SŁOMNIKI – 140 m2, stan sur. zamk., dwukon−
dygnacyjny, 14 a, 120.000 zł, of.117/1165

RZĄSKA − 155 m2, st.sur. otwarty, dz. 15 a
ogrodz., 300.000 zł,. of.114/783

GWOŹDZIEC K/BRZESKA − 160m2, dz. 1,24 ha, dom
20 − letni, do cz. wykończ., 85.000 zł, of.130/699

RZEZAWA – ok. Bochni, 3 domy w zabudowie
szeregowej o pow. 161 m2, 171 m2, 172 m2, 2
kondygnacje, salon, 3 sypialnie, działki po 3a,
z ulgą budowlaną, do własnego wykończenia,
możliwość rat, 233.450 zł, of.111/479

ZABŁOCIE K/WIELICZKI – 168 m2, działka 40a,
wolnostojący jednorodzinny, salon, jadalnia
kuchnia, przedpokój, dwie duże sypialnie, dwie
łazienki, podłogi w desce świerkowej i terrako−
ta, okna dębowe, instalacja c.o. miedziana,
310.000 zł, lub zamiana to na trzypokojowe
około 60 m kw. koniecznie z balkonem w starej
części Huty w cenie do 150.000 zł, of.123/392

ZABIERZÓW – 178 m2, do poważnego remontu,
częściowo rozpoczętego, dz. 6a, 130.000 zł,
of.151/28

BIAŁY KOŚCIÓŁ – 190 m2, dom wolnostojący,
nowy do zamieszkania, dz. 10a, 120.000 USD,
of.151/105

BRZEGI – 194 m2, stan surowy otwarty, dz. 32a,
145.000 zł, of.151/90

WŁOSAŃ – 200 m2, stan surowy otwarty, dz. 7a,
50.000 zł, of.150/50

STANIĄTKI – 200m2, dz. 18a ogrodz., 190.000,
of.130/740

WĘGRZCE – 215 m2, 320.000 zł, of.150/101

BISKUPICE – 220 m2, stan surowy zamknięty, dz.
22a, 135.000 zł, of.151/91

DOBCZYCE – 220m2, działka 5,5a, stan surowy
otwarty nieprzykryty, 75.000zł, of.130/689

NIEPOŁOMICE – 220 m2, dz. 5,6a, wolnostoją−
cy jednorodzinny, 6 pokoi, duża kuchnia, 2 ła−
zienki, garaż 36 m2, taras, 400.000 zł, of.145/76

TENCZYN − 221 m2, st. sur. zamk. /częściowo/,
dz. 6,5 ar, 110.000 zł,. of.114/790

Wybrane oferty Grupy Agencji Nieruchomości Sp. z o.o.

Szanowni Klienci!
Jesteśmy siecią profesjonalnych krakowskich biur posiadających wspólną komputerową bazę danych.
Po zgłoszeniu oferty w jednym z wymienionych biur znajdzie się ona błyskawicznie w bazie pozostałych

DANAX ul. Limanowskiego 1 tel. 656−21−77, 656−21−33
DRĄŻKIEWICZ ul. Olszańska 16 tel. 413−11−22, 632−60−19
KONOPKA ul. Kalwaryjska 17 tel. 656−15−55, 656−36−00
KPG ul. Królewska 58 tel. 632−04−09, 634−17−10
STANISZ ul. Krzywda 4 tel. 656−34−95
WAŁKOWIŃSKA S.C. ul. Komorowskiego 4 tel. 422−53−91, 429−37−07
CENTRALA NIERUCHOMOŚCI ul. Grzegórzecka 27 tel. 429−41−39, 421−56−25
CENTRUM ul. Floriańska 16 tel. 422−53−82, 422−92−95
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RZĄSKA – 240 m2, dwurodzinny, do zamiesz−
kania, dz. 15a, 105.000 USD, of.114/796

WIELICZKA – 250 m2, działka 8,1a, zabudowa
bliźniacza, z cegły, kryty blachą, 280.000 zł,
of.130/587

ALWERNIA − 250m2, stan surowy otwarty, dz. 8
a, 90.000 zł, of.151/141

ZŁOTA K/CZCHOWA – 260 m2, 2 kondygnacje,
dz. 95a, bud. gosp., 150.000 zł, of.114/806

SKAWINKI gm. Lanckorona − 270m2, dz. 10a,
140.000zł, of.130/710

GRAJÓW – 300 m2, dom wolnostojący, działka
96a, ogrodzona, ładnie zagospodarowana,
domek myśliwski 50 m2, oczko wodne, garaż
40 m2, 330.000 zł, of.130/577

ZABIERZÓW – 300 m2, dz. 14a, jednorodzinny,
wolnostojący, 10 − letni, podpiwniczony, dach
kryty blachą, 100.000 USD, of.123/404

BUDZYŃ – dom z warsztatem stan surowy za−
mknięty, dom pow. 340 m2, hala 160m2 + biu−
ro 90 m2, działka 11a, 620.000zł, of.111/422

LIBERTÓW – 340 m2, dom jednorodzinny, dział−
ka 32a, nowy, ocieplony styropianem, strych
do adaptacji, dodatkowo budynek gospodar−
czy 140 m2, w którym są 2 garaże i pomiesz−
czenie warsztatowe, działka ogrodzona, na
działce basen, 535.000 zł, of.123/390

SZARÓW – 360 m2, dz. 23a, wolnostojący, salon,
6 pokoi, 2 łazienki, ładnie położony, 350.000 zł,
of.123/370

KOBYLANY – 372 m2, nowy bardzo interesują−
cy dz. 44a, 160.000 USD, of.114/710

BĘBŁO KOLONIA – gm. Wielka Wieś, do wykoń−
czenia, 400 m2, dz. 56 a, 280.000zł, of.123/222

MYŚLENICE – 400m2, dz. 10a, do wykończenia,
dom nadający się na pensjonat, 100.000USD,
of.130/758

JURCZYCE – 3 km od Skawiny, 420 m2, dz. 25a, jed−
norodzinny do zamieszkania, 420.000 zł, of.150/40

SŁOMNIKI – 1170 m2, kamienica do remontu,
częściowo zajęta, 416.000 zł, of.114/551

DOMY LETNISKOWE
SPRZEDAŻ

TENCZYNEK – 33 m2, dz. 5a, woda, kanaliza−
cja, prąd, 36.000 zł, of.150/53

GRÓDEK N/DUNAJCEM – ok. 40 m2, drewnia−
ny, ok. 40.000 zł, of.122/372

KONINKI − 76 m2, drewn, na podmur.,całorocz−
ny, dz. 7 ar, 35.000 USD, of.114/648

LUBIEŃ − 80 m2, murow. – drewn., dz. 8 ar,
150.000 zł, of.114/742

STRÓŻA − 130 m2, murow. – drewn., całorocz−
ny, dz. 4 ar., 35.000 USD, of.114/419

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
GRZEGÓRZECKA – 1/2 kamienicy 370 m2, po−
dział fizyczny, wydzielone lokale do remontu,
214 m2 wolne, 530.000 zł, of.145/33

GRZEGÓRZKI − 510m2, wolne mieszkanie 137m2
+ strych do adaptacji, działka 6,4a z tego 3,8a
pod plombę z zatwierdzoną koncepcją przez
architekturę, 350.000 USD, of.111/424

WĘGIERSKA – 557 m2, kamieniczka jednopiętro−
wa z oficyną, wolne mieszkanie na parterze o
pow. 41 m2, działka 6a, 220.000 USD, of.111/346

RYNEK KLEPARSKI − 640 m2, działka 7,92a, lokal
użytkowy o pow. 118 m2, część działki o pow. 4,5a
z przeznaczeniem M2U, 500.000 USD, of.111/460

KALWARYJSKA − kamienica, 800 m2, po remon−
cie, częściowo zajęta z lokalami handlowymi,
600.000 USD, of.117/1173

BATOREGO – 1100 m2, wolne ok. 300 m2 + strych,
cz. po remoncie, 660.000 USD, of.117/1273

ŚRÓDMIEŚCIE − 1265m2, działka 4,24a, 3 kon−
dygnacje, 2/3 całości wolne, nowe instalacje,
stolarka po wymianie, całość po remoncie,
1.600.000 zł, of.130/608

ŚCISŁE CENTRUM − kamienica, 1460m2, wolne
3 mieszkania i strych, 800.000 zł, of.117/1252

OK. UL. DŁUGIEJ − 1500m2, kamienica z dwoma
oficynami, działka 30a, 370.000 USD, of.111/395

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ
PYCHOWICE – 2a, budowlana, z rozpoczętą
budową bliźniaka 154 m2, 75.000 zł, of.151/70

BIEŻANÓW – budowlana, 3,26a, z rozpoczętą
budowa bliźniaka 171 m2, 90.000 zł, of.151/100

WIELICZKA − ŚRÓDMIEŚCIE − 4 a, M2U, uzbrojo−
na, 350.000 zł, of.114/713

NA ZIELONKI – 4a, budowlana, częściowo
uzbrojona, 45.500 zł, of.151/65

MOGILANY – 5a, komercyjna (warsztat samo−
chodowy), 155.000 zł, of.151/20

WOLA JUSTOWSKA – 6a budowlana, prąd,
woda, gaz na działce, kanaliz. w ulicy,
7.500USD/a, of.130/625

JUGOWICE – 6,5a, budowlana, uzbrojona, kwa−
drat, pozwolenie na budowę, projekt, 105.000 zł,
of.149/72

SKOTNIKI – budowlana, 6,94 a, częściowo
uzbrojona, 50.000 zł, of.151/95

POWSTAŃCÓW − budowlano − komercyjna, 7,5
a, pełne uzbrojenie, 150.000 zł, of.117/1208

MODLINICZKA – 8a uzbrojona, bud. jednoro−
dzinne, 80.000 zł, of.111/432

BIBICE − 8a, budowl., cz. uzbr, szer. 22 m., 68.000 zł,
of.122/341

MALWOWA − bud. jednorodzinne, 8,5a; 8,8a;
9,2a, uzbrojone, 10.000 zł/a, of.117/1145 − 1148

KRÓLOWEJ JADWIGI − 9 a, budowlana, uzbro−
jona, 76.500 USD, of.117/1160

LUBIEŃ – 10a, bud. jednorodzinna, 18.000 zł,
of.150/30

KOŃCZYCE − gm. Michałowice, 11a, woda +
gaz w działce, prąd + kanalizacja w drodze,
3000zł/a, of.130/911

CHORĄGWICA – dwie działki po 12a, budowla−
ne, częściowo uzbrojone, 1.700 zł/a, of.111/476

CZYŻYNY – 11,12a, M – 4, z możliwością usług,
prąd, woda, gaz w drodze, 190.000 zł,
of.130/802

TROJANOWICE − 11,5a, budowlana, uzbr. w odl.
45m, stok pd. – 4000zł/a, of.130/631

OPATKOWICE – 13,92a, budowlana, ogrodzo−
na z dwóch stron, prąd, gaz, tel. na działce,
wod − kan w drodze, 6.500 zł/a, of.130/872

MICHAŁOWICE – 15a budowlana, uzbrojenie
obok, 3500zł/a, of.130/540

PREZEBIECZANY – przy drodze na Tarnów 16a
przemysłowo budowlana, 24.000, of.111/381

ZAKRZOWIECKA – 16a, budowlana, bez uzbro−
jenia, 64.000 zł, of.151/14

ZARUDAWIE – 16,5a, budowlano − rolna, całko−
wicie uzbrojona, 395.000 zł, of.123/391

WOLA WIĘCŁAWSKA – 17,46a, budowlana,
ogrodzona, woda, prąd na działce, gaz w re−
alizacji, telefon w drodze, na terenie działki
materiały budowlane (3.000zł) – 1800zł/a,
of.130/765

ZABIERZÓW UL. MOSTOWA – 18a, budowlana,
uzbrojenie w drodze, 150.000 zł, of.143/139

RUDAWA – 19 a, media w drodze, bud. jedno−
rodzinne, 37.000 zł, of.111/406

ŁĘŻKOWICE − 19a, budowlana, w kwadracie,
woda, prąd, gaz, 19.000 zł, of.149/56

ZIELONKI – 19a budowlana, uzbr., cz. ogrodz.,
8000zł/a, of.130/661

KRÓLOWEJ JADWIGI − 20 ar, budowl., uzbrojo−
na, 170.000 USD, of.114/714

KORZKIEW – budowlano − rolna, 20 a, częścio−
wo uzbrojona, 50.000 zł, of.151/9

KASINA WIELKA – 20a, budowlana, energia na
działce, źródełko, 13.000 zł, of.111/428

LIBERTÓW − 20a budowlana, 60a rolna, całość
124.000, of.149/43

WIELICZKA − 22 a, szer. 22 m, cz. uzbroj., 45.000 zł,
of.114/746

SIDZINA – 23,8a, bud. jednorodz., na działce:
prąd, woda, gaz, 125.000 zł, of.150/44

WIELICZKA − 24a, budowlana, uzbrojenie w dro−
dze, 26.000 zł, of.149/65

OS. LESISKO − 26 ar, uzbr. blisko, ogrodzona, pła−
ska, 100.000 zł,of.114/654

LEDNICA GÓRNA – 26a, budowlana, gaz,
woda, prąd, telefon, 78.000 zł, of.130/869

RZĄSKA – budowlana 26,6 a, uzbrojona,
235.000 zł, of.151/61

CHORĄGWICA – budowlana 28a, częściowo
uzbrojona, 23.000 zł, of.151/64

ŁAZY – 28a, bud. jednorodzinna, 45.000 zł,
of.150/35

GEOLOGÓW − 30 a, rolna (do przekwalifikowa−
nia), 50.000 zł, of.117/1253

GARLICA MUROWANA – 30,5a, częściowo
uzbrojona, 97.600 zł, of.151/111

STANIĄTKI − 35 ar, dz. budowl − rolna, cz. uzbroj,
60.000 zł, of.114/671

BĘBŁO – 43a, budowlano − rolna, częściowo
uzbrojona, 85.000 zł, of.114/797

ZAKRZÓW − 43 ar, bud. − rolna, szer. 21 m, uzbr,
blisko, 22.000 zł, of.114/782

ŁOKIETKA – 56 a, budowlano − rolna, w pełni
uzbrojona, 37x151m. Przepiękna działka 3,5 km
od ulicy Opolskiej, na granicy Giebułtowa,
448.000 zł, of.143/187

WĘGRZCE – 56a, bud. jednorodzinna, 350.000 zł,
of.150/103

BRONOWICE MAŁE – 57a budowlana, ogrodzo−
na siatką, uzbrojona, 10.000zł/a, of.130/772

WIELICZKA − przy E40, 58 ar, komercyjna, szer.
ok. 64m, 1.100.000 zł, of.114/712

OJCOWSKA − 75 ar, M − 3, wolnostojące, cz.
uzbroj., 750.000 zł, of.114/689

GRĘBAŁÓW − 92 ar, M − 4, cz. uzbroj., szer. 24 m,
230.000 zł, of.114/293

ŁĘŻKOWICE – 100a, pod usługi turystyczne,
28.000 zł, of.150/34

WŁOSAŃ – 100a, rolna, 105.000 zł, of.150/71

MOGILANY – budowlano − rolna, 103a, uzbro−
jona, 80.000 zł, of.151/139

GM.MICHAŁOWICE – 120 a, cała bud., pełne
uzbrojenie, ładny kształt, dojazd dr. asfalt. oraz
MPK, 1.500zł/a, of.117/837

GARLICA MUROWANA − 164 a, ładna działka
budowlano − rolna, dobry dojazd, 104.900zł,
of.117/1216

GM. SŁOMNIKI − bud. − rolna, asfalt, 3,70ha,
65.000zł, of.117/1119

MIESZKANIA − SPRZEDAŻ

1 − pokojowe, garsoniery
ŚW. SEBASTIANA − 15 m2, III/IV, po generalnym
remoncie, 59.000 zł, of.117/1288

WAŁOWA − 17,5 m2, II/II, udziały w kam., 31.000 zł,
of.114/794

MUROWANA – 18 m2, 0/I, po remoncie, udział,
47.000 zł, of.123/349

KRÓLEWSKA – 18 m2, IV/IV, jasna kuchnia, par−
kiet, 80.000 zł, of.143/184

UGOREK – 20 m2, IV/X, tel., parkiet, 70.000 zł, of.150/45

ŚW. SEBASTIANA − 20 m2, adaptacja podda−
sza, IV/IV, 60.000 zł, of.117/1292

FILIPA − 20 m2, II/III, kam, po remon., 73.000 zł,
of.114/815

ZGODY − 20m2, V/VII, balkon, flizy, 79.000 zł,
of.149/86

WARSZAWSKA − 23 m2, IV/IV, po remoncie,
69.000 zł, of.117/1227

OS. ALBERTYŃSKIE − 23 m2, I/VIII, spółdz. własn.,
flizy, 69.000 zł, of.150/4

WÓJTOWSKA – 24 m2, VIII/X, tel., balkon, 88.000 zł,
of.151/138

FILIPA − 24 m2, II/III, kam. po remon., 81.000 zł,
of.114/816

OS. KALINOWE – 24,3 m2, VIII/X, standard pod−
stawowy, tel., 66.000 zł, of.145/71

LOTNICZA – 24,5 m2, IV/IV, 70.000 zł, of.150/99

ŻYTNIA – 25 m2, 0/X, wł. sp., 79.000 zł, of.145/64

DĄBIE − 25 m2, X/X, tel., sp. własn, 78.000 zł,
of.122/358

ŚW. SEBASTIANA − 26 m2, adaptacja podda−
sza, IV/IV, 79.000 zł, of.117/1293

Wybrane oferty Grupy Agencji Nieruchomości Sp. z o.o.
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NA KOZŁÓWCE – 26,09 m2, II/IV, standard pod−
stawowy, 68.000 zł, of.143/171

OŚ.ZGODY − 30m2, V/VII, piwnica, suszarnia,
80.000 zł, of.149/86

UŁANÓW − 30 m2, VII/IX, balkon, parkiet, 90.000 zł,
of.114/803

KS. TURKA – 30 m2, 0/IV, 88.000 zł, of.150/94

KROWODERSKICH ZUCHÓW − 30m2,V/X, loggia,
telefon, hipoteka, 82.000 zł, of.130/906

SZLACHTOWSKIEGO – 30,6m2, II/II, po remon−
cie, 132.000 zł, of.151/130

ZAKOPIAŃSKA – 32 m2, VII/X, telefon, korek na
podł., w kuchni meble na wymiar, szafa Ko−
mandor, 82.500 zł, of.149/96

ŚW. SEBASTIANA − 32 m2, III/IV, po remoncie
general., 110.000zł, of.117/1294

KUTRZEBY − 33m2, I/IV, telefon, parkiet, flizy,
91.000 zł, of.149/17

LIPIŃSKIEGO – 33m2, 0/IV, loggia, flizy, terako−
ta, telefon, wł. spółdz., 83.000zł, of.130/865

JANOWA WOLA – 33 m2, IV/IV, loggia, telefon,
sp. wł., 83.000 zł, of.122/371

ZUBRZYCKIEGO − 33 m2, XI/XI, loggia, telefon,
78.000 zł,of.122/328

SŁONECZNE − 35 m2, IV/IV, balkon, telefon, hi−
pot, 85.000 zł, of.122/364

WARSZAWSKA − 36 m2, I/IV, po remoncie, 99.000 zł,
of.117/1226

BARBARY − 36m2, I/IV, balkon, telefon, flizy,
84.500 zł, of.149/54

KS. TURKA – 37m2, II/III, bud. roczny z cegły,
loggia, wł. sp., 92.500zł, of.130/840

ŁOKIETKA − 37m2, I/IV, NOWE + 3m2 komórka,
bez białego montażu i podłóg, 120.000 zł,
of.149/60

PIASTOWSKA – 37 m2, 0/X, po remoncie, terra−
kota, telefon, 110.000 zł, of.145/82

TELEWIZYJNA /okol./ − 37 m2, IV/IV, balkon,
93.000 zł + ew. 150m2 strychu do adaptacji,
of.151/126

BAŁUCKIEGO − 38 m2, IV/IV, parkiet, balkon,
terakota, 107.000 zł, of.149/97

WITOSA – 38 m2, V/X, telefon, loggia, flizy,
88.000 zł, of.149/78

STAROWIŚLNA − 40m2 po gen. remoncie z b.
montażem, I/IV, 90.000zł, of.117/1025.

LWOWSKA – 45m2, II/II kamienica, parkiet, hi−
poteka, 110.000zł, of.130/860

CZARNIECKIEGO – 51m2, II/II kamienicy, hipo−
teka, ogrzew. elektr. II taryfa, telefon, balkon,
138.000zł,.130/862

KRÓLOWEJ JADWIGI – 54 m2, I/II, udział, par−
kiet, terrakota, 145.000 zł, of.143/197

2 − pokojowe
SEWERYNA – 30 m2, I/IV, telefon, balkon,
110.000 zł, of.145/42

OS. DYWIZJONU 303 – 30,7 m2, 0/IV, ogródek,
sp. wł., 92.000 zł, of.111/478

OS. KAZIMIERZOWSKIE – 35 m2, ć/k, telefon,
85.000 zł, of.150/5

OS. KAZIMIERZOWSKIE – 38 m2, IV/IV, parkiety,
flizy, balkon, telefon, sp. wł., 95.000 zł, of.111/475

WÓJTOWSKA – 38 m2, VIII/X, balkon, flizy, par−
kiet, telefon, 127.000 zł, of.143/143

GERTRUDY − 38,8 m2, III/III, nadbudowa, nowe
dwupoziomowe, 132.050 zł, of.151/130

KURCZABA – 39 m2, IX/XI, j/k, loggia, tel., hipo−
teka, 97.000 zł, of.150/49

UGOREK − 40 m2, I/VIII, telefon, 113.000 zł,
of.122/374

ZYBLIKIEWICZA – 41 m2, IV/V, ć/k, telefon, prąd
2 − ga taryfa, 128.000 zł, of.150/46

OS. WIDOK – 41 m2, XI/XIII, balkon, tel., wys.
standard, 160.000 zł, – of.151/76

STACHIEWICZA − 44 m2, 0,I/IV, balkon, flizy, te−
rakota, meble, 134.000 zł, of.149/85

WROCŁAWSKA − 44m2, telefon, balkon, VI/VIII,
126.000 zł, of.149/28

OS. NA LOTNISKU – 44 m2, III/IV, telefon, 105.000 zł,
of.150/52

STRUSIA − 44,5 m2, III/IV, telefon, 128.000 zł,
of.122/344

SEWERYNA − 45m2, 0/IV, loggia, telefon, 104.000 zł,
of.149/9

BOHATERÓW WRZEŚNIA − 45m2, 0/VI, mozaika,
telefon, 120.500 zł, of.149/5

KRÓLEWSKA – 46,67 m2, II/V, loggia, tel., 165.000
zł, of.151/123

ODROWĄŻA – 47 m2, parkiet, nowe okna pla−
stikowe, balkon, telefon, udział, 125.000 zł,
of.145/75

BORSUCZA – 47 m2, XI/XI, nowe okna i drzwi,
po remoncie, 108.000 zł, of.149/100

CZARNOGÓRSKA − 49m2, III/IV, balkon, parkiet,
flizy nowe, 125.000 zł, of.149/62

WITOSA − 50 m2, III/IV, loggia, telefon, 125.000 zł,
of.114/786

WYSŁOUCHÓW – 50 m2, II/IV, telefon, loggia,
128.000 zł, of.149/79

KURCZABA − 50 m2, XI/XI, telefon, garderoba,
szafy wnękowe, 105.000 zł, of.149/81

KURCZABA – 50 m2, XI/XI, jasna kuchnia,
108.000 zł, of.150/48

WIELOPOLE − 50 m2, nowe − nadbudowa, V/VI,
winda, 50.000 USD, of.117/1214

KURDWANÓW – 50 m2, 0/III, balkon, NOWE,
135.000 zł, of.151/117

KURDWANÓW – 50m2, IV/IV, loggia, tel., 115.000 zł,
of.151/83

KURDWANÓW – 50 m2, I/IV, loggia, tel., 125.000
zł, of.151/118

KURCZABA – 50 m2, XI/XI, poddasze, telefon,
drewno, korek, szafy i pawlacze, 105.000 zł,
of.149/81

OS. ZGODY – 51 m2, III/IV, balkon, telefon,
125.000 zł, of.122/373

PRĄDNICKA − 51m2, III/III, balkon, telefon, par−
kiet, hipoteka, 140.000 zł, of.130/905

KONECZNEGO – 52 m2 II/III, telefon, superkom−
fort nowe, kuchnia całkowicie wyposażona,
52.000 USD, of.143/90

KUTRZEBY – 52 m2, I/IV, hipoteka, balkon, tele−
fon, 124.000 zł, of.130/775

KONECZNEGO – 53 m2 II/III, telefon, superkom−
fort nowe, kuchnia całkowicie wyposażona,
53.000 USD, of.143/89

KS. TURKA – 53 m2, 0/IV, 142.000 zł, of.150/93

OS. SPÓŁDZIELCZE –53 m2, 0/IV, 120.000 zł,
of.150/97

OŚWIECENIA − 54 m2, VIII/X, balkon, telefon,
130.000 zł, of.122/343

TOPAZOWA – 54,25a, III/III, jednoroczny blok z
cegły, balkon, sp. wł., 130.000 zł, of.130/867

OS. KAZIMIERZOWSKIE – 55,3m2, 0/III, balkon,
telefon, wł. spółdz., 130.000zł, of.130/764

CHOPINA – 56 m2, II/III, hipoteczne, c.o. miej−
skie, parkiet, telefon, 196.000 zł, of.123/336

FILIPA − 56 m2, II/III, kam, po remon., 169.000 zł,
of.114/817

TELIGI – 56,1 m2, I/IV, parkiet, loggia, terrako−
ta, flizy, kuchenka Amica, 134.000 zł, of.149/95

TOPOLOWA – 57 m2, I/II, kam., parkiet, telefon,
155.000 zł, of.114/750

AL. POKOJU − 58 m2, IV/IV, parkiet, flizy, loggia,
telefon, 156.000 zł, of.143/138

GERTRUDY − 59,1 m2, III/III, nadbudowa, nowe
dwupoziomowe, 184.000 zł, of.151/133

KALWARYJSKA − 63m2, III/III kamienica, antre−
sola, do wykończenia, 140.000 zł, of.149/21

GROCHOWA − 64 m2, 0/II, balkon, parkiet, te−
lefon, 166.000 zł, of.114/792

OS. OŚWIECENIA – 64,5 m2, X/X, tel., loggia,
150.000 zł, – of.151/140

FRIEDLEINA − 65m2, III/III, parkiet, telefon,
190.000 zł, of.114/662

KETLINGA – 66 m2, 0/II, nowe, do wykończenia,
odpis, loggia, ogródek, 165.000 zł, of.123/377

MAZOWIECKA – 68 m2, I/III, parkiet, telefon,
łazienka do remontu, udział, 210.000 zł,
of.143/186

WIELOPOLE − 70 m2. IV piętro, winda, do re−
montu, 62.000 USD, of.117/1085

CHOPINA – 70 m2, I/IV, kamienica, balkon, par−
kiet, flizy, telef., hipoteka, 250.000 zł, of.130/908

FILIPA − 70 m2, III/III, kam., po remon., 204.000 zł,
of.114/818

PĘDZICHÓW – 77 m2, II/IV, tel., 250.000 zł,
of.117/1248

KRZESZOWICE − 78 m2,1/3 domu, II/II, balkon,
garaż, 120.000 zł, of.114/561

LENARTOWICZA − 80m2, IV/IV, telefon, podłogi
panelowe, nowe instalacje, stolarka, 290.000 zł,
of.149/41

SEBASTIANA − 90 m2, I/III., tel., balkon, ogrz.
elekt, 280.000 zł, of.145/21

MORAWSKIEGO − 100 m2, III/IV, telefon, parkiet,
balkon, garderoba, po remoncie, 252.000 zł,
of.149/83

MORAWSKIEGO – 100 m2, II/III, amfilada, par−
kiet, balkon, telefon, 252.000 zł, of.149/83

3 − pokojowe
BRONOWICKA – 44,5 m2, V/X, parkiet, flizy, te−
lefon, 135.000 zł, of.114/802

SADZAWKI − 46m2, II/X, balkon, telefon, 120.000 zł,
of.114/726

ALBERTYŃSKIE − 48,5 m2, III/IV, telefon, 118.000 zł,
of.117/1106

SŁOMIANA – 49 m2, IV/IV, loggia, tel., 125.000 zł,
of.151/112

ZAKĄTEK – 50 m2, 0/X, po remoncie, parkiet, fli−
zy, balkon, telefon, możliwość garażu, 155.000 zł,
of.143/176

OPOLSKA – 52 m2, II/X, balkon, parkiet, tele−
fon, 145.000 zł, of.114/805

ZAKĄTEK – 53 m2, IX/X, parkiet, loggia, telefon,
165.000 zł, of.143/183

ŁEPKOWSKIEGO – 54,6 m2, V/X, loggia, telefon,
parkiet, boazeria, flizy, terrakota, w.c. osobno,
sp. wł., 137.500 zł, of.130/870

ŁUŻYCKA – 55m2, I/X, loggia, boazeria, szafy
wnękowe, 125.000zł, of.130/844

TELIGI – 56 m2, I/IV, loggia, parkiet, szafy,
134.000 zł, of.149/95

LEGIONÓW PIŁSUDSKIEGO − 58m2, II/IV, balkon,
flizy, plomba, 165.000 zł, of.149/30

ŁUSZCZKIEWICZA – 58 m2, II/IV, PCV, terrakota,
telefon, 150.000 zł, of.143/15

NAWOJKI − 58,60 m2, 0/VII, telefon, parkiet, sza−
fy wnękowe, z możliwością garażu, 170.000 zł,
of.149/84

PACHOŃSKIEGO − 60m2, I/X, telefon, balkon,
parkiet, 160.000zł, of.150/9

STOJAŁOWSKIEGO − 62 m2, III/IV, loggia, par−
kiet, tel, po remoncie, 156.000, of.114/789

KURDWANÓW – 62 m2, III/IV, tel., balkon,
160.000 zł, of.151/73

BOJKI − 63 m2, IV/IV, loggia, telefon, sp. własn.,
173.000 zł, of.122/356

MOGILSKA − 63 m2, II/XI, parkiet, flizy, loggia, te−
lefon, możliwość dokupienia garażu, 180.000 zł,
of.143/137

DYWIZJONU 303 – 63 m2, 0/IV, 2 loggie, 120.000 zł,
of.149/98

DYWIZJONU 303 – 63 m2, II/X, tel., balkon –
155.000 zł, − of.151/103

CENTRUM D – 64 m2, 0/IV, parkiet, telefon, kra−
ty, drewno, 133.000 zł, of.149/87

CENTRUM D − 64,5 m2, 0/IV, telefon, parkiet,
południowe, zabezpieczenia, 133.000 zł,
of.149/87

GURGACZA − 67 m2 jasna kuchnia, I/IV hipote−
ka, telefon, garaż, 65.000 USD, of.111/443

WIELICKA – 67 m2, 0/IV, balkon, 110.000 DEM,
of.150/24

CHOPINA – 70 m2, IV/X, parkiet, loggia, tele−
fon, 210.000 zł, of.123/380

CZYŻYNY − 72m2, IX/XI, loggia, telefon, 165.000 zł,
of.114/724

CENTRALNA – 73 m2, I/XI, loggia, telefon, par−
kiet, 177.000 zł, of.149/75
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TURNIEJOWA – 78 m2, II/IV, nowe, odpis, biały
montaż, wykł. dywanowa, drzwi antywłamanio−
we, okna PCV, miejsce garażowe, 225.000 zł,
of.145/69

PRĄDNIK CZ. − 78 m2,V/X, tel., nowy 7 − letni
budynek, 215.000 zł, of.117/1274

WESELE − mieszkanie w strzeżonym obiekcie, 79
m2 + taras 26 m2, garaż, 399.000 zł, of.117/1285

KOTLARSKA − 81m2, I/III, tel., balkon, 210.000 zł,
of.117/1266

KOTLARSKA – 81m2, II/IV, hipoteka, parkiety,
telefon, 210.000zł, of.111/480

LENARTOWICZA − 90m2, IV/IV, telefon, panele,
po remoncie, 325.000 zł, of.149/42

GROTTGERA − 94,5 m2, 0/II, balkon, parkiet, te−
lefon, 370.000 zł, of.114/761

DIETLA – 105 m2, III/III, udział ze wskazaniem, nie−
wielkie skosy, parkiet, flizy, telefon, 350.000 zł,
of.143/37

SŁOWACKIEGO − 107m2, III/V, po remoncie,
parkiety, 332.000 zł, of.122/207

WIELOPOLE − apartament, 115 m2, nowe, VI/
VI, winda, 200.000 USD, of.117/1217

SYROKOMLI − 150 m2 IV/IV, skosy, tel., parkiet,
udział ze wskazaniem 299.000 zł, of.123/245

STASZICA – 160 m2 strych po adaptacji, super−
komfort, telefon, ogrzewanie centralne,
135.000 USD, do negocjacji, of.143/83

4 − pokojowe
OS. ZŁOTEGO WIEKU – 57 m2, IV/IV, 149.000 zł,
of.150/102

MEISSNERA − 66 m2, VII/X, loggia, telefon,
145.000 zł, of.114/745

TELIMENY − 71m2, III/IV, loggia, 155.000 zł, of.122/275

ZUBRZYCKIEGO – 74,4 m2, III/X, parkiet, terra−
kota, flizy, loggia, tel., 169.000 zł, of.123/374

PETOFIEGO − 75 m2, II/III, loggia,parkiet, 185.000 zł,
of.114/778

ZUBRZYCKIEGO – 75 m2, IX/X, loggia, tel.,
159.000 zł, of.151/128

WYSŁOUCHÓW – 90 m2, I/IV, loggia, superkom−
fort, 260.000 zł, of.114/737

KROWODERSKA – 90 m2, III/III, parkiet, flizy, te−
lefon, adaptacja strychu, 300.000 zł, of.114/801

KASZTELAŃSKA – 91 m2, piętro w domu, garaż,
odrębna księga wieczysta, kuchnia i łazienka
do zrobienia, 320.000 zł, of.111/468

FELICJANEK − 110 m2, I/III, telefon, 308.000 zł,
of.122/320

OKOLICE KALWARYJSKIEJ – 150 m2, I/II, udział
w kamienicy z możliwością wyodrębnienia,
ogrzewanie II taryfa, 250.000 zł, of.111/451

WYNAJEM − MIESZKALNE
BORSUCZA − 31 m2, dwupokojowe, ciemna
kuchnia, umeblowane, po generalnym remon−
cie. 750 zł/m − c., of.117/1141.

OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA – 40 m2, 2 pokoje,
j/k, umeblowane, telefon, II/IV, 800 zł + media,
of.111/458

TRAUGUTTA − 40 m2, 2 pok., umeblowane,
aneks kuchenny, 220 USD/mies., of 117/1291

FLORIAŃSKA – 53 m2, dwupokojowe, I p., ciem−
na kuchnia, po generalnym remoncie, telefon,
nieumeblowane, 850 USD/m − c, of.117/641.

ZDROWA – 58 m2, dwupokojowe typu aparta−
ment, wyposażona kuchnia, pokoje częścio−
wo umeblowane z możliwością uzupełnienia
wyposażenia, garaż na 2 samochody, telefon,
600 USD/mies + czynsz + opłaty, of.123/315

ŁUSZCZKIEWICZA – 58 m2, II/IV, trzypokojowe,
umeblowanie do uzgodnienia, telefon, 1.000
zł + opłaty, of.143/15

DASZYŃSKIEGO − 58 m2, dwupokojowe, nowe,
IV/V, winda, nieumeblowane, 1.200 zł,
of.117/1149

MOGILSKA − 60 m2, trzypokojowe, III/IV, telef.,
umeblowane, 1300 zł/mies., of.117/692.

ALTANOWA – czteropokojowe 60 m2 całkowi−
cie umeblowane i wyposażone, telefon.
450 USD/mies + 190 czynsz + media, of.143/68

PIASTOWSKA – 62 m2, dwupokojowe z całko−
wicie umeblowaną kuchnią, nowe, parter z
wyjściem na ogródek, panele, flizy, garaż, te−
lefon, 900 USD + media, of.111/471

LEGNICKA – 62 m2, 3 − pokojowe, wysoki stan−
dard, całkowicie umeblowane i wyposażone,
1.500 zł + opłaty, of.145/62

KAZIMIERZA WIELKIEGO – 63m2, IV/IV trzypo−
kojowe, telefon, balkon, po remoncie, pralka,
lodówka, umeblowanie na życzenie 550 USD
+ 200 czynsz + media/mies., of 123/325

BURSZTYNOWA – 65 m2, II/III, trzypokojowe,
nowe, wysoki standard, umeblowana kuchnia,
telefon, 1.400 zł + opłaty, of.143/39

FLORIAŃSKA − 67 m2, dwupokojowe, II p. po
generalnym remoncie, Ip., telefon, 1000 USD/
m − c, of.117/478

ŻYTNIA − 67 m2, trzypokojowe, I/II, nowoodda−
ne, częściowo umeblowane, 1.300 zł/mies.,
of.117/1203

ARMII KRAJOWEJ – 80 m2, II/IX, czteropokojowe,
nowe, umeblowana kuchnia, szafa Stanley, su−
perkomfort, telefon, loggia, garaż, 700 USD +
opłaty, of.143/169

WESELE – 80 m2, 3 − pokojowe, mieszkanie w
nowym bloku, kompletnie wyposażone i ume−
blowane, lodówka, pralka, zmywarka, TV SAT,
sprzęt grający, 900 USD + opłaty, garaż w pod−
ziemiu, brama wjazdowa i garaż na pilota,
of.143/162

OS. OFICERSKIE − 87 m2, biurowy, mieszkalny, 4
pom., 800 USD, of.114/677

FIOŁKOWA − 90 m2, mieszkalny, 3 pok., 2000 zł,
of.114/724

PIJARSKA − 90 m2, 3 − pokojowe, umeblowane
i wyposażone, telefon, 1.000 USD/m − c,
of.117/1276

KRÓLEWSKA – 98 m2 czteropokojowe, kuchnia
umeblowana telefon, 2200 zł/mies., of.143/94

KROWODERSKA − 100 m2, poddasze, III/III, bal−
kon, telefon, 900 USD, of.117/1180

MAZOWIECKA – 100m2, czteropokojowe, I/IV,
umeblowane, telefon, loggia + garaż, 500USD
+ opłaty/m − c, of.130/143

SMOLEŃSK – 103 m2, 3 pokoje, 0/IV, nieume−
blowane, telefon, po remoncie, 1.000 USD +
media, of.111/456

UŁANÓW − dwupoziomowy apartament, 4 po−
koje, nowy budynek, 103 m2, V − VI/VI, garaż,
telefon, winda, 1.000 USD/mies., of.117/1265

SMOCZA – DOM POD ŻAGLAMI 170 m2, super−
luksusowy apartament, strzeżony 24 h, parking
w podziemnym garażu, nieumeblowany, III/V,
3500 USD/mies. + media, of 143/53

CZYŻYNY − 200m2, działka 6a, ogrzew.
gazowe, tel., 5 pokoi, 800 USD + VAT + media,
of.111/413

LOKALE UŻYTKOWE SPRZEDAŻ
CELNA − lokal użytkowo − usługowy, 72m2, wej−
ście z ulicy, 170.000zł, of.117/1195

BRZOZOWA − lok. użytkowo − usługowy, 104m2,
piwnica, po remoncie, 190.000zł, of.117/796

ROGATKA − 128 m2, biurowo − usługowy,
290.000 zł, of.122/267

KALWARYJSKA − I piętro 208m2, 8 pomieszczeń,
magazyn, 6 sanitariatów, 220.000 USD, of.111/
339

KRYNICA GÓRSKA – 380 m2, dz. 9,73a,
pensjonat, 60 miejsc noclegowych, 730.000 zł,
of.150/12

WRÓBLOWICE – 500 m2, obiekt magazynowy,
240.000 zł, of.150/100

MYŚLENICE − 1400 m2, zakł. prod. + zaplecza,
dz. 21 ar, 500.000 zł, of.114/606

LANCKORONA – 1.634m2, Zakład produkcji
drzewnej kompletnie wyposażony (57 urzą−
dzeń), 2 komory suszarnicze, działka 16,5a,
800.000zł, (płatność w 4 ratach), of.150/22

LOKALE UŻYTKOWE WYNAJEM
RYBITWY − część hali, nowej, z rampą, placem
manewrowym, parkingiem, całość ogrodzone
i strzeżone, 6 USD/m2/m − c, of.117/1176.

SŁAWKOWSKA − lok. handlowo − usługowy,
21 m2, w oficynie, po gen. remoncie, z witry−
nami, 400 USD/mies., of.117/920

MAZOWIECKA – 38 m2, 0/III, lokal biurowy, 3 po−
mieszczenia, telefon, 1400 zł + opłaty, of.143/174

SŁAWKOWSKA − lokal biurowy, 50 m2, parter,
oficyna, 2.000 zł/m − c, of.117/1270

B.PRĄDNIK − 50 m2, 2[3] pok., mieszkalny, I/II,
350 USD, of.114/776

OS. OFICERSKIE − 55 m2, 2 pok., mieszkalny,
 II/II, 1.200 zł, of.114/804

SZPITALNA – 56 m2, I/IV, lokal biurowy, komplet−
nie umeblowany i wyposażony, z zapleczem
sanitarnym, 2 linie telefoniczne, reklama świetl−
na, 2.000 zł + opłaty, of.143/146

KROWODERSKA – 65 m2, handlowo − usługowy,
parter, witryna, telefon, po remoncie, 1.800 zł, +
opłaty, of.143/190

STAROWIŚLNA − 70 m2, 2 pok., mieszkalny, II/III,
500 USD, of.114/809

LUBLAŃSKA − 70 m2, 4 pok., mieszkalny, 0/IV,
1.500 zł, of.122/369

KRÓLEWSKA – 83 m2, 3 pomieszczenia, sanita−
riaty, telefon – 3 linie, 1000 USD + VAT/mies.,
of.143/87

ŚW. MARKA − handlowo − biurowy, 87,5 m2, par−
ter, front, reprezentacyjna kamienica, 1.750 USD,
of.117/1246

RAKOWICKA – 100 m2, I piętro w pawilonie,
odrębne wejście, 4 pokoje, wykładziny dywa−
nowe, 4 linie telefoniczne, 1000 USD, of.111/457

DIETLA – 130 m2, 3 pomieszczenia, lokal han−
dlowy, parter, witryna, po remoncie, 50 zł/m2
+ media, of.111/473

REJ. PL. MATEJKI − 130 m2, biurowy, telefon,
4.600 zł, of.122/377

ŚW. JANA – 140 m2, parter, front, witryny, tele−
fon, 7.000 USD/mies., of.117/1121

PIWNA – 140m2, wys. parter, lokal na biura,
gabinety, telefon, 25zł/m2 + media/m − c,
of.130/812

KONECZNEGO – handlowy 145m2, jedno duże
pomieszczenia + sanitariaty + pomieszczenie
socjalne, 8.500 zł/mies. lub sprzedaż 406.000 zł,
of.123/313

OK. NOWOHUCKIEJ – 300 − 600m2, lokal biuro−
wy, telefon, strzeżony, 15zł + VAT/m2, of.130/826

INNE − SPRZEDAŻ
KOŚCIUSZKI − strych do adaptacji, 180m2,
150.000zł, of.117/1196.

RABKA − pensjonat, 500 m2, 10 a, 4 kondygna−
cje, 80.000 USD, of.117/1234

DOMY − WYNAJEM
ŁAGIEWNIKI – 105m2, dz. 10a, pokoje nieume−
blowane, kuchnie i łazienka wyposażone, tele−
fon, po rem., 500USD + media/m − c, of.130/360

KRYNICZNA − 120m2, działka 3,5a, pół bliźnia−
ka, umeblowany, salon, 2 sypialnie, garaż,
700USD/miesięcznie + media, of.111/252

OS. OFICERSKIE – 130 m2, dz. 3a, superkomfor−
towy, umeblowany dom, po generalnym re−
moncie, salon, 2 łazienki, garaż, 1.100 USD,
of.111/467

OS. OFICERSKIE − 200 m2, garaż, umeblowanie
do uzgodnienia,1200 USD, of.114/735

CZERNICHÓW – 200 m2, działka 16a, umeblo−
wany, z telefonem, salon z jadalnią, 4 sypial−
nie, garaż na 2 samochody, 1.500 USD + me−
dia, of.111/455

WORONICZA – 240 m2, dz. 12 a, wysoki stan−
dard, wykończony w stylu włoskim, w pełni
wyposażony, pełne zabezpieczenia,
3.000 USD/mies., of.123/176

KRÓLOWEJ JADWIGI − wolnostojący, 280 m2,
nowy, nieumeblowany, 3.000 USD/mies.,
of.117/935

CZERWONY PRĄDNIK − 360 m2, garaż, nieume−
blowany, superkomfort, 1.200 USD, of.114/770

PRZY CEGIELNI – 420 m2, jednorodzinny, 3 −
kondygnacyjny, nowy, działka 11a, 6.000 zł/mc,
of.150/54
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Lubień − 45 km do Matecz−
nego − stan surowy, za−
mknięty, 260 m2, działka 7
ar, cena 60.000 USD,

 of. 129

Bieżanów −
 250 m2, działka 8 ar,
cena 110.000 USD

of. 334

Płaszów − zabudowa bliźnia−
cza − 130 m2, działka 6 ar,
cena 260.000 zł

of. 352

Stary Bieżanów
− 150 m2, działka 14 ar
cena 240.000 zł

of. 122

Bieżanów − stan surowy za−
mknięty 180 m2, działka 10 ar,
cena 225.000 zł

of. 736

Prądnik Czerwony − nowy,
zabudowa bliźniacza 210
m2, działka 2,5 ar, cena
140.000 USD

of. 515

Prądnik Czerwony
− zabudowa szeregowa
150 m2, działka 3,5 ar,
cena 412.000 zł

of. 430

Prądnik Biały − dwurodzin−
ny, do wykończenia 360
m2, działka 5 ar, cena
200.000 USD

of. 613

Wieliczka
− dwurodzinny 280 m2, dział−
ka 9,5 ar, cena 280.000 zł

of. 841

Jugowice − dwurodzin−
ny, 250 m2, działka 6 ar.
− 410.000 zł

of. 611

Agencja Nieruchomości FLAT s.c.
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Kobierzyn − nowy, zabudo−
wa bliźniacza 300 m2, dział−
ka 5,5 ar, cena 135.000 USD,

of. 752

Płaszów − zab. bliźniacza,
200 m2, działka 5,6 ar + bu−
dynek 100 m2, cena
390.000 zł,

of. 405

Podgórze−Przewóz
− 130 m2 + warsztat 90 m2,
działka 7 ar, cena 260.000 zł

of. 484

Jugowice − 350 m2, działka 12 ar,
nowoczesna architektura, cieka−
we wnętrze, oświetlenie ze−
wnętrzne, garaż na dwa samo−
chody, cena 1.000.000 zł, of. 676

Olsza − zabudowa szerego−
wa 147 m2, działka 3 ar, ide−
alny na siedzibę firmy,
cena 70.000 USD

of. 719

Kliny
 − zabudowa szeregowa,
200 m2, działka 3 ar, cena
400.000 zł,

of. 680

Sidzina − 100 m2, działka
50 ar, cena 160.000 zł

of. 760

Wola Justowska − 360 m2, działka
7,5 ar. Stan surowy zamknięty.
Cena 590.000 zł

of. 629

Wola Justowska −
370 m2, działka 6,5 ar,
cena 175.000 USD

of. 241

ok. Makowa Podhalańskiego
− letniskowy lub całoroczny −
100 m2, działka 15 ar, cena
100.000 zł,

of.392

Plac Matejki − udział w do−
chodowej kamienicy, cena
350.000 zł

of. 494

Kliny − zabudowa bliźniacza,
300 m2, działka 6a. Cena
450.000 zł of. 720

Opatkowice
− 250 m2, działka 8,5 ar,
cena 300.000 zł

of. 102

Płaszów
do wykończenia., media
miejskie, 250 m2, działka 4,6
ar, cena − 100.000 USD

of. 47

Kliny − 330 m2, działka
4 ar, zab. bliźniacza stan
surowy otwarty, cena −
55.000 USD

of. 65

Bieżanów −
80 m2, działka 10 ar,
cena 186.000 zł

of. 224

Na pn. od Krakowa 16 km − 150 m2,
działka 18 ar, stan surowy zamknięty,
cena 200.000 zł

of. 569

Kliny − zabudowa bliźniacza
450 m2, działka 4 ar, cena 91.000 USD

of. 396

Modlnica − 170 m2, działka 9a, nowy,
cena 270.000 zł,

of. 422

Ruczaj
− dwurodzinny 300 m2,
działka 15 ar, cena
560.000 zł

of. 206

Sidzina − 220 m2, działka 8 ar,
cena 85.000 USD

of. 594

czynne: pon.− pt. 9−17

DOMY  DO  SPRZEDAŻY

Opatkowice−Lusina −
nowy, 180 m2, działka 10
ar, cena 520.000 zł

of. 612

Chełm − zabudowa bliź−
niacza 200 m2, działka
4 ar, cena 350.000 zł

of. 415

Wola Justowska − 370 m2 dz. 6 ar
(może być dwurodzinny) + bu−
dynek 120 m2 magazyn.−produk−
cyjny z możliwością przystosowa−
nia na cele mieszkaniowe. Cena
289.000 USD of. 222

Bronowice − zabudowa
szeregowa, narożna, 250
m2, działka 5,5 ar, cena
125.000 USD

of. 728

Wola Duchacka
 − nowy, 300 m2, działka
7 ar, cena 750.000 zł

of. 617

Pychowice
− 120 m2, działka 2,63 ar,
cena 220.000 zł

of. 625

Skawina − kamienica
180 m2, działka 3 ar.
Cena 210.000 zł

of. 279

Płaszów − część domu o
pow. ok. 120 m2, działka
2,5a, cena: 110.000 zł

of. 278

Prądnik Czerwony
− kamienica 600 m2, dział−
ka 4,6 ar z lokalem skle−
powym, cena 650.000 zł

of. 245

Bronowice − nowy, 180 m2,
działka 2 ar, zabudowa szere−
gowa − 133.000 USD

of. 607

tel./fax 4−214−914
tel. 4−222−777

Wieliczka − dom z odpisem
podatkowym − 175 m2 + ga−
raż, nowy budynek, materiały
ceramiczne, cena 255.000 zł
+ działka 9 a.

Wieliczka − dom z odpisem po−
datkowym, na nowym osiedlu
domków jednorodz. − 160 m2 +
garaż, nowy budynek kryty da−
chówką, cena 240.000 zł
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H A L E  I OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

DZIAŁKI W KRAKOWIE

Zabudowa szeregowa M−3

Bronowice − 132,6 ar − 9900 zł/ar                    of. 694

Śródmieście − 5 ar − 450.000 zł, pod plombę przy głów−
nym ciągu komunikacyjnym           of. 692

Krowodrza (Usługi − Rzemiosło) 2 ha − 12.000 zł/ar

Komercyjne U.C

Krowodrza − 13 ar, 190 USD/m2           of. 284

Aleje Pokoju − 50 ar − 150 USD/m2           of. 696

Nowa Huta (PS) − 19,18 ar − 89.000 zł
za całość, przy głównej trasie na Sandomierz    of. 481

Podgórze − teren z przeznaczeniem pod Usługi Komer−
cyjne o powierzchni 220 ar na dużym osiedlu mieszka−
niowym, z pełnym uzbrojeniem, cena 70 USD/m2

Nowa Huta − teren 32 ar przy głównej drodze budynek
mieszkalny z lokalami usługowymi o łącznej powierzch−
ni 3.500 m2 w tym na usługi 1.300 m2 w formie dużego
salonu wystawowego. Inwestycja na etapie projektu
technicznego.           of. 263

HALA − 204 m2 − Wola Justowska, ogrzewana, wysoka 3,6 m, przeznaczona pod działalność biuro−
wą, magazynową, parking 3—5 samochodów, cena wynajmu − 10.000 zł

HALE − 900 m2 i 450 m2, nowe w Wieliczce, działka 50 ar, zaplecze administracyjno−socjalne
150 m2, cena 1.000.000 zł

HALA − Łagiewniki, dwukondygnacyjna pow. 470 m2, oraz magazyn o pow. 440 m2, działka 44 ar
z pełnym uzbrojeniem, cena 1.300.00 zł

HALA − 2.000 m2 − Nowa Huta, możliwość wynajęcia powierzchni biurowej 300 m, cena 24.000 zł

HALA 2500 m2 − 30 km od Krakowa położona na dział−
ce 2,5 ha, dwunawowa. Wzdłuż hali część socjalno−
administracyjna + 700 m2 hala do remontu. Cena
750.000 zł

Zabudowa jednorodzinna M−4

Przegorzały − 6 ar − 120.000 zł, of. 734
Przegorzały − 16 ar − 400.000 zł, of. 739
Tonie − 14,5 ar − 100.000 zł, of. 774
Wola Duchacka − 20 ar − 239.000 zł
(możliwość podziału na 3 działki), of. 273
Wola Duchacka − 13,63 ar − 50.000 USD, of. 744
Swoszowice − 13a − (pełne uzbrojenie)
− 8.500 zł/a, of. 683
os. Wiarus − 28 ar. − 140.000 zł, of. 305
Węgrzce − 13 ar − 42.500 zł of. 239
Wieliczka − 41 ar − 82.000 zł, of. 693
Sygneczów − 20 ar − 30.000 zł, of. 775
Strumiany, gm. Wieliczka − 25a − 39.000 zł, of. 483
Niepołomice − 34a − 119.000 zł, of. 706
Skawina − 2,6 ha − 520.000 zł, of. 142
Brzeźnica − 100 ar − 30.000 zł (5 działek
pod domki letniskowe, teren uzbrojony,
możliwość nabycia docelowo 2 ha nad
rzeczką), of. 228
Mogilany − 7 ar − 56.000 zł, of.832
Michałowice − 15,5 ar − 130.000 zł
wraz z rozpoczętą budową, of.859
Pasternik − 13,7 ar z WZiZT − 261.000 zł, of.867

Krowodrza − 4 piętra po 184 m2 każde, do wynajęcia piętrami lub całość − 15 USD/m2, w cenie c.o.,
ochrona, woda, wywóz śmieci, parking strzeżony, wysoki standard, of. 849
Zabłocie − 220 m2, 32 zł/m2, 3 linie tel., w pełni wyposażone (umeblowane), parking, ewentualna pow.
magazynowa, of. 844
Bronowice − lokal biurowy 170 m2, nowo wybudowany budynek + garaże, of. 469
Krowodrza − lokal biurowy 59 m2 − 1.500 zł of.843
Śródmieście − lokal biurowy 130 m2 − 7.150 zł, of.824
Śródmieście − lokal biurowy 240 m2 − 5.800 zł, of.714
Nowa Huta − lokal biurowy 300 m2 − 5.400 zł, of.868

LOKALE BIUROWE I HANDLOWE



74 OFERTY SIECI BIUR MBN

DLA WSPÓŁPRACUJĄCYCH FIRM POSZUKUJEMY CIEKAWYCH OFERT
KAMIENIC, DOMÓW, MIESZKAŃ, PARCEL.

ZAPRASZAMY pon. – piąt. 9.00 – 17.00 sobota  9.00 – 13.00

Mieszkania do sprzedaży

garsoniery i 1 pokojowe

12 m2 – FELICJANEK – 52.000 zł
24 m2 – LENTZA – 72.000 ZŁ, K−21710
30 m2 – LEA – 87.000 ZŁ, K−22350
34 m2 – JANA PAWŁA II – 98.000 ZŁ, K−23249
37 m2 – REJA nowe − 103.000 ZŁ, K−23540
43 m2 – GRAMATYKA – 121.000 ZŁ, K−21127

  2 pokojowe
29 m2 – BERKA JOSELEWICZA – 79.000 ZŁ, K−22574
35 m2 – KRAKUSA – 71.500 zł
45 m2 – ŻABINIEC − nowe, odpis 135.000 ZŁ, K−235554
49 m2 – LEA – 151.000 zł  k−24490
49 m2 – RUCZAJ ZABORZE, nowe − 160.000 ZŁ, K−23599
60 m2 − MOGILSKA – 152.000 ZŁ, K−22505
60 m2 – GERTRUDY, poddasze − 184.000 ZŁ,

3 pokojowe i większe

94 m2 – PSZONA, nowe – 230.000 ZŁ, K−21878
65 m2 − KRÓLEWSKA – 230.000 ZŁ K−21540
50 m2 – AL.POKOJU – 138.000 ZŁ, K−22054
55 m2 – LEA – 165.000 ZŁ,
60 m2 – ŁOBZÓW – 200.000 ZŁ, K−23549
70 m2 – ŻABINIEC – nowe odpis – 210.000 ZŁ, K−23557
73 m2 – OS. II PUŁKU LOTNICZEGO – 175.000 ZŁ, K−22356

Działki budowlane
Wola Justowska, 129a rolna – 1850000 ZŁ, K−21876
Wola Justowska, 33a rolna − 270.000 ZŁ, K−21906
Wola Justowska, 21a – 50.000 USD, K−22041
Borek Fałęcki, 100a − 1.030.000 USD, K−22216
Grzegórzecka, 4,6a, pod plombę, M3, 345.000 ZŁ, K−
Stojałowskiego, 25a komercja – 450.000 ZŁ,

Brzozówka, 13a z pozwoleniem na budowę, 31.000 ZŁ, K−23731
Babińskiego, dz.komercyjna, 14,65a − 150.000 ZŁ, K−23622
Wola Justowska − 17a − 100.000 USD
Tonie − 120 a, M − 3 − 480.000 USD
gm.Zabierzów − 50a − 100.000 zł − 1/2 bud.
Ul.Kamieńskiego −M− 4 – 6a – 116.000 zł

 Obiekty, działki i obiekty przemysłowo − komercyjne
Starowiślna 56 m2 – udział 200.000 ZŁ, K−23620
Ul.Lubicz − lokal biurowy 6 pomieszczeń 115 m2 – 300.000 ZŁ,
K−20012
Okolice ul. Dietla − lok. po rem. Piwnica 130 m2 – 190.000 ZŁ,
K−16109
Ok.Hali Targowej − kamienica po remoncie 1260m2, 1.550.000 ZŁ,
K−19572

Ok.Motelu Krak − warsztat samochodowy, dom 100m2, dz.8a –
800.000 ZŁ, K–20441
Grzegórzki − lokal biurowy + 227m2 + 60m2 – 970.000 ZŁ,
K−21350
Podgórze − kamienica pow.760 m2 w tym 200 m2 lok.użyt. –
1.340.000 ZŁ, K−21979
Kościuszki − lokal handlowy pow.48 m2 – 120 000 ZŁ, k –22652

84 m2 – PRAŻMOWSKIEGO – 206.000 ZŁ, K−18012
84 m2 – GRODZKA – 120.000 USD, K−23117
86 m2 – ŚLĄSKA – 240.000 ZŁ, K−21821
54 m2 – FILIPA – 167.000 ZŁ,
48m2 − RYDLA − po rem. − 155.000 zł, k−24102
55m2 – WIELOPOLE − po rem.winda − 200.000zł
54m2 – MIECHOWITY − 145.000 zł

90 m2 – NARZYMSKIEGO – 412.000 ZŁ, K−23315
100 m2 – STASZICA – 305.000 ZŁ, K−18306
150 m2 – SYROKOMLI – 299.000 ZŁ, K−19552
60m2 – G. ZAPOLSKIEJ – 155.000 zł, k−24098
100m2 – SALWATOR – 300.000 zł, oferta na wyłączność
64m2 – KAWIORY −170.000zł
100m2 – GERTRUDY – apartament – 120.000USD

Domy do sprzedania
Do wykończenia

270 m2 − dz.50a, Jerzmanowice 140.000 USD, K−23165
220 m2 − dz.5a, Tonie, 330.000 ZŁ, K−22868
150 − 250 m2 − Tomaszowice, dz.7a –1400 zł/m2, K−13936
200m2, seg.w zab.szer. − TONIE − 250.000 zł, k−22865
200m2, dz.4,5a − WOLA JUSTOWSKA − 270.000 zł, k−23790
485m2, dz.15a − BUKOWINA TATRZ. − 260.000 DM, k−22775

Do zamieszkania
160 m2 − dz.4a − Azory 320.000 ZŁ, K−20706

35m2 − ŻABINIEC − 105.000 zł, k−23598
37m2 − ŻABINIEC − 102.000 zł, k−23550
20m2 − WROCŁAWSKA − 68.000 zł, k−24100
20m2 – SEBASTIANA − 60.000 zł
24m2 – TRAUGUTTA − 59.000zł
39m2 – WARSZAWSKA − 99.000zł

KRAKÓW  UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO  6
TEL.(012) 632 77 88, 632 60 05 , TEL./FAX 423 43 14

KRAKÓW  UL.ZWIERZYNIECKA 25 TEL. 422 41 17

DOMLUX N I E R U C H O M O Ś C I

TADEUSZ  BIGAJ

300 m2 − dz.8a –Krowodrza − 165.000 USD, K−17813
400 m2 – dz.14a Swoszowice, 447.000 ZŁ, K−13661
350 m2 − dz.7a – Kliny 140.000 USD, K−21797
550 m2 – dz.9a Myślenice, 200.000 USD, K−21204
240 m2 – dz.6a – Glogera 390.000 ZŁ, K–20850
247 m2 – dz.5,8a Jugowice, 135.000 USD, K−23073
250 m2 − dz.9a Zakopane, 220.000 USD, K−17136
360m2 − 3 kondygn. – Prokocim − 140.000USD
100m2 − dom letniskowy, dz.6a − gm.Wiśniowa − 20.000USD k−24208
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Oferty na wyłączność
OS.PODWAWELSKIE − UL.TWARDOWSKIEGO, DZIAŁKI POD UP ok. 2.000 m2, CENA – 1.070.000 ZŁ, K− 21900
WOLA JUSTOWSKA – SALWATOR, DZ. POD M3 – ROZPOCZĘTA BUDOWA REZYDENCJI, POW. 51a W TYM 17a
BUDOWLANE, CENA –160.000 USD, K–23036
WOLA JUSTOWSKA – ATRAKCYJNA PARCELA BUDOWLANA, PEŁNE UZBROJENIE, POW.17a, CENA – 100.000 USD
UL.PRĄDNICKA nr 20A – DZ. KOMERCYNA 25M x 100M, WZ i ZT, UZBROJONA, CENA 2.000.000 ZŁ, K−23037
ZIELONKI – MARSZOWIEC, 48a, DZ. BUDOWLANA, 10.000 ZŁ/a, MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NA 4 DZ. ORAZ DZ. 26a,
CENA 140.000 ZŁ, UZBROJENIE W DRODZE, K− 21933
SWOSZOWICE, DZ. BUDOWLANE PO ok. 10a, Ok. PARKU ZDROJOWEGO, CENA 10.000 ZŁ/a, K−23733
UL.JAREMY, DZ. 5,7a, HANDLOWO−USŁUGOWA, CENA 57.000 ZŁ, K−21875
BALICE, DZ.KOMERCYJNA, 50a, CENA 283.000 USD, K−21956
UL.ZDROWA, DZ. 6a BUD.JEDNORODZINNE, CENA 65.000 ZŁ, K−21874
NOWY SĄCZ, DZ. KOMERCYJNA PRZY GŁÓWNEJ DRODZE, POW.48 a − CENA 8.500 ZŁ/a
OLSZANICA, DZ. 112a, DO PRZEKWALIFIKOWANIA, CENA 700.000 ZŁ K−20586
WIELICZKA – OBIEKT ADMINISTRACYJNO−MIESZKALNY, POW.1300 m2 + HALA PROD. 1100 m2, APART.MIESZK.
350 m2, DZ. 90a, OBIEKT STRZEŻONY, CENA WYNAJMU – 60.000 ZŁ. K−22901
ZABIERZÓW, UL.KRAKOWSKA − OBIEKT 700 m2 − dz.l8a − ZEZWOLENIE NA DZIAŁALNOŚĆ UCIĄŻLIWĄ −
CENA: 700.000 zł.

KRAKÓW  UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO  6
TEL.(012) 632 77 88, 632 60 05 , TEL./FAX 423 43 14

KRAKÓW  UL.ZWIERZYNIECKA 25 TEL. 422 41 17

DOMLUX N I E R U C H O M O Ś C I

TADEUSZ  BIGAJ

ULICA LAWENDOWA – DOM
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ
–320 m2 – CENA: 590.000 ZŁ,
DZIAŁKA O POW.7a k−24491

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ – DOM W ZIELONKACH
W OSIEDLU OGRODZONYM, STRZEŻONYM CAŁO−
DOBOWO, KORTY TENISOWE, PARK,POW.
170m2+GARAŻ. CENA: 320.000 ZŁ

DZIAŁKA KOMERCYJNA – 300 METRÓW OD LOTNI−
SKA W BALICACH – 29,5 a – CENA: 119.000 USD

80 a – TONIE, DZIAŁKA M−3, WZiZT, PRAWOMOCNA
DECYZJA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ OSIEDLA
DOMKÓW JEDNORODZ. CENA: 400.000 USD, TEL.
0501 422 101

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ

K R A K Ó W – Z A B Ł O C I E
OK.1500 M OD RYNKU GŁÓWNEGO, ZESPÓŁ
BUDYNKÓW, BIUROWO – PRODUKCYJNYCH,
POWIERZCHNIA 15300m2. DZIAŁKA 260 a, UC,
 TEL. 0501 422077, 0501 422101

UL.PASTERNIK – OK.MOTELU KRAK – 13,7 a
– DZIAŁKA POD BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE
Z DOPUSZCZENIEM USŁUG, CENA: 269.000 zł
– Z PROJEKTEM NA HURTOWNIĘ

SALWATOR – APARTAMENTY 84 m2 – CENA: 260.000 zł,
99m2 – CENA: 300.000 zł

KOBIELNIK – PIĘKNIE POŁOŻONY DOM LETNISKO−
WY, MUROWANY, NA 6 AROWEJ DZIAŁCE GRANI−
CZĄCEJ Z LASEM. CENA: 20.000 USD  K−24208

LIMANOWA – DOM
W STANIE SUROWYM
ZAMKNIĘTYM, 350 m2,
DZIAŁKA 7a – CENA:
40.000 USD K−23405
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CZARNOWIEJSKIE BIURO
OBROTU NIERUCHOMOŚCI

Kraków , ul. Czarnowiejska 6

Tel. 634−38−44, Fax 423−32−58
e−mail: skala@bikershop.com.pl

PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA I NOTARIALNA
Kupno−sprzedaż−wynajem

Usługi geodezyjne + architektura

MIESZKANIA − SPRZEDAŻ
ul. Szlak, 118m2, 4p + k, 300.000 zł, 0/I, of.2

Krowodrza, 87m2, 4p + k, 200.000 zł, Ip, of.3

ul. Grota Roweckiego, 56,6m2, 2p + k + garaż, 240.000 zł, II i 1/2, of.4

Żabiniec, 73m2, 3p + k, 370.000 zł, III/IV, wysoki standard (całkowicie
wyposażone), of.8

ul. Staszica, 160m2, mieszkanie dwukondygnacyjne, 140.000 USD, wysoki
standard, of.9

Śródmieście, 48,8 m2, 2p + k, 160.000 zł, II/III, of.71

ok. ul. Komuny Paryskiej, 66 m2, 2p + k, 170.000 zł + 1 ar działki odpis,
of.75

ul. Wrocławska, 43,5 m2, 2p + k, 126.000 zł, VI/VIII, of.76

Kurdwanów, 85 m2, 2p + k + salon, 201.000 zł, III/IV, of.83

ul. Misiołka, 100 m2, 4p + k, 350.000 zł, I/II, of.89

Na Kozłówce, 122 m2, dwupoziomowe, 366.000 zł, III i IV/IV, of.106

Al. Słowackiego, 73 m2, 2p + k, 240.000 zł, III/IV, dodatkowo w cenie
strych, 200 m2, of.111

ul. Urzędnicza, 160 m2, trzypoziomowe, 130.000 USD, of.109

ul. Kobierzyńska, 36 m2, 1p + k, 120.000 zł, I/IV, of.116

os. Cegielniana, 60 m2, 3p + k, 135.000 zł, IX/XI, of.117

Łobzów, 100 m2, 3p + k, 330.000 zł, I/I, of.119

Podgórze, 54 m2, 2p + k, 26.000 USD, II piętro

Podgórze, 33 m2, 1p + k, 17.000 USD, parter

ul. Lea, 123 m2, 3p + k, 131.000 USD, IIIp/IIIp, of.113

os. Oświecenia, 64,3 m2, 3p + k, 165.000 zł, Ip/IVp, of.148

ul. Kremerowska, 55 m2, adaptacja strychu, 168.000 zł, of.150

ul. Kremerowska, 65 m2, adaptacja strychu, 199.000 zł, of.151

Prądnik Czerwony, 66,6 m2, 4p + k, 181.000 zł, VI p/X p, of.153

ul. Krowoderskich Zuchów, 64 m2, 4p + k, 173.000 zł, I p/IV p, of.155

Prokocim, 48 m2, 3p + k, 118.500 zł, VII/X, of.164

ul. Syrokomli, 76 m2, 2p + k, 243.000 zł, III/IV, of.168

os. Kalinowe, 37 m2, 2p + k, 85.000 zł, IV/XI, of.186

Mistrzejowice, 82 m2, dwupoziomowe, 210.000 zł, odpis

Mistrzejowice, 91,6 m2, dwupoziomowe, 210.000 zł, odpis

LOKALE − SPRZEDAŻ
Mistrzejowice, 2 lokale handlowo − usługowe, 2 x 240 m2, cena za jeden

lokal 330.000 zł

DOMY − SPRZEDAŻ
Zawoja, 200m2, 18a rekr .− całoroczny, 250.000 zł, of.15

Olszanica, 120m2, 14,5a, 250.000 zł, of.16

Modlnica, 170m2, 9a jednorodzinny, 80.000 USD, of.19

Tonie, 340m2, stan surowy otwarty, 200.000 zł, of.24

Wola Justowska, 300 m2, 12,3 a jednorodzinny, 280.000 USD, of.13

Gdów, 110 m2, 4 a jednorodzinny, 80.000 USD, of.56

ul. Stoigniewa, 230 m2, 6 a stan surowy otwarty, 155.000 zł, of.68

Skawina, 240 m2, jednorodzinny, 360.000 zł, of.69

Iwkowa, 600 m2, 18 a, stan surowy zamkniety, 130.000 zł, of.72

ul. Glogera, 206 m2, 6,5 a, jednorodzinny, 390.000 zł, of.80

Wola Justowska, 398 m2, 9 a, rezydencja, 350.000 USD, of.82

Kliny, 365 m2, 5,5 a rezydencja, 536.000 zł, of.91

Gródek, 80 m2, 3 a, domek letniskowy, 100.000 zł, of.93

Kwaczała, 75 m2, 20 a, stan surowy zamkniety, 150.000 zł, of.96

Kliny, 1/2 bliźniaka, 3,66 a, jednorodzinny, 360.000 zł, of.98

Staniątki, 210 m2, 17 a jednorodzinny, 390.000 zł, of.105

ok. Chrzanowa, 90 m2, działka, 15153 m2, dom do remontu, 175.000 zł,
of.108

ok. Myślenic, motel + domki campingowe, 500.000 zł, of.115

Krynica, 188 m2, 4,5 a jednorodzinny, 200.000 zł, of.118

Kluszkowce, 100 m2, 10a całoroczny, 63.000 USD, of.122

Kluszkowce, 180 m2, 10a jednorodzinny, 114.000 USD, of.123

Azory, 300 m2, 5,8a jednorodzinny, 165.000 USD, of.124

Wola Justowska, 300 m2, 7,5a wolnostojący, 230.000 USD, of.125

ul. Tyniecka, 300 m2, 15a jednorodzinny, 200.000 USD, of.126

ok. Gródka, 400 m2, 1h całoroczny, 700.000 zł, of.128

Zabierzów, 360 m2, 16a 1/2 bliźniak, 560.000 zł, of.127

Kaszów, 320m2, 17a jednorodzinny, 380.000 zł, of.133

Lusina, 180m2, 9,5a jednorodzinny, 500.000 zł, of.137

Mogilany, 400 m2, 6a wolnostojący, 400.000 zł, of.135

Murownia, 90 m2, 28a + 1 h, dom murowany, 175.000 zł, of.136

Zakopane, 400 m2, 5,5a dom góralski, 370.000 zł, of.138

Mogilany, 360 m2, 39a dom dwurodzinny, 551.000 zł, of.139

Bronowice Małe, 180 m2, 2a, zabudowa szeregowa, 463.500 zł, of.156

Jugowice, 200 m2, 6a jednorodzinny, 510.000 zł, of.159

Ruczaj, 208 m2, segment w ciągu budowlanym, 2.255 zł/m2, of.160

Wola Justowska, 400 m2, 9a, 1/2 bliźniaka, 280.000 USD, do neg., of.161

ul. Myślenicka, 320 m2, 12,5a wolnostojący, 150.000 USD, of.170

Kliny, 220 m2, 4,5a wolnostojący, 630.000 zł, of.169

Kliny, 180 m2, 3,5a, zabudowa szeregowa, 340.000 zł, of.171

ul. Zakopiańska, 220 m2 + 90 m2, warsztat samochodowy, 6,28a,
463.000zł, do neg, of.172

Kaszów, 110 m2, 14a wolnostojący, 258.000 zł, of.180

ul. Berka Joselewicza, budynek biurowy, 250 m2, 600.000 zł, of.188

ul. Berka Joselewicza, dworek, 400 m2 + piwnica, 800.000 zł, of.189

Poskwitów, 140 m2, 6a, wolnostojący, 210.000 zł, of.193

Zabierzów, 126 m2, 13a wolnostojący, 280.000 zł, of.195

Bystra Podhalańska, 300 m2, 33a rozpoczęta budowa, 60.000 zł, of.196

Kwaczała, 150 m2, 16a dom do wykończenia, 130.000 zł, of.199

Bory Tucholskie rozpoczęta budowa działka, 7a, 15.000 zł, of.198

Skotniki, 250 m2, 7,5 a dwurodzinny, 410.000 zł, of.201

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
ul. Wygody, 286m2, 600.000 USD, of.18

ul. Kościuszki, 1200m2 + działka, 16,5a cena, 850.000 USD

Krynica, Pensjonat − 2000m2, cena, 2.500.000 zł, of.22

ul. Zamenhoffa, ok. 550m2, wolna na działce, 7a cena, 850.000 USD

ul. Starowiślna, 1260m2, ok., 200m2, – pow. handlowa, cena, 600.000 USD

ul. Kotlarska, 70% w kamienicy, cena 800.000 zł, of.55

ul. Misiołka, 488 m2, 950.000 zł, of.90

Leńcze, 310 m2, 5 ha, 31a, dwór XIX wiek, 650.000 zł, of.94

Roków, 900 m2, 2 ha, 77a, dwór, 280.000 USD, of.12

ok. Centrum, 1500 m2, kamienica na działce, 13,5a, 1.850.000 USD, of.209

Zarząd i administrowanie nieruchomościami. Pośredniczymy w udzielaniu kredytów bankowych.
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DZIAŁKI − SPRZEDAŻ
Czajowice, 74a bud.− rolna, 74.000 zł, of.30

Niedżwiedż, 3,5 h rolna, 63.000 zł, of.26

Smardzowice, 25a rolna, 650 zł/a, of.25

Łazy, 28 a bud.−rolna, 45.000 zł, of.28

Mogilany, 103a bud − rolna, 8000 zł/a, of.36

Sidzina, 43,66a rolna, 90.000 zł, of.35

ok. Hotelu Continental, 12a budowlana + 1/2 domu, 360.000 zł, of.39

Małe Bronowice, 5610 m2, komercyjna, 100USD/m2, of.38

Aleja Pokoju, 4957 m2, kom. WZiZT, 150USD/m2, of.37

Skała, 15h rekreacyjna, 350.000 zł, of.41

ul. Łokietka, 1613m2, i 600m2, budowlana, 1.100.000 zł, of.42

Maszków, 120 a bud − rolna, 2.500 zł/a, of.43

Wola Justowska, 16,66a budowlana, 120.000 USD, of.44

ul. Jęczmienna ok. 10a budowlana, 6.000 zł/a, of.57

ul. Za Skłonem, 1,20 h M4, 120 USD/m2, of.60

ul. Łuczanowicka, 60a budowlana, 2.900 zł/a, of.61

Zakrzowiec, 38a budowlana, 34200 zł, of.64

Podłęże, 57 a bud−rolna, 22, 800 zł, of.65

Dobczyce, 28 a budowlana, 30.000 zł, of.74

Brzączowice, 14 a budowlana, 19.600 zł, of.73

Skawina, 18 a komercyjna, 62.000 zł, of.78

Bębło, 1 ha, 74a z budynkiem,1000 zł/a + 32.000 zł, za budynek, of.92

Poręba – Żegoty, 4 h rolna, 15.000/h, of.95

Libertów, 97 a komercyjna, 150 USD/m2, of.63

Trzemieśnia, 23 a budowlana, 1.500/a, of.100

Trzemieśnia, 14a budowlana, 1.500/a, of.101

Gdów, 1h, 33a bud − rolna, 30.000 zł, of.102

Myślenice, 7a budowlana, 60.000 zł, of.103

Nowa − Huta, 33a kom. – budowlana, 500.000 zł, możliwość podziału,
of.104

Kluszkowce, ok. 8,5a budowlana, 5.150 zł/a, of.121

ok. Gródka, 122 a budowlana, 70.000 zł, of.130

Kościelniki, 77a budowlana, 77.000 zł, of.140

Bronowice Wielkie, 2,30 h z zabudowaniami, 240 USD/m2, of.141

Wrocław, 12316 m2, komercyjna, 100 DEM/m2, of.143

ul. Skotnicka, 19a i, 46a działki pod M3 i M4, 70.000 zł i 175.000 zł,
of.144

Pobiednik Wielki, 90a budowlana, 40.000 zł, of.147

ul. Zakopiańska, 1 h cena 103 USD/m2, of.163

Marszowiec, 46a budowlana, 10.300 zł/a, of.173

Marszowiec, 10,5a budowlana, 122.000 zł, of.182

Marszowiec, 1h budowlana, 10, 300 zł/a, of.182

Mistrzejowice Nowe, 8,23a budowlana, 75.000 zł, of.174

Pobiednik Wielki, 12a budowlana, 20.000 zł, of.175

Czernichów, 53a bud – rolna, 50.000 zł, of.177

Kaszów, 14a budowlana, 36.000 zł, of.179

Polekarcice, 2,5h bud−rolna, 50.000 zł, of.185

ok. ul. Ojcowskiej, 27a budowlana, 278.500 zł, of.187

Lednica Górna, 72a budowlana, 225.000 zł, of.190

ul. Olszanicka, ok. 60a budowlana, 4150 zł/a, of.191

Głogoczów, 56 a komercyjna, 200.000 zł, do neg, of.197

Poręba Żegoty, ok. 4 h rolna, 52.000 zł, of.200

CZARNOWIEJSKIE BIURO
OBROTU NIERUCHOMOŚCI

Kraków , ul. Czarnowiejska 6

Tel. 634−38−44, Fax 423−32−58
e−mail: skala@bikershop.com.pl

PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA I NOTARIALNA

WYDZIERŻAWIMY
NA OKRES MINIMUM
PIĘCIU LAT ZESPÓŁ
PAŁACOWO — DWORSKI
W KRZYWACZCE,
CENA DO USTALENIA

ZESPÓŁ PAŁACOWY “GRODZIEC“
ZABYTEK KL. “O“ − 12,5 ha, cena 500.000 USD, of.154

Stojowice, 3,04 h bud−rolna z domem do remontu, 500.000 zł, of.202

ul. Skotnicka, 11 a budowlana, 10.000 zł/a, of.203

Pawlikowice, 44a bud−rolna, 1200 zł/a

Biskupice, 54a rolna możliwość przekwalifikowania, 20.000 zł, of.205

ul. Skośna, 28,69 a, M3, 10300 zł/a, of.206

Dobczyce, 2 działki rolne, 17a, 27a każda, 1000 zł/a, of.207

Dobczyce, 1h 97a budowlana, 1500 zł/a, of.207

Dobczyce, 60a budowlana, 1300 zł/a, of.207

Łuczyce, 1 h bud−rolna, 120.000 zł, of.208

ok. ul. Limanowskiego, 13 a komercyjna, 5000 USD/ar

WYNAJEM
ul. Skotnicka, dom, 200m2, 800USD/mies. + media, of.46

Żabiniec, mieszkanie, 65m2, 650 USD/mies. + media, of.52

Centrum, mieszkanie, 160m2, 1500 USD/mies. + media, of.114

ul. Lea, mieszkanie, 123 m2, 1200 USD/mies. + media, of.112

os. Srebrnych Orłów, dom, 535 m2, 2500 USD/mies. + media, of.146

Wola Justowska, dom, 330 m2, 3.000 USD/mies. + media, of.162

ul. Litewska, mieszkanie, 2 pokoje, 900 zł/mies. + media

ul. Floriańska, mieszkanie, 150 m2, 2000 USD/mies. + media od 01.09.99 r

ok. ul. Komuny Paryskiej, dom 160 m2, 3000 zł/mies. + media, of.167

Mogilany, 1/2 domu na działalność gospodarczą, 2000 zł/mies. + media,
of.134

os. Albertyńskie, mieszkanie, 53 m2, 1200 zł/mies. + media, of.184

Bielsko − Biała, magazyny 510m2 + biura  70m2, 10,00 zł/m2, of.129

Zabierzów, działka, 37a, 3500 zł/mies., of.183

Centrum, lokal biurowy, 70 m2, 700 USD/mies + media

Krowodrza, dom wolnostojący, 164 m2, 3,5a, 1300 USD/mies. + media, of.192

ul. Zakopiańska, hala, 400 m2, 60,00 zł/m2

ok. ulicy Wrocławskiej, hala magazynowa, 210 m2, 14,00 zł/m2, of.211

ul. Szafrana, dwa mieszkania stan surowy zamknięty (dla studentów),
88,4m2 − 3 pokoje, 68,6m2 − 2 pokoje, cena do uzgodnienia, of.99

KUPIMY
Mieszkanie na osiedlu Bielany lub Węgrzce
Małe parcele budowlane do 10a

Działki od 4h do 8h pod supermarkety

Działkę pod hotel w centrum Krakowa

Apartament – Kliny, Krowodrza, Żabiniec − ok. 100m2, do 350.000 zł

STRYCHY − SPRZEDAŻ
ul. Towarowa, ok. 120 m2, cena 500,00/m2

Łagiewniki, ok. 144 m2, cena 118.600 zł, of.178

Kupno−sprzedaż−wynajem
Usługi geodezyjne + architektura

Zarząd i administrowanie nieruchomościami. Pośredniczymy w udzielaniu kredytów bankowych.
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Oferujemy:
Soboniowice − dom dwurodzinny, trzylet−
ni, budowany z cegły, dwukondygnacyj−
ny, powierzchnia 280 m.kw., działka 17
a. Każde piętro 140 m.kw. zasilane osob−
no (elektryczność, gaz, c.o.). Strych do
adaptacji. Wydzielona klatka schodo−
wa. Możliwość odpisu podatkowego.
Cena 450.000 PLN

Ruczaj – segment w zabudowie
szeregowej o pow. 208 m.kw.,
trzykondygnacyjny, garaż, od−
pis, do indywidualnego wykoń−
czenia. Cena 456.000 PLN

Prądnik Czerwony – segment w zabudowie sze−
regowej o powierzchni 210 m.kw, trzyletni dwu−
kondygnacyjny garaż, salon z kominkiem, kuch−
nia pięć pokoi, garderoba, łazienka, wc, dwa
tarasy pomieszczenie gospodarcze. Cena
140.000 USD.

Nowa Huta  – dom jed−
norodzinny 160 m2, działka 14 a, trzykon−
dygnacyjny, 6 pokoi i 2 kuchnie, budo−
wany z cegły, wszystkie media, budynek
gospodarczy 100 m2 z 2 pomieszczenia−
mi. Cena 280.000 PLN

Krynica – dom dwukondygnacyjny o pow.
190 m2 na działce 4,5 a, podpiwniczony, z
garażem, budowany w technologii trady−
cyjnej. Na każdym piętrze 2 pokoje, kuch−
nia, łazienka, 2 balkony. Wewnątrz częścio−
wo do wykończenia. Cena 200.000 PLN

Zabłocie k/Wieliczki – nowy dom jedno−
rodzinny, pow. 168 m2, działka 40a, w ca−
łości budowlana, nieogrodzona. Parter: sa−
lon, jadalnia, kuchnia, przedpokój, łazien−
ka (niewykończona). Piętro: 2 duże sypial−
nie, pokój, łazienka i schowek. Podłogi w

desce świerkowej, terrakota, okna dębowe, instalacja c.o. mie−
dziana. Ogrzewanie własne gazowe, taras, meble w salonie i
jadalni. Cena 310.000 PLN. Możliwe raty. Chętnie zamiana na
mieszkanie 3−pokojowe z balkonem,  w starej części Nowej Huty.

Libertów – 3 letni dom jednorodzinny, par−
terowy, z możliwością adaptacji strychu,
na który są wyprowadzone media. Po−
wierzchnia 340 m2 − , działka 32a. Na dział−
ce budynek gospodarczy 140 m2 − z dwo−
ma garażami i pomieszczeniem warszta−
towym. Duży ogród, w którym znajduje się
mały basen. W kuchni i łazience ogrzewanie podłogowe. Budy−
nek ocieplony. Cena 535.000 PLN. Możliwość rat

Bronowice – segment w zabudowie
szeregowej, o pow. 280 m2 − , działka
3,5a, 2 salony (kominki), 4 pokoje, ja−
dalnia, kuchnia, 2 łazienki, garaż. Par−
kiet, terrakota. Na działce grill ogrodo−
wy. Cena wraz z wyposażeniem kuch−
ni, sypialni i jadalni 630.000 PLN

BIURA NIERUCHOMOŚCI KPG sp. z o.o.
Kraków, ul. Królewska 58/1 tel. 632−04−09, tel./fax 632−68−38
Kraków ul. Stradomska 11 tel/fax 422−85−41, 429−60−06
Kraków, ul. Królewska 1 tel/fax 634−17−10
www.nieruchomosci.kpg.com.pl
e−mail: kliebers@kpg.com.pl,    mkaim@kpg.com.pl

Podgórze– dom jednorodzinny do remon−
tu, 80 m2, działka 7,3a ogrodzona, o prze−
znaczeniu komercyjnym. Dach po remon−
cie dwuspadowy, kryty blachą. Dwa po−
koje, sień, łazienka, kuchnia. Ogrzewanie
gazowe, podłoga drewniana. Cena
250.000 PLN

Wieliczka – dom wolno stojący do wy−
kończenia, 176 m2, działka 11a, budo−
wany z pustaka maxa i cegły, ociepla−
ny styropianem, dach kryty dachówką
czeską. Parter ścianki działowe: salon,
kuchnia, łazienka, 2 pokoje. Piętro do
zrobienia. Działka ogrodzona siatką a od
frontu murkiem z płotkiem drewnianym,
brama stalowa. Cena 200.000 PLN

Niepołomice – dom jednorodz., 100 m od
Puszczy Niepołomickiej, pow. 220 m2, dz.
5,6a, budowany w technologii austriac−
kiej − terranova (materiały ceramiczne).
Parter: 2 pok., duża kuchnia, łaz., hall, wia−
trołap. Piętro: 4 pok., łazienka, wc, hall.
Przyziemie: kotłownia, spiżarnia. Duży ga−
raż 36 m2 z kanałem, balkon, taras. Woda

i kanalizacja miejska, gaz, siła. Cena 370.000 PLN

Okolice Rynku Głównego – atrakcyjna, cała wol−
na kamienica nadająca się na bank, hotel, restau−
rację, lokale handlowe, biurowe. Nieruchomość
obejmuje 9,75a, zabudowana jest budynkiem fron−
towym i oficynami z dużym podwórkiem, łączna
powierzchnia 1360 m2, z możliwością dobudowa−
nia części oficyny ok. 600 m2. Kamienica wymaga
generalnego remontu, posiada nową instalację
gazu oraz wody.

Wolbrom – dom jednorodzinny, pow.
całk. 203 m2, działka 5,1a, w centrum
miasta. Przystosowany również do pro−
wadzenia działalności gospodarczej.
W projekcie na parterze sklep spożyw−
czy. Dom jest w trakcie generalnego
remontu, na parterze do wykończe−
nia podłogi i flizowanie, na poddaszu
– wylewki, tynki, ocieplenie dachu, rozprowadzenie instalacji. Cena
150.000 PLN

Południe Krakowa– dom wolno stojący, 300 m2,
działka 10a, budowany z pustaka maxa, pod−
piwniczony, kryty dachówką. Nowoczesny pro−
jekt z użytkowym poddaszem. Parter: salon, kuch−
nio−jadalnia, holl, mały pokój. Poddasze, 4 sypial−
nie, łazienka i garderoba. Garaż, ogrzewanie ga−
zowe nawiewowe. Cena 440.000 PLN

Okolice Niepołomic − Okazja ! funkcjonal−
ny piękny dom, położony w uroczym miej−
scu: las, spokój, cisza. Powierzchnia całko−
wita 360 m.kw.parter, łazienka, WC, trzy po−
koje kuchnia oraz olbrzymi salon z komin−
kiem i jadalnią, piętro trzy pokoje łazienka,
sauna, fitnes room, garaż na dwa samo−
chody, przyziemie przystosowane do dzia−
łalności gospodarczej. Ogrodzona, zagospodarowana działka 23
a cena 350.000 PLN możliwe raty lub mieszkanie w rozliczeniu.

OFERTA SPECJALNA !!!
5 km od Rynku Głównego – OFERTA DLA KONESERA − willa secesyjna, pow. 240 m2, działka 3,8a. Cena 750.000 PLN
Okolice Rynku Głównego – lokal handlowy do wynajęcia, pow. 230 m2, parter, frontowy, dwa wejścia z ulicy, trzy
duże witryny, po remoncie. Cena najmu 110 zł/m2
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Mieszkania − wynajem

garsoniery i jednopokojowe
20 m2 − ul. Przy Torze, 500 zł, of. 123/379
22 m2 − ul. Jana Pawła II, 600 zł, of. 123/376
24 m2 − ul. Okólna, 500 zł, of. 143/49
26 m2 − ul. Prażmowskiego, 1.000 zł, of. 143/1
30 m2 − ul. Wielicka, 650 zł, of. 123/386
30 m2 − Pl. Matejki, 800 zł, of. 123/342
32 m2 − ul. Powstańców, 600 zł,, of. 123/384
35 m2 − ul. Wysłouchów, 600 zł, of. 143/178
37 m2 − ul. Talowskiego, 800 zł, of. 123/187

dwupokojowe
30 m2 − ul. Seweryna, 800 zł, of. 145/42
30 m2 − ul. Borsucza, 750 zł, of. 143/129
34 m2 − ul. Zamojskiego, 700 zł, of. 123/131
37 m2 − ul. Spółdzielców, 650 zł, of. 143/188
37 m2 − ul. Palacha, 750 zł, of. 123/367
37 m2 − os. Kalinowe, 750 zł, of. 143/55
40 m2 − ul. Podgwiezdna, 300 USD, of. 143/166
41 m2 − ul. Na Szaniec, 800 zł, of. 143/165
44 m2 − ul. Boh. Wietnamu, 800 zł, of. 145/41
45 m2 − ul. Nowowiejska, 1.000 zł, of. 143/185
45 m2 − ul. Radzikowskiego, 1.200 zł, of. 143/155
47 m2 − os. Kombatantów, 500 zł, of. 143/128
49 m2 − ul. Talowskiego, 1.300 zł, of. 123/188
52 m2 − ul. Konecznego, 1.500 zł, of. 143/105
57 m2 − ul. Lipińskiego, 1.100 zł, of. 143/168
58 m2 − ul. Zdrowa, 600 USD, of. 123/315
60 m2 − ul Lea, 1.000 USD, of. 145/53
60 m2 − ul. Kiemliczów, 1.200 zł, of. 143/124
70 m2 − ul. Krowoderska, 2.000 zł, of. 123/280

trzypokojowe
38 m2 − ul. Mazowiecka, 1.400 zł, of. 143/174
52 m2 − ul. Armii Kr., 1.700 zł, of. 143/163
60 m2 − ul. Armii Kr., 700 USD, of. 145/49
60 m2 − ul. Powstańców, 1.300 zł, of. 143/58
61 m2 − ul. Racławicka, 2.000 zł, of. 123/366
62 m2 − ul. Legnicka, 1.500 zł, of. 145/62
63 m2 − os. Centrum E, 800 zł, of. 143/170
64 m2 − Al. Kijowska, 1.600 zł, of. 145/54
66 m2 − ul. Bursztynowa, 1.400 zł, of. 143/39
66 m2 − ul. Podgwiezdna, 450 USD, of. 143/137
70 m2 − ul. Św.Łazarza, 1.700 zł, of. 123/364
70 m2 − ul. Smocza, 800 USD, of. 123/346
80 m2 − ul. Wesele, 900 USD, of. 143/162
80 m2 − ul. Krow. Zuchów, 2.200 zł, of. 143/157
90 m2 − ul. Starowolska, 1.700 zł, of. 123/375
92 m2 − ul. Królewska, 1.200 USD, of. 123/230
105 m2 − ul. Dietla, 900 USD, of. 143/37
123 m2 − ul. Lea, 1.400 USD, of. 145/18
150 m2 − ul. Syrokomli, 700 USD, of. 123/245

czteropokojowe
66 m2 − ul. Promienistych, 1.500 zł, of. 143/114
66 m2 − ul. Łepkowskiego, 7/10, 1.500 zł, of. 143/203
74 m2 − os. Złoty Wiek, 1.200 zł, of. 143/145
77 m2 − ul. Armii Kr., 1.000 USD, of. 145/56
80 m2 − ul. Armii Kr., 700 USD, of. 143/169
82 m2 − ul. Rydygiera, 1.300 zł, of. 123/156
83 m2 − ul Królewska, 2.200 zł, of. 143/94
90 m2 − ul. Pszona, 700 USD, of. 145/59
100 m2 − ul. Kazimierza Wlk., 2.000 zł, of. 123/308
100 m2 − ul. Talowskiego, 1.500 zł, of. 123/190
110 m2 − ul. Hoyera, 900 USD, of. 123/154
120 m2 − ul. Kiemliczów, 2.500 zł, of. 143/123
175 m2 − ul. Smocza, 3.500 USD, of. 143/53

Mieszkania − sprzedaż

garsoniery i jednopokojowe
18 m2 − ul. Murowana, 0/1, hipot., 47.000 zł, of. 123/349
18 m2 − ul. Królewska, 4/4, hipot., 80.000 zł, of. 143/184
24 m2 − os. Kalinowe, 8/10,wł. sp., 66.000 zł, of. 145/71
26,09 m2 − ul. Na Kozłówce, 2/4, hipot., 68.000 zł, of. 143/171
30 m2 − ul. Lea, 0/2, udział, 86.000 zł, of. 145/46
34 m2 − ul. Witosa, 7/10, wł. sp., 82.000 zł, of. 143/151
37 m2 − ul. Piastowska, 0/10, wł. sp., 110.000 zł, of. 145/82
54 m2 − ul. Królowej Jadwigi, 1/2, udział, 145.000 zł, of. 145/197

dwupokojowe
30 m2 − ul. Seweryna, 1/4,wł. sp., 110.000 zł, of. 145/42
37 m2 − os. Kalinowe, 8/11, wł. sp., 80.000 zł, of. 143/141
38 m2 − ul. Wójtowska, 8/10, wł. sp., 127.000 zł, of. 143/143
43 m2 − ul. Lilli Wenedy, 1/10, wł. sp., 99.000 zł, of. 145/77
44 m2 − ul. Boh. Wietnamu, 1/4, wł. sp., 129.000 zł, of. 145/41
45 m2 − ul. Spółdzielców, 0/4, wł. sp., 105.000 zł, of. 123/343
47 m2 − ul. Odrowąża, 4/4, hipot., 125.000 zł, of. 145/75
53 m2 − ul. Konecznego, 2/3, hipot., 53.000 USD, of. 143/89
56 m2 − ul. Chopina, 2/3, hipot., 196.000 zł, of. 123/336
58 m2 − Al. Pokoju, 4/4, wł. sp., 156. 000 zł, of. 143/138
65 m2 − ul. Jadwigi z Łobzowa, 1/1, hipot., 165.000 zł, of. 123/369
66 m2 − ul. Ketlinga, 0/2, wł. sp., 165.000 zł, of. 123/377
68 m2 − ul. Mazowiecka, 1/3, udział, 210.000 zł, of. 143/186
77 m2 − ul. Łobzowska, 4/4, hipot., 200.000 zł, of. 145/32
84 m2 − ul. Prażmowskiego, 0/2, hipot., 200.000 zł, of. 145/14
90 m2 − ul. Sebastiana, 1/3, udział, 280.000 zł, of. 145/21

trzypokojowe
45 m2 − ul. Powstańców, 8/13, wł. sp., 135.000 zł, of. 123/399
48 m2 − ul. Rusznikarska, 9/10, wł. sp., 130.000 zł, of. 123/173
50 m2 − ul. Zakątek, 0/10, wł. sp., 155.000 zł, of. 143/176
50 m2 − ul. Mazowiecka, 6/10, wł. sp., 160.000 zł, of. 145/44
52 m2 − ul. Pachońskiego, 8/10, lokat., 130.000 zł, of. 123/373
52 m2 − ul. Kazimierza Wlk., 4/4, wł. sp., 170.000 zł, of. 145/45
52 m2 − ul. Meissnera, 10/10, wł. sp., 145.000 zł, of. 143/31
53 m2 − ul. Zakątek, 9/10, wł. sp., 165.000 zł, of. 143/183
61 m2 − ul. Mała Góra, 7/10, wł. sp., 130.000 zł, of. 123/259
63 m2 − ul. Mogilska, 2/11, wł. sp., 180.000 PLN of. 143/137
63 m2 − ul. Zubrzyckiego, 4/4, wł. sp., 169.000 zł, of. 123/103
65 m2 − ul. Lipińskiego, 10/11, wł. sp., 159.000 zł, of 143/194
70 m2 − ul. Chopina, 4/10, wł. sp., 210.000 zł, of. 123/380
73 m2 − ul. Konecznego, 4/4, hipot.,330.000 PLN, of. 123/312
77 m2 − ul. Turniejowa, 2/4, hipot., 225.000 zł, of. 145/69
80 m2 − ul. Hoffmanowej, 1/1, hipot., 320.000 zł, of. 143/189
105 m2 − ul. Dietla, 3/3, hipot., 350.000 zł, of. 143/37
107 m2 − ul. Kościuszki, 0/2, hipot., 330.000 zł, of. 123/261
123 m2 − ul. Lea, 3/3, hipot., 132.000 USD, of. 145/18
150 m2 − ul. Syrokomli, 4/4, hipot., 299.000 zł, of. 123/245
160 m2 − ul. Staszica, 3/4, hipot., 135.000 USD, of. 143/83

czteropokojowe
68 m2 − ul. Czarnogórska, 0/4, wł. sp., 150.000 zł, of. 123/388
74,4 m2 − ul. Zubrzyckiego, 3/10, wł. sp., 169.000 zł, of. 123/374
78 m2 − ul. Armii Kr., 6/10, wł. sp., 300.000 zł, of. 143/177
81 m2 − ul. Królewska, 2/4, hipot., 240.000 zł, of. 123/141
85 m2 − ul. Zamojskiego, 1/3, udział, na biuro, usługi, 215.000 zł,
of. 123/407
90 m2 − ul. Bojki, 1/10, wł. sp., 190.000 zł, of. 123/92
96 m2 − ul. Dobrego Pasterza, 2/4, hipot., 270.000 zł, of. 143/117
100 m2 − ul. Królewska, 1/2, hipot., 480.000 zł, of. 145/8
110 m2 − Pl. Inwalidów, 5/5, hipot., 357.000 zł, of. 145/78
128 m2 − ul. Piłsudskiego, 2/2, hipot., 395.000 zł, of. 123/162
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Budynek usługowo−mieszkalny, parter – sklepy, I piętro – biura, II piętro – mieszkania.
Rozpoczęcie inwestycji: luty 1999 r., zakończenie budowy: grudzień 1999 r.
Cena 1 m kw. mieszkania z pełnym wykończeniem (panele podłogowe, flizy, biały montaż): 2400 PLN (wraz z
udziałem w użytkowaniu wieczystym działki).
Cena gwarantowana. Wielkość mieszkań 32 – 58 m kw ( 9 mieszkań).
Pierwsza wpłata 5−25% ceny mieszkania, ostatnia wpłata po odbiorze mieszkania 30 %. ZAPRASZAMY !

Piękny widok na Tatry, pow. użytk. 536m2,
III kondygnacje z antresolami, funkcjonują−
ca restauracja, obiekt może pełnić funkcje
hotelu jak również domu, pow. dz. 1025 m2.
Na działce znajduje się pięknie zagospoda−

rowany ogród oraz parking.
Cena 385.000 USD (do negocjacji). z

możliwością dokupienia następnych działek.

OFERTA SPECJALNA
OBIEKT HOTELOWY MURZASICHLE

gm. Poronin (10 km od Zakopanego)

DOMY  − POZA KRAKOWEM

31−010 KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 30
TEL./FAX (012) 422−81−67, e−mail: brstkrak@kr.onet.pl

Mieszkania − sprzedaż

1 – pokojowe
22m2, ul. Mazowiecka, 75.000 PLN
33 m2 ul. Rękawka – 500 USD/m2
45 m2 ul. Topolowa – 93.000 PLN

2 – pokojowe
40 m2 ul. Ugorek – 105.000 PLN
41 m2 − ul. Starowiślna − 144.000 PLN
50m2, ul. Kijowska, 150.000 PLN
53m2, ul. Grota Roweckiego, 145.000 PLN
55 m2 ul. Rękawka – 500 USD/m2
60 m2 ul. Czarnowiejska, 195.000 PLN

3 – pokojowe
50 m2 − ul. Jagodowa − 123.000 PLN
50 m2 − ul. Zakątek, 160.000 PLN
60m2 − Biały Prądnik – 165.000 PLN
61 m2 − ul. Lea − 196.000 PLN
78 m2 − Prądnik Czerwony, 215.000 PLN
78,5 m2 − ul. Bracka, 475.000 PLN
84 m2 − ul. Czarnowiejska, 270.000 PLN
92 m2 − ul. Syrokomli, 230.000 PLN
97 m2 − ul. Św. Gertrudy − 125.000 USD
98 m2 − ul. Sarego, 390.000 PLN
123 m2 − ul. Lea − 140.000 USD

4 – pokojowe
67 m2, ul. Łepkowskiego, 185.000 PLN

Mieszkania poza Krakowem
30 m2 − Zakopane, 108.000 PLN
42 m2 − Szczawnica, 69.000 PLN
57,5 m2 − os. Kasprusie − 130.000 PLN

Kamienice
1900 m2  −ok. Rynku Głównego, wolna z możliwością za−
budowy – 2,2 mln USD
520 m2 – ok. Westerplatte udział w kamienicy w części
wolny, stan dobry – 490.000 PLN

Poszukujemy kamienic do kupna
Strychy − sprzedaż

200 m2 − ul. Krowoderska – 220.000 PLN

Poszukujemy strychów do kupna
Działki − sprzedaż

18a, budownictwo M4 − Wieliczka − 120.000 PLN

40a, budownictwo M4, ul. Zakpiańska/Zawiła − 1000.000 PLN
45a, budownictwo jednor., Prądnik Biały, 15000 PLN/a

Lokale, obiekty – wynajem
17 m2 ul. Kazimierza Wlk., lokal biurowy 750 PLN/msc
80 m2 ul. Kochanowskiego, stara powozownia
419 m2, Aleja Pokoju, powierzchnie biurowe – 20 USD/m2
42 m2, ul. św. Gertrudy, lokal biurowy, Ip. − 1600 PLN
30 m2, ul. Fabryczna, lokal biurowy − 1220 PLN
25 m2 − ul. Lubelska, lokal biurowy − 1250 PLN
80 m2 − ul. Królowej Jadwigi, lok. biur−handl. − 2500 PLN
25 m2, ul. Długa, gab lekarski + wyposaż, 700 PLN
25 m2, ul. Lea, lok. biurowy, 1000 + VAT PLN/msc
55 m2, ul. Brodowicza, lok. biurowy, 1200 + VAT PLN/msc.
107 m2 ul Starowiślna, lok. biurowy, 2700 USD/msc.
25 m2, ul. Długa, gab. lekarski + wyposaż, 700 PLN
400 m2, Krzeszowice, lokal handlowy, 60 PLN/ m2
400 m2, Krowodrza, magazyn ogrzew., 15 PLN/ m2

Mieszkania − wynajem
21 m2 − os. Złocień, 1 pok. 600 PLN
28 m2 − ul. Armii Krajowej, 1 pok. 800 PLN
36 m2, ul. Seweryna, 2 pok. − 1000 PLN/msc
45 m2 − ul. Garczyńskiego, 1 pok. − 300 USD
48 m2 − ul. Zakątek, 2 pok. 1200 PLN
52 m2 − ul. Mlaskotów, 2 pok. 1250 PLN
60 m2 − ul. Powstańców, 3 pok.1100 PLN
60 m2 − ul. Bytomska, 2 pok. − 900 PLN
60 m2 ul. Żwirki i Wigury, 3 pok., 1300 PLN
60 m2 − ul. Armii Kraj., 3 pok. − 750 USD
61 m2 − ul. Zaleskiego, 2 pok. − 1100 PLN
62 m2 − ul. Narutowicza, 3 pok. 1600 PLN
72 m2 ul. Armii Krajowej, 3−pok, 650 USD/msc
80 m2 − ul. Siemaszki, 3 pok. − 1400 PLN
100 m2 ul. Bandurskiego, 2 poziom. 1000 USD/msc
106 m2 − ul. Chocimska, apartament − 1500 USD
135 m2 − ul. Pijarka, apartament − 1700 USD
105 m2 − ul. Sucha, 3 pok. − 2500 PLN
135 m2, ul. Lea, apartament, 2000 USD/msc
250 m2, ul. Sarego, 4 pok. − 1000 USD/msc
22 m2, ul.Wrocławska, 1 pok., 600 PLN
28 m2, ul. Armii Krajowej, 1 pok., 800 PLN
30 m2, ul. Wybickiego, 1 pok., 700 PLN
50 m2, Przegorzały, 2 pok., 1000 PLN
52 m2, ul. Pilotów, 2 pok., 2000 PLN
66 m2, ul. Św. Tomasza, 3 pok., 800 USD
67 m2, ul. Żytnia, 3 pok., 1300 PLN
86 m2, ul. Chocimska, 3 pok., 1000 USD

WROCŁAW
(071) 342 78 41

WARSZAWA I
(022) 625 15 15

KATOWICE
(032) 253 07 81

JASŁO
(013) 446 28 98

OLSZTYN
(089) 533 87 84

PŁOCK
(024) 264 01 14

RADOM
(048) 363 22 62

WARSZAWA II
(022) 625 66 61

Domy – wynajem
70 m2 − ul. Aleksandry − 500 USD
105 m2 − ul. Huculska − 500 USD
178 m2, ok. ul.D. Pasterza – 1700 USD
180 m2, ul. Bąkowskiego, 1200 USD
190 m2, al. Kasztanowa – 3000 USD
300 m2, ul Modrzewiowa – 2500 USD
190 m2, ul. Kasprowicza, 1500 USD
220 m2, Zielonki, 2000 USD

Domy  − sprzedaż
110 m2+60 m2 dom, budynek gospod.+garaż, Rudawa,
dz. 8a.− 350.000 PLN
Chałupa drewnian(do remontu) Krzeszów k/ Suchej Beskid.,
dz.1,8 ha – 40.000 PLN.
240 m2 − ul. Parkowa − 1000.000 PLN
276 m2 − Chełm, stan surowy, dz. 10a − 300.000 PLN
377 m2 − Raba Wyżna, całoroczny, dz. 22a –310.000 PLN
400 m2 – Falsztyn, dom, pensjonat, dz.14a – 600.000 PLN
185 m2 − Witowice Dln. dz. 65a − 140.000 PLN
350 m2 − Limanowa, dz. 18a − 140.000 PLN
358 m2 − Biały Kościół, dz. 13,20a − 180.000 USD

Poszukujemy działek do kupna pod budownictwo
mieszkaniowe !

SZCZECIN
(091) 488 27 59

NOWA INWESTYCJA − SPRZEDAŻ MIESZKAŃ W NOWO BUDOWANYM OBIEKCIE
Wieliczka ul. Słowackiego (ścisłe centrum). Inwestor: INWEST S.A.

Sprzedaż prowadzi firma “Bracia Strzelczyk” tel. 422−81−67
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Tel./fax (0−12) 413−24−74, tel. (0−12) 413−15−56, e−mail:agencja@interdom.krakow.pl
Tel. (012) 413−25−79, tel. (0−12) 413−24−69, http://www.interdom.krakow.pl

“Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami”
KOMPLEKSOWA, FACHOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

ORAZ ADMINISTRACJI I ZARZĄDU
PRZEDSTAWIONE OFERTY SĄ JEDYNIE WYBRANYMI Z BAZY DANYCH FIRMY „INTERDOM”

Pilnie poszukujemy: terenów pod budownictwo wielorodzinne i komercyjne, kamienic, mieszkań o pow. powyżej 80 m2

Oferta Specjalna
Agencja Nieruchomości INTERDOM na zlecenie inwestora
Firmy “PLOMBA” s.c. rozpoczyna na zasadzie wyłączno−
ści rezerwację mieszkań, garaży oraz lokali użytkowych,
w noworealizowanym czteropiętrowym budynku wielo−
rodzinnym o pow. 2636 m2, usytuowanym w Krakowie−
Nowej Hucie w os. Krakowiaków.

� Termin rozpoczęcia inwestycji – maj 1999r.
� Planowany okres realizacji inwestycji − 12 miesięcy.
� Mieszkania jedno−, dwu−, trzypokojowe

o pow. od 38m2 do 63m2
� Cena wraz z udziałem w gruncie – 2400 zł/m2
� Garaże w podziemiach, miejsca parkingowe,

komórki lokatorskie
� Obiekt zamknięty, monitorowany
� Lokale usługowe na parterze o pow. od 60m2 do 100 m2

(istnieje możliwość połączenia oraz adaptacji
w/g indywidualnego życzenia nabywcy).

� I wpłata 25% wartości lokalu
� Własność hipoteczna

Mieszkania sprzedaż

jednopokojowe i garsoniery
Ul.Bosaków, garsoniera, 30 m2, Ip/VIII, wł.spółdzielcze, cena 82 tys. zł
ul.Friedleina, 1p. + jk, 39 m2, parter/II, hipot., cena 105 tys.zł
ul.Zdrowa, 1p. + jk, 30 m2, parter/X, wł. spółdz., cena 95 tys.zł

ul.Wysłouchów, 1p. + jk, 38 m2, IIIp/X, wł. spółdz., cena 85 tys.zł

dwupokojowe
Ul.Powstańców, 2p.+ck, 38 m2, XIp/XI, wł.spółdzielcze, cena 82 tys. zł
Os.Kazimierzowskie, 2p.+ck, 35 m2, IIIp/IV, hipoteka, cena 83 tys. zł
al.Słowackiego, 2p. + jk, 52 m2, VIp/VI, garaż, hipot., cena 180 tys. zł
ul.Odrzańska, 2p. + jk, 40 m2, IIp/X, wł. spółdz., cena 110 tys. zł
ul.Heleny, 2p. + jk, 50 m2, Ip/IV, wł. spółdz., cena 110 tys.zł

os.Strusia, 2p. + jk, 46 m2, parter/X, wł. spółdz., cena 110 tys.zł

trzypokojowe
ul.Rozrywki, 3p. + jk, 78 m2, Vp/X, wł. spółdz., cena 215 tys. zł
ul.Jabłonkowska, 3p. + jk, 56 m2, Vp/X, wł. spółdz., cena 170 tys. zł
ul.Mackiewicza, 3p. + jk, 62 m2, IVp/IV, wł. spółdz., cena 150 tys. zł
ul.Łużycka, 3p. + jk, 56 m2, IIp/X, wł. spółdz., cena 120 tys. zł

ul.Kazimierza Wielkiego, 3p. + jk, 49 m2, VIp/VIII, wł. spółdz., cena 160 tys. zł

czteropokojowe i większe
ul.Łokietka, 4p. + jk, 100 m2, Ip/I, zaadaptowane poddasze, hipot., cena 247 tys. zł
ul.Mackiewicza, 4p. + jk, 71 m2, IIIp/IV, wł. spółdz., cena 190 tys. zł
al.Kijowska, 5p. + jk, 108 m2, IIIp/X, wł. spółdz., wys. standard, cena 335 tys. zł
ul.Teligi, 4p. + jk, 56 m2, IIIp/IV, hipot., cena 135 tys.zł

os.Złotego Wieku, 4p. + jk, IVp/IV, wł. spółdz., cena 145 tys.zł

Mieszkania nowe
ul. Turniejowa, p.+j.k., 35m2, 0/IV, miejsce parkingowe, hipot, Cena 115 tys. zł
Os.Boh.Września, 3p.+jk, 100 m2, dwupoziomowe, wykończone, VIIp/VII,
wł.spółdzielcze, cena 200 tys. zł
ul.Jezuitów, 3p.+jk, 74 m2, Ip/III, wykończ., wyposażone, hipoteka, cena 70 tys. USD
Ul.Turniejowa (“Kasztel”) 3p.+jk, 77 m2, IIp/IV, hipot., nowe, wykończone, od−
pis, miejsce garażowe, cena 230 tys. zł
ul.Nuszkiewicza, 2p. + jk, 43 m2, IIIp/III, II poziomowe, wł. spółdz., cena 135 tys. zł
ul.Piastowska, 3p. + jk, 70 m2, Vp/VII, wł. spółdz., wys. standard, cena 290 tys. zł
ul.Myśliwska, 3p. + jk, 62 m2, IVp/IV, wł. spółdz., wys. standard, cena 180 tys. zł
ul.Rusznikarska, 3p. + jk, 68,5 m2, parter/VI, wł. spółdz., odbiór październik 99,
cena 239 tys.zł

ul.Śliska, 4p. + jk, 123 m2, Ip/III, garaż, całkowicie wykończone, hipot., cena 468 tys.zł

Domy do wynajęcia
Prądnik Czerwony (rejon “Geant”), pow.260m2, wolnostojący, luksusowo
wyposażony, umeblowany, cena 1500 USD + media
Wola Justowska, 350 m2, wolnostojący, luksusowo wykończony, cena
 5000 USD + media
Kliny, 300 m2, wolnostojący, wyposażony, cena 4500 zł + media
Dębniki, 110 m2, szeregówka, wyposażony, cena 650 USD + media

Domy do sprzedaży
Prądnik Czerwony, 250 m2, wolnostojący, dz. 6,7a, wykończony. Cena 200 tys. USD
Ul.Żmujdzka, 360 m2, wolnostojący, działka 9a, wykończony, Cena 180 tys. USD
Bielany, 1/2 bliźniaka, 200 m2, dz. 6,5a, wykończony, cena 540 tys. zł
os.Widok, wolnostojący, 200 m2, dz. 4a, częściowo wykończony, cena 475 tys. zł

Na zlecenie firmy “IZPOL”prowadzimy rezerwację
mieszkań przy ul. Wodnej w Krakowie na nowore−
alizowanym “Osiedlu Familijnym nad Stawem”
− I etap inwestycji.
� Termin rozpoczęcia inwestycji czerwiec 1999r.
� Zakończenie budowy czerwiec 2000r.
� Mieszkania o pow. od 31 m2 do 63 m2, 1, 2, 3 − pokojowe
� Cena gwarantowana 2460 zł/m2
� W cenie mieszkania piwnica, możliwość zakupu garażu
� I wpłata 25% wartości lokalu
� Własność hipoteczna
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BIURO NIERUCHOMOŚCI, RUSZNIKARSKA 32 − WEJŚCIE OD STRONY PARKINGU DH GIGANT

SPECJALIZACJA − POŚREDNICTWO
W OBROCIE GRUNTAMI

tel.  / fax 633−99−98
tel. 632−88−38

Pilnie poszukujemy działek pod zabudowę wielorodzinną i przemysłową w Krakowie

... MY JESTEŚMY SKUTECZNI !

DZIAŁKI USŁUGOWE*:
− 10,68 ara, BIEŻANÓW / blisko WIELICKIEJ, z prawomocnym pozwoleniem na budowę domu jednorodz.
i możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej, 50m przy ulicy, 57 000 zł za całość
− ca 62a, ŻABINIEC − KROWODRZA, przy dużym, nowym osiedlu, działka pod dom, korty, kręgielnię, itp.
szerokość: 25m, prąd przy granicy, pozostałe media w osiedlu, cena za całość: 225 000 zł
− ca 74a, PRĄDNIK BIAŁY, działka komercyjna, równa, 26m szerokości, uzbrojenie w działce sasiedniej,
dojazd drogą gruntową, bardzo dobra na lokatę kapitału, 5 700 zł / ar
− 117a lub 200a, RYBITWY / BIEŻANÓW, szerokość: 50m do 90m, długość: 200m, w zasięgu: prąd,
woda, ciepłociąg, linia teletechniczna, atrakcyjna cena − 1 800 zł / ar
DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ*:
− 13,5a, BRONOWICE WIELKIE − WSCHÓD, działka pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną
z usługami, do IV kondygnacji, uzbrojenie niepełne, rozwojowa lokalizacja, 105 000 zł
− 44a, BRONOWICE, Radzikowskiego / Ojcowska w dobrym kształcie, szerokość ok. 50m, pod zabudowę
mieszkaniową o niskiej intensywności, podstawowe media w zasięgu, 110 000 zł / ar
− 50a, RYBITWY / PRZEWÓZ, mieszkalna area, 50m x 100m, pod zabudowę typu M4, doskonały dojazd,
woda, gaz, prąd przy granicy, 160 000 zł za całość
DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ*:
− 3,23a, BIEŻANÓW, działka z pozwoleniem na budowę połowy bliźniaka, wszystkie media, 18 000 zł
− 10a, PRĄDNIK BIAŁY, działka pod bliźniak, 1 lub 2 domy, szerokość frontu przy ulicy − 45m, dogodny
dojazd do Centrum, przy granicy prąd i gaz, 120 000 zł za całość
− ca 11,5a, MARSZOWIEC, ostatnia z pięciu ! − działka bardzo atrakcyjna, widokowa, ekskluzywne
sąsiedztwo, woda, gaz, prąd, kanalizacja przy granicy działki, wymiary: 27m x 42m, 11 000 zł / ar
− 75a, BIBICE, ładnie położona, na wzniesieniu, rolno−budowlana, ok.17 arów pod zabudowę, podstawowe
media w zasięgu, szerokość − 28m, cena: 120 000 zł za całość
115a, RAJSKO, malowniczo położona działka rekreacyjna z oczkiem wodnym, możliwość zabudowy,
zaciszne miejsce, łatwy dojazd, 80 000 zł
− ca 50a, SIDZINA, z domem do gruntownego remontu i sadem, w całości pod zabudowę mieszkaniową
M4, ładnie położona, 35m−50m szerokości, przy drodze asfaltowej, media w zasięgu, 150 000 PLN
− ca 5a, NIEPOŁOMICE, dogodny dojazd, 19m x 27m, podst. media przy granicy, 23 000 PLN
− ca 6a, LIBERTÓW, z rozpoczętą budową (fundamenty) w zabudowie szeregowej, gotowe przyłącza
mediów, narożna działka w ładnej okolicy, dogodny dojazd, 75 000 PLN
− 29a, GMINA CZERNICHÓW, OK. 20 KM NA ZACHÓD OD KRAKOWA, do sprzedaży działka budowlana
z gotowym projektem domu ( ~175m2 ) i pozwoleniem na budowę, 21 000 zł za całość

OFERTA SPECJALNA*:
1/2 KAMIENICY NAROŻNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 8, wydzielone lokale o łącznej pow. 620m2,
w tym około 180m2 powierzchni wolnych: frontowy lokal użytkowy w parterze, garsoniera na piętrze
i poddasze użytkowe, pozostała powierzchnia to 6 mieszkań zajętych na podstawie umów kwaterunkowych,
kamienica z lat 30−tych, architektura typowa dla okresu międzywojennego, V kondygnacji, 850 000 zł

*) wszelkich informacji na zasadzie wyłączności udziela firma Grunt codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godz. od 9.00 do 17.00
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MIESZKANIA − SPRZEDAŻ
ul. Lipińskiego (Ruczaj) − 66 m2, 0/X − 165.000 zł
ul. Staszica − pow. 165 m2 (4+1) 3/III, b.wysoki stand., cena 135.000 USD
ul. Młyńska − pow. 47 m2, 3 pokoje, VIII/X, cena 110.000 zł
os. Oświecenia − pow. 54 m2, 11/11, (2+1), cena 115.000 zł
ul. Friedleina − pow. 46 m2 (2+1) − cena 140.000 zł
ul. Sucha − pow. 110 m2 (5+1) − cena 85.000 USD
al. Jana Pawła II − pow. 18,6 m2, 2/II – 65.000 zł
al. Pokoju – pow. 58 m2, (2+1), 4/IX – 160.000 zł
ul. Wrocławska – pow. 44 m2, (2+1), 6/VIII – 125.000 zł
ul. Mogilska – pow. 63 m2 (3+1) – 180.000 zł
ul. Sowińskiego – pow. 112 m2, (1/2 domu), 1/II – 265.000 zł
ul. Witosa − pow. 38 m2, (1+1), 5/X − 85.000 zł
os. Szkolne − pow. 52 m2, (2+1) − 95.000 zł
ul. Tucholska − pow. 50 m2, (2+1), 0/III − 125.000 zł (odpis)
ul. Pędzichów − pow. 76 m2 − 3000 zł/m2
ul. Sebastiana − pow. 90 m2, 1/III − 290.000 zł
ul. Lilii Wenedy − pow. 43 m2, 1/X − 98.000 zł
os. Na Skarpie − pow. 91 m2, 3/III − 190.000 zł
ul. Okólna − pow. 46 m2 (2+1), 4/IV − 110.000 zł
ul. Lea − pow. 106 m2, I/III − 310.000 zł
ul. Rozrywka − pow. 78 m2, (3+1), 5/X − 215.000 zł
ul. Bursztynowa − pow. 80 m2, 3/IV − 215.000 zł
Al. Pokoju − pow. 37 m2, (2+1), 4/IV − 93.000 zł

MIESZKANIA − WYNAJEM
ul. Skawińska − pow. 85 m2, 0/II − 750 USD/mies.
Botaniczna – pow. 110 m2, 1/III, nieumeblowane – 900 USD
ul. Daszyńskiego − pow. 58 m2, (2+1), 4/V − 1200 zł/mies.
ul. Na Błonie − pow. 55 m2 (3+1), 2/IV − 1000 zł/mies.
ul. Masarska − 40 m2, (2+1), 4/IV − 1000 zł
Żabiniec, ul. M. Reja − 76 m2, (3+1) − 500 USD
ul. Strzelców − 52 m2 (3+1), 4/IV − 800 zł
ul. Felicjanek − pow. 110 m2, (4+k+2ł.) − 500 USD

LOKALE − WYNAJEM
ul. Dietla − lokale handlowe, front, pow. 60 m2, 60 m2, 112 m2, cena 70 zł/m2
ul. Limanowskiego − biurowy, pow .60 m2 − 30 zł/m2
ul. Krakusa − handl.−biur., pow. 65,4 m2 − 80 zł/m2
okol. Opolskiej − HALE − pow. 320 m2, dz. 9 ar, cena 115.000 USD,
sprzedaż również z domem o pow. 175 m2, (podział na lokale) +
120.000 USD
ul. Sienkiewicza − suterena, 150 m2 − 1500 zł/mies.
ul. Starowiślna − biurowe, 700 m2 − cena 8,5 USD/m2

DZIAŁKI
ul. Ojcowska − pow. 75 ar, M−4 − 700.000 zł
Czyżyny – M−2U, KT, pow. 17.180 m2 – 40 USD/m2
Chorowice k/Mogilan – pow. 7,18 ha (2,20 ha bud.) projekt osie−
dla domów jednorodzinnych – prąd, gaz, woda − 550.000 zł
Stróża – pow. 0,5 ha, bud., cena 75.000 USD
Rożnów − pow, 32 a, dom do całkowitego remontu − 45.000 zł
Sidzina − pow. 5x10 ar, bud, cena 3000 zł/a
Wzgórze Lassoty − M4, 500 m2 − 95 USD/m2
Piaski Wielkie − 9a, budowl. − 8000 zł/a
Zabierzów − 18a, budowl. − 115.000 zł

Kamienica − ul. Dietla −
pow. 1.900 m2, dz. 515 m2,
cena 400.000 USD

TRYJANSKI
NIERUCHOMOŚCI

/////

WYCENA NIERUCHOMOŚCI − SPECJALIZACJA FIRMY W SPRZEDAŻY KAMIENIC − OFERTY VIDEO

KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 10 (900−1700)

tel./fax 421−77−11, 429−42−38
e−mail: tryanski@bci.krakow.pl

WOŹNIAK HALINA, Kraków, ul. Grota Roweckiego 57, tel. 637−62−59
ORAWSKIE BIURO NIER. PODWILK 146 k/Jabłonki tel. (0−18) 28−529−75
NOWA HUTA, Bieńczycki Plac Targowy, Pawilon 3, tel. 644−89−66
„PLAN’’ Kraków ul. Kolonijna 18 tel./fax 658−38−56; 0603−23−58−23

KAMIENICE

ul. Smoleńsk − 1075 m2, dz. 784 m2, cena 1300.000 zł

ul. Bonerowska − udział w kamienicy, pow. 120 m2, 3/IIIp − cena
360.000 zł

ul. Pędzichów − dz. 30a, 23 mieszkania, pow. 1460 m2,
(5 wolnych mieszkań − możliwość nadbudowy na dwóch kamieni−
cach − strychy 400 m2) − cena 270.000 USD

Plac Wolnica − pow. 1600 m2, działka 913 m2, lokale użytkowe, cena
1.300.000 USD

ul. Mostowa − powierzchnia 1500 m2, cena 630.000 USD

ul. Dietla 13 – pow. 1900 m2, dz. 515 m2 – 400 tys. USD

ul. Krakowska 3 – udział 1/3 – cena 90 tys. USD

ul. Krakowska 49 – udział 1/3 – cena 100 tys. USD

ul. Karmelicka 54 – udział 27% − cena 90 tys. USD

al. Krasińskiego 9 – pow. 2807 m2, użytkowa – 1726 m2,
24 mieszkania (3 wolne) – cena 475.000 USD

Słomniki − Rynek − 2 kamienice 1170 m2 − 450.000 zł

ul. Michałowskiego − 1700 m2 − 1.100.000 USD (wolna)

ul. Kolberga − 388 m2 z podziałem − 95.000 USD

PFRN

ul. Karmelicka 54 − udział −
27% − 3 mieszkania wydzie−
lone, zajęte − 273 m2,
cena 90 tys. USD

DOMY − SPRZEDAŻ
Wola Justowska − 370 m2, dz. 6,5 a − 175 tys. USD
Kraków−Krowodrza os. WIARUS w zabudowie szeregowej − 255 m2,
działka 485 m2 − wysoki standard − cena 170.000 USD
Kliny − zab. szeregowa pow. 180 m2, dz. 3,5 a, cena 305.000 zł
ul. Różana, pow. 310 m2, dz. 485 m2 − 170.000 USD
Zawada Lanckorońska – letn.−całor., pow. 200 m2,
dz. 3,9 a – 32.000 USD
Za Skłonem/Rzepichy – pow. 500 m2, dz. pow. 1,2 ha –1.440.000 USD
ul. Stanisławskiego – pow. 104 m2, 1/2 domu I p. – cena 265.000 zł
Bieżanów−Kolonia, pow. 280 m2, dz. 7 a, cena 110.000 USD
Poręba k/Trzemeśni, pow. 80 m2, cena 150.000 zł
Zakopane − 120 m2, dz. 1,5a − 260.000 zł
ul. Forteczna − 270 m2, dz. 8a − 125.000 USD
ul. G. Zapolskiej − 180 m2 − 150.000 USD
os. Srebrnych Orłów − 535 m2, dz. 11a − 200.000 USD

Firma posiada LICENCJĘ Nr 42
POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
nadaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
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ul. Grzegórzecka 27CENTRALA
NIERUCHOMOŚCI

N A J E M  −  K U P N O  −  S P R Z E D A Ż  −  S Z E R O K A  G A M A  O F E R T

pn. − pt. 10.00 − 18.00, sob. 9.00 − 13.00

42 1− 56− 25
42 9− 23− 13

Mieszkania sprzedaż

POSIADAMY W OFERCIE SPRZEDAŻY PONAD 500 MIESZKAŃ

jednopokojowe, garsoniery
ul. Chocimska − 42 m2, II/III, loggia, tel. − 145 tys.zł
Mogilska − 18,6 m2, I/II − 67 tys.zł
Szlachtowskiego − 30,6 m2, II/II, tel. − 105 tys.zł
Topolowa − 16 m2, 0/III, tel. − 69 tys.zł
os. Słoneczne − 20 m2, I/IV, tel., cegła − 69,5 tys. zł
Traugutta − 24 m2, I/II − 59 tys.zł
Ugorek − 22,5 m2, VI/VIII, balkon − 78 tys.zł
Łepkowskiego − 32,7 m2, II/X, loggia, tel. − 98 tys.zł
Witosa − 38 m2, V/X, loggia, tel. − 90 tys.zł
Nowohucka − 38,1 m2, II/III, balkon, NOWE − 99 tys.zł
Telewizyjna − 37 m2, + 150 m2 strych do adaptacji, IV/IV − 113 tys.zł
Wójtowska − 24 m2, VIII/X, balkon, tel., umeblowane − 88 tys.zł

dwupokojowe
os. Widok − 41 m2, XI/XIII, loggia − 160 tys.zł
Kwartowa − 60 m2, I/V, + balkon, garaż, b. wys. stand. − nowe − 52 tys. USD
Tuchowska − 50 m2, I/IV, balkon, nowe, odpis − 135 tys.zł
Bojki − 50 m2, X/X, balkon − 109 tys.zł
Dąbie − 38 m2, II/X, ciemna kuchnia − 95 tys.zł
Witosa − 50 m2, I/IV, loggia, tel. − 125 tys.zł
Królewska − 47 m2, II/V, loggia, tel. − 165 tys.zł
Borek Fał. − 41 m2, IX/XI, loggia, tel. − 98 tys.zł
Tuchowska − 53 m2, III/III, balkon, NOWE, odpis − 148,5 tys.zł
Łokietka − 43 m2, IV/VI, tel. − 140 tys.zł
Kurdwanów−Kasztel − 53 m2, II/III, balkon, NOWE − 145 tys.zł
Łokietka − 40 m2, VII/X, loggia, tel. − 129 tys.zł
Boh. Września − 56 m2, 0/III nad garażem, 2 balkony, tel. NOWE − 150 tys.zł
os. Oświecenia − 64,5 m2, X/X, garderoba, zabudowana loggia − 150 tys.zł
Gertrudy − 59,1 m2, III/III, dwupoziomowe, nadbudowa, NOWE − 184,2 tys.zł
Gertrudy − 38,8 m2, II/III, dwupoziomowe, nadbudowa, NOWE − 132 tys.zł
os. Kazimierzowskie − 38 m2, 0/X, tel., standard − 86 tys.zł

trzypokojowe, czteropokojowe
ul. Strzelców − 58 m2, IV/XIV, tel., loggia − 150 tys.zł
Majora − 67 m2, V/X, tel., loggia − 160 tys.zł
os. Wandy − 63 m2, 0/II, tel. − 140 tys. zł
Rydla − 63 m2, III/V, bez balkonu − 220 tys.zł
G. Roweckiego − 96 m2, IV/IV, tel., balkon − 250 tys.zł
ul. Żółkiewskiego − 79 m2, II/II, zaadaptowany strych − 210 tys.zł
ul. Dauna − 64 m2, wys.0/IV, balkon, tel. (ew. garaż) − 154 tys.zł
os. Boh. Września − 52 m2, II/IV, loggia, tel. − 135 tys.zł
ul. Na Błonie − 55 m2, wys. 0/IV, loggia − 153 tys.zł
Słomiana − 49 m2, IV/IV, loggia, tel. − 125 tys.zł
Wielicka − 66 m2, wys. 0/IV, balkony, wys. stand., nowe − 120 tys. DM
Pachońskiego − 60 m2, V/X, balkon, tel. − 162 tys.zł
Centrum E − 62 m2, VI/VI, loggia, tel. − 170 tys.zł
Aleksandry − 62 m2, IX/X, loggia, tel. − 125 tys.zł
Stojałowskiego − 62 m2, 0/IV, loggia, tel. − 145 tys.zł
Włoska − 58 m2, VII/X, loggia, tel. − 140 tys.zł
Kurdwanów − 62 m2, III/IV, balkon, tel., wys. standard − 160 tys.zł
os. Widok − 75 m2, VII/XI, loggia, balkon, garaż, NOWE − 265 tys.zł
ul. Mackiewicza − 62 m2, IV/IV, loggia, tel. − 150 tys.zł
Dywizjonu 303 − 63 m2, II/X, loggia, tel. − 155 tys.zł

Zubrzyckiego − OKAZJA, bardzo wysoki standard, 75 m2, IX/X loggia, tel.,
flizy, parkiety, szafy wnękowe, opomiarowane − 159 tys.zł

Kurdwanów − 90 m2, I/X, balkony, tel. − 186 tys.zł

Mieszkania wynajem
gars. − 19 m2, Chodkiewicza, umeblowana − 650 + opłaty/m−c
gars. − 25 m2, Litewska, umeblowane, tel. − 700 + opłaty/m−c
gars. − 20 m2, Podwawelskie, umeblowane, tel. − 650 + opłaty/m−c
1pok. − 33 m2, G. Roweckiego, umeblowane, tel. − 850 + opłaty/m−c
2pok. − 58 m2, Daszyńskiego, nieumeblowane − 1280 + opłaty/m−c
2pok. − 46 m2, Rzeźnicza, umeblowane, tel., po remoncie − 1177 + opłaty/m−c
2pok. − 49 m2, Potiebni, umeblowane, tel. − 1200 + opłaty/m−c
2 pok. 70 m2, ul. Krowoderska, umeblowane − 2000 zł + opłaty/m−c
2 pok. 52 m2 − ul. Lenartowicza, cz.umebl. − 1150 zł+media/3m−ce
2 pok. 65 m2 − ul. Szlak, umebl., tel. − 1.200 zł+opłaty/3m−ce
3 pok. − 86 m2, Chocimska, wys.standard, tel., garaż − 1030 USD+opłaty/m−c
3 pok., 100 m2 −  Asnyka, umeblowane, wys.stand. − 1200 USD+opłaty/m−c
3 pok. 56 m2 − ul. Krowoderskich Zuchów, umebl. − 900 zł+opłaty/m−c

3 pok. 60 m2 − al. Pokoju, umebl., tel. − 1.100+opłaty/m−c
3 pok. 95 m2 − Starowiślna, nieumebl. (ew.biuro) − 2.850 zł+opłaty/m−c
4 pok. 100 m2 − Bandurskiego, częśc. umebl., tel. − 1.000 USD+opłaty/m−c
4 pok. 78 m2 − os. Przy Arce, umebl., tel. − 1.200 zł+opłaty/m−c
6 pok. 160 m2, ul. Szpitalna, umebl. (ew. biuro) − 1500 USD+opłaty/m−c
DOM − Wola Justowska, 220 m2, dz. 13a, cz. umebl., tel. − 1.100 USD/m−c
DOM − Dulowa − 150 m2 + dz. 4a, umeblowane − 2200 zł/mc

Domy sprzedaż

POSIADAMY W OFERCIE SPRZEDAŻY PONAD 300 DOMÓW
Azory − 190 m2, dz. 5a − 330 tys.zł
Jugowice − 240 m2, dz. 4,5a − 350 tys.zł
Libertów − 200 m2, dz. 10a − 450 tys.zł
W. Justowska − 350 m2, dz. 5,9a − 120 tys. USD
Skała − 90 m2, dz. 5a − 115 tys.zł
Kokotów − 212 m2, dz. 56a − 145 tys.zł
Modlnica − 170 m2, dz. 9a, nieodebrany − 280 tys.zł
Stróża − dz. 9a, domek letniskowy, drewniany − 70 tys.zł
Bieżanów − 130 m2, dz. 15a − 260 tys.zł
Przylasek Rusiecki − 176 m2, dz. 7a, stan sur.zamkn. − 65 tys.zł
Chełm − 200 m2, dz. 4,5a − 340 tys.zł
Trojanowice − 270 m2, dz. 13a, stan surowy zamkn. − 220 tys.zł
Zarzecze − 210 m2, dz. 4a ogrodzona − 470 tys.zł
Krzeszowice − 240 m2, dz. 12a do wykończenia piętro − 200 tys.zł
Balice − 260 m2, dz. 11a do remontu − 165 tys.zł
Rząska − 200 m2, dz. 15a ogrodzona − 105 tys. USD
Krzeszowice − 60 m2, dz. 21a, do zamieszkania − 125 tys.zł
Wieliczka − 220 m2, dz. 4a, nowy − 310 tys.zł
Wieliczka − 230 m2, dz. 8a − 280 tys.zł
Lusina − 180 m2, dz. 9,5a, nowy wykończony − 500 tys.zł
Libertów − 180 m2, dz. 3,5a, nowy, szeregówka − 420 tys.zł
Rząska − 60 m2, dz. 24a, do zamieszkania − 324 tys.zł
Pychowice − 155 m2, dz. 2a, rozpoczęta budowa − 75 tys.zł
Bolechowice − 90 m2, dz. 14,5a − 149 tys.zł
Zabierzów − 126 m2, dz. 13a − 270 tys.zł
ul. Mogiłki − 200 m2, dz. 12a, do zamieszkania, wolnostojący − 370 tys.zł
Królowej Jadwigi − 360 m2, dz. 7,5a, nowoczesny, stan sur.zamk. − 590 tys.zł
Pękowice − 230 m2, dz. 14,5a, wolnostojący, 8−letni − 425 tys.zł
Tokarnia − 300 m2, dz. 24a, do zamieszkania, ew. pensjonat − 230 tys.zł
Zabierzów − 126 m2, dz. 13a, do zamieszkania, 18−letni − 270 tys.zł
Ryczów − 80 m2, dz. 5,5 m, po remoncie − 93 tys.zł
Alwernia − 230 m2, dz. 8a, stan surowy otwarty − 90 tys.zł
Wieliczka − 250 m2, dz. 9,3a, 20 letni, wolnostojący − 300 tys.zł
Zabierzów − 100 m2, dz .6a, do remontu − 130 tys.zł

Działki sprzedaż
ul. Blacharska − 14a, uzbroj. 20 m − 3 tys.zł/ar
ul. Kosocicka − 16a, uzbrojona − 4 tys.zł/ar
Kurdwanów − 10,3a, uzbroj. w okol. − 8 tys.zł/ar
Pychowice − 16a, uzbroj. 500 m − 4 tys.zł/ar
Korzkiew − 20a, uzbrojona − 50 tys.zł
Świątniki − 27a, uzbroj. − 75 tys.zł
Mogilany − 13a, uzbrojenie − 3 tys.zł/ar
Zabierzów − 9a, uzbrojona − 10 tys.zł/ar
Rząska − 6,8a, uzbrojona − 100 tys.zł
Morawica − 34a, uzbrojona − 3 tys.zł/ar
Niepołomice − 34a, uzbroj. − 1,5 tys.zł/ar
Zabierzów − 24a, uzbroj., w okolicy − 53 tys.zł
Michałowice III − 22a, uzbrojenie w drodze − 57 tys.zł
Rząska − 26,6a pełne uzbrojenie ,ogrodzona − 235 tys.zł
Bronowice Małe − 13,48a, uzbrojenie w drodze − 250 tys.zł
Chrosna − 23a, uzbrojona − 32 tys.zł
Masłomiąca − 9a, częściowo uzbrojona − 26 tys.zł
Winiary − 36a, częściowo uzbroj., widokowa − 18 tys.zł
Lednica Górna − 14a, uzbrojona, proj, rozw. 46 tys.zł
Tomarzkowice − 15a, częściowo uzbrojona − 37 tys.zł
Kokotów − 12a, częściowo uzbrojona − 43,5 tys.zł
Skotniki − 7a, częściowo uzbrojone − 50 tys.zł
Bolechowice − 7,5a, uzbrojenie obok − 37,5 tys.zł
Mogilany − 103a, częściowo uzbrojona − 80 tys.zł

Działki komercyjne sprzedaż
Pasternik − 15a, uzbrojona − 40 tys. USD
Swoszowice − 30a, uzbrojona − 8 tys.zł/ar
Wola Duchacka − 5,6a, uzbrojona − 60 tys.zł
okolica Rynku Podgórskiego − 3,7a, uzbrojona, pod M2U − 370 tys.USD
Podgórze−Zabłocie − 7,44a, częściowo uzbr. pod M3 − 79 tys. USD

GRUPA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI. WSPÓLNA KOMPUTEROWA BAZA DANYCH. NASZE OFERTY TAKŻE NA STRONACH „GRUPY AN”
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NIERUCHOMOŚCI
HEJNAR  JANUSZ

Kraków, ul. Kapucyńska 3/3
tel. 421−21−35, tel./fax 422−76−29

NIERUCHOMOŚCI „AAA”

tel. 422 29 25
ul. Grzegórzecka 17/9 II p.

Mieszkania

1 pokojowe

Zabłocie − 18 m2 − 33.000 zł

ul. Różyckiego (nowe) 32 m2 −
107 tys.zł

ul. Krowoderskich Zuchów − 30 m2 −
82 tys.zł

ul. Na Kozłówce − 26 m2 − 68 tys.zł

os. Zgody − 38 m2 − 78 tys.zł

Kliny (nowe) − 32 m2 − 70 tys.zł

os. Słoneczne − 35 m2 − 75 tys.zł

2 pokojowe

ul. Młyńska − 35 m2 − 85 tys.zł

ul. Bronowicka − 37 m2 − 110 tys.zł

os. Piastów − 38 m2 − 93 tys.zł

os. Dąbie − 37 m2 − 97 tys.zł

ul. Stojałowskiego − 51 m2 − 110 tys.zł

3 pokojowe

ul. Pędzichów − 74 m2 − 220 tys.zł

ul. Mogilska (+ garaż) 80 m2 −
280 tys.zł

ul. Staszica − 100 m2 − 280 tys.zł

ul. Nawojki − 60 m2 − 170 tys.zł

ul. Mitery − 78 m2 − 160 tys.zł

ul. Lipińskiego − 65 m2 − 155 tys.zł

ul. Dobrego Pasterza − 60 m2 −
140 tys.zł

ul. Rusznikarska − 51 m2 − 148 tys.zł

ul. Gołaśka − 52 m2 − 107 tys.zł

4 pokojowe

ul. Rostworowskiego − 75 m2 −
170 tys.zł

Działki

Krowodrza − 5,6 ha (UC), pełne uzbrojenie.
Cena 150 USD/m2

Huta (ok. Tomexu) − 13a, M1, WZiZT. Cena:
47 tys. USD

os. Mistrzejowice Nowe − 8,5a − 82 tys.zł

ul. Bieżanowska − 7a − 77 tys.zł

Marzowiec − 12a − 9,5 tys.zł/a

Płaszów − 21a lub 32a − 6 tys.zł/a

Pasternik − 10,5a − 130 tys.zł

Kostrze − 20a − 65 tys.zł

Chełm − 7,5a lub 14,5a − 20 tys.zł/a

os. Piaski − 9,32 − 120 tys.zł

Michałowice I − 10a − 50 tys.zł

Michałowice I − 20—25a − 3,5 tys.zł/a

Jerzmanowice − 30a (widokowa) − 48 tys.zł

Biały Kościół − 26a − 91 tys.zł

Ściejowice − 30a (widokowa) − 43 tys.zł

Biskupiece − 12a − 9 tys.zł/a

Niepołomice − 7,7a − 28 tys.zł

ul. Kosocicka − 6,5a − 50 tys.zł

Soboniowice − 7—16 ar − 7 tys.zł/ar

Kurdwanów − 9,3 ar − 70 tys.zł

ul. Aleksandry − 4,54 ar − 40 tys.zł

ul. Czajna − 9,3 ar − 125 tys.zł

Wola Duchacka − 17 ar − 100 tys.zł

Swoszowice − 10 ar − 96 tys.zł

Lusina − 38 ar − 40 tys.zł

Lusina − 15 ar − 60 tys.zł

Kliny − 5,5 ar − 90 tys.zł

Sidzina − 10 ar − 55 tys.zł

Pychowice − 10 ar (pozwolenie na budowę)
− 140 tys.zł

Chełm − 6 ar − 110 tys.zł

Zakamycze − 89 ar − 120 tys.zł

ul. Rzepichy − 14,5 ar − 17 tys./ar

Rząska − 14 ar − 11 tys./ar

Rząska − 16 ar − 8 tys./ar

Bibice − 10 ar − 100 tys.zł

Marszowiec − 10,5 ar − 11,5 tys./ar

Działki usługowe

44 ara Bora Komorowskiego − 15 tys./ar

10 ar − Jasnogórska (projekt + pozwolenie)

25 ar Okulickiego − 15 tys./ar

8,23 ar − ul. Zakopiańska − 10 tys./ar

Domy

Krowodrza − 1/2 willi − w tym miesz−
kanie 90 m2, garaż, lokal użytk. 25 m2
− cena 245 tys.zł

Przylasek Rusiecki − st. sur. 176 m2

+ strych, dz. 7a − 65 tys.zł

Kliny − st.sur. 220 m2, dz. 3a, zab. sze−

reg. − 90 tys. USD

Kliny − 220 m2, dz. 8a, II kondygn. −

125 tys. USD

Sidzina − 270 m2, dz. 14a, II kondygn.

− 290 tys.zł

Pychowice − 102 m2, dz. 5,26a, par−

terowy − 370 tys.zł

Bębło gm. Wielka Wieś − dom, pen−

sjonat, nowy 400 m2, dz. 56a, atrakc.

położ. − 280 tys.zł

Zabłocie gm. Trąbki − 190 m2, dz. 36a,

wysoki standard, II kondygn. −

330 tys.zł

Granica Krakowa i Wieliczki − 160 m2,

dz.13a, atrakc. położ., st.sur.otwarty

− 210 tys.zł

Wola Justowska − 320 m (2 aparta−

menty), 2xgaraż, dz. 9a, wysoki stan−

dard − 320 tys. USD

Widok Zarzecze − 3,5 ar, 280 m2, zab.

szer. − 630 tys.zł

Pychowice − 5 ar, 105 m2, wolnosto−

jący − 340 tys.zł

Bieżanów − 16 ar, 150 m2 − 250 tys.zł

Rząska − 7 ar, 176 m2 − 260 tys.zł

Sidzina − 14 ar, 270 m2 − 290 tys.zł

Olsza − 4 ar, 200 m2 − 100 tys. USD
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Hotel Forum
30−302 Kraków
ul. Konopnickiej 28
(obok parkingu podziemnego)

tel. (012) 266 09 10
fax  (012) 261 92 67

Zapraszamy: pn. − pt. 10−17, sob 10−14

MIESZKANIA−SPRZEDAŻ

GARSONIERY
os. Kalinowe − 25 m2, 6/10p. − 70.000 zł
Mazowiecka − 22 m2, 7/9p. − 75.000 zł
1−POKOJOWE
Składowa − 37 m2, 1/4p. − 120.000 zł
Nowohucka − 38 m2, 2/4p. − 97.000 zł
Kordiana − 39 m2, 1/4p. − 120.000 zł
Boh. Września − 45 m2, 0/7p. − 110.000 zł
Królewska − 18 m2, 3/3p. − 84.000 zł
Rusznikarska − 40 m2, 5/5p. − 105.000 zł
Kozłówek − 26 m2, 2/4p. − 68.000 zł
Al. Róż − 35 m2, 4/4p. − 81.000 zł
Tuniejowa − 36 m2, 0/4p. − 110.000 zł
Nad Potokiem − 30 m2, 9/10p. − 90.000 zł
2−POKOJOWE
Kordiana − 38 m2, 1/4p. − 105.000 zł
Wrocławska − 44 m2, 4/9p. − 128.000 zł
Zakrzówek − 47 m2, 1/4p. − 145.000 zł
Bukowa − 48 m2, 0/4p. − 110.000 zł
Ruczaj − 60 m2, 1/1p. − 135.000 zł
Starowiślna − 62 m2, 1/3p. − 160.000 zł
Czarnogórska − 50 m2, 3/4p. − 125.000 zł
os. Spółdzielcze − 51 m2, 3/3p. − 120.000 zł
os. Stalowe − 46 m2, 3/4p. − 100.000 zł
Łużycka − 46 m2, 1/10p. − 108.000 zł
Zygmuntowska − 36 m2, 0/4p. − 100.000 zł
Miechowity − 53 m2, 4/4p. − 150.000 zł
Mogilska − 80 m2, 3/4p. − 280.000 zł
Stojałowskiego − 52 m2, 0/4p. − 100.000 zł
Jagodowa − 41 m2, 9/11p. − 100.000 zł
Brogi − 45 m2, 3/4p. − 130.000 zł
Dworcowa − 44 m2, 4/4p. − 120.000 zł
Strusia − 45 m2, 3/4p. − 125.000 zł
Centrum − 54 m2, 2/5p. − 110.000 zł
Oświecenia − 55 m2, 1/8p. − 123.700 zł
Długa (Krz.) − 32,4 m2, 3/4p. − 55.000 zł
Młyńska − 38 m2, 2/4p. − 105.000 zł
Lenartowicza − 80 m2, 4/4p. − 280.000 zł
3−POKOJOWE
Gołaśka − 52 m2, 4/4p. − 100.000 zł
Cienista − 61,5 m2, 3/5p. − 144.000 zł
Majora − 66 m2, 5/10p. − 160.000 zł
Na Stoku − 58 m2, 5/10p. − 145.000 zł
Piastów − 63 m2, 7/10p. − 150.000 zł
Heleny − 71 m2, 4/4p. − 185.000 zł
Struża − 64 m2, 3/4p. − 150.000 zł
Felicjanek − 110 m2, 1/2p. − 310.000 zł

Zakątek − 50 m2, 0/10p. − 165.000 zł
Myśliwska − 66 m2, 4/4p. − 180.000 zł
Kijowska − 110 m2, 3/10p. − 330.000 zł
Strusia − 49 m2, 3/4p. − 115.000 zł
Prądnik Biały Wsch. − 80 m2, 3/4p. − 215.000 zł
Grażyny − 80 m2, 3/4p. − 250.000 zł
Odrzańska − 53 m2, 4/10p. − 130.000 zł
Szlak − 70 m2, 1/4p. − 270.000 zł
Lenartowicza − 95 m2, 4/4p. − 330.000 zł

DOMY − SPRZEDAŻ
Wola Justowska − 370 m2, 6,55 ar. − 185.000 USD
Tenczynek − 200 m2, 15 ar − 185.000 zł
Lubień − 150 m2, 8 ar − 100.000 zł
Skawina − 240 m2, 5 ar − 100.000 USD
gm. Dobra − 200 m2, 17 ar − 258.00 zł
Świątniki − 70 m2, 5,30 ar − 100.000 zł
Tokarnia − 300 m2, 24 ar − 250.000 zł
Płaszów − 330 m2, 5,6 ar − 100.000 zł
Myślenice − 230 m2, 13 ar − 350.000 zł
Zakopianka − 80 m2, 7,35 ar − 250.000 zł
Stoigniewa − 220 m2, 6 ar − 160.000 zł
Wieliczka − 250 m2, 8 ar − 280.000 zł
Wieliczka − 167 m2, 11 ar − 200.000 zł
Zakopiańska − 270 m2, 25 ar − 155.000 USD
Osielec − 150 m2, 30 ar − 120.000 zł
Szarów − 180 m2, 22 ar − 350.000 zł
Niepołomice − 140 m2, 5 ar − 60.000 zł
Bielany − 214 m2, 14 ar − 200.000 zł
Bielany − 90 m2, 7,5 ar − 150.000 zł
Bochnia − 160 m2, 11 ar − 350.000 zł
Myślenice − 120 m2, 6 ar − 100.000 zł
Myślenice − 1200 m2, 120 ar − 700.000 USD

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ
Królowej Jadwigi − 7,32 ar − 120.000 zł
Sobolów − 130 ar − 65.000 zł
Nieszkowice − 16 ar − 10.000 zł
Czajna − 30 ar − 250.000 zł
Rabka − 24 ar − 62.000 zł
Modlniczka − 7 ar − 270.000 zł
Bochnia − 23 ar − 23.000 zł
Majkowice − 36 ar − 11.000 zł
Modlniczka − 10 ar − 300.000 zł
Lubień − 66 ar − 60.000 zł
Liszki − 74 ar − 45.000 zł
Łuczyce − 106 ar − 85.000 zł
Burów − 23 ar − 161.000 zł
Mogilany − 7 ar − 56.000 zł
Wielkie Drogi − 31 ar − 31.000 zł
Zerczyna − 80 ar − 80.000 zł
Brzoskwinia − 13 ar − 25.000 zł

NOWE MIESZKANIA
ul. por. Halszki

� ODBIÓR 1 KWARTAŁ 2000 ROKU
� GARAŻE PODZIEMNE
� ULGA BUDOWLANA , RATY
� POWIERZCHNIA OD 25.3 m2 DO 90 m2
� CENA ZA m2 2699,00 zł −BRUTTO
� RENOMOWANY, SOLIDNY INWESTOR

UWAGA : PRZY ZAKUPIE W/W MIESZKAŃ
BIURO NIERUCHOMOŚCI NIE POBIERA

PROWIZJI OD KUPUJĄCYCH

UWAGA : PRZY ZAKUPIE W/W DOMÓW
BIURO NIERUCHOMOŚCI NIE POBIERA

PROWIZJI OD KUPUJĄCYCH

DOMY JEDNORODZINNE
w Michałowicach k. Krakowa
− 6,5 km od skrzyżowania ul. Opolskiej i 29−go listopada
− cena domu: 2050 zł/m2 (pow. 120, 150, 180 m2)
− cena działki: 65 zł/m2 (od 4 do 8 arów)
− SUNDAY system TM − konstrukcja stalowa
− indywidualne systemy c.o. i c.c.w.
− instalacje wod.−kan.−gaz i elektr.
− garaż w każdym domu
− współczynnik k< 0,3
− stolarka pcv
− teren rekreacyjny
− termin realizacji: grudzień 1999 r.

Pośrednictwo przy kupnie, sprzedaży
i wynajmowaniu nieruchomości

Krow. Zuchów − 45 ar − 3.000.000 zł
Rączna − 105 ar − 215.000 zł
Rączna − 55 ar − 115.000 zł
Tokarnia − 20 ar − 8.000 zł
Sombork − 3x20 ar − 3x35.000 zł
Ratajów − 40 ar − 80.000 zł
Jawornik − 15 ar − 33.000 zł
Wołkowice − 25 ar − 20.000 zł
Łapanów − 100 ar − 40.000 zł
Piaski Wielkie − 30 ar − 250.000 zł
Tomaszowice − 36 ar − 185.000 zł
os. Spółdzielcze − 13 ar − 185.000 zł
ok. Sierakowa − 25 ar − 225.000 zł
za Skałą − 34 ar − 18.000 zł
Węgrzce Wielkie − 8,10 ar − 69.000 zł
Widna − 136 ar − 150.000 zł
Batowice − 34 ar − 12.000 zł
Bolechowice − 30 ar − 210.000 zł
Szczodrkowice − 44 ar − 48.000 zł
Smardzowice − 50 ar − 42.000 zł
Łuczyce − 106 ar − 85.000 zł
Osielec − 33 ar − 33.000 zł
Słomniki − 28 ar − 220.000 zł
pl. Boh. Getta − 4,75 ar − 1.000.000 zł
Siepraw − 17a − 17.000 zł
Bolechowice − 38 ar − 190.000 zł
Łuczyce − 106 ar − 85.000 zł
Mników − 16 ar − 32.000 zł
Ochojno − 150 ar − 70.000 zł
Gdów − 55 ar − 90.000 zł
Skawina − 15,5 ar − 80.000 zł
Jasnogórska − 10 ar − 255.000 zł
Bochnia − 23 ar − 23.000 zł

LOKALE − SPRZEDAŻ
Sucha − 160 m2 − 791.000 zł
Bieżanów − 25 m2 − 35.000 zł
Siedleckiego − 17 m2 − 26.000 zł
Krzyszkowice − 350 m2 − 500.000 zł
Białoprądnicka − 328 m2 − 110.000 zł
Chyszkówki − 200 m2 − 258.000 zł
Racławicka − 20 m2 − 9.000 zł
Na Barciach− 94 m2 − 260.000 zł
Żabiniec − 86 m2 − 260.000 zł

LOKALE − WYNAJEM
Starowiślna − 106 m2 − 2.800 zł
Piwna − 150 m2 − 3.000 zł
Westerplatte − 270 m2 − 3.000 USD
Al. 3 Maja − 90 m2 − 3.600 zł
Św. Tomasza − 104 m2 − 10.000 zł
Meiselsa − 40 m2 − 1.400 zł

Wiślisko − 20 m2 − 700 zł
Wielopole − 36 m2 − 3.500 zł
Wielopole − 118 m2 − 2.200 zł
Pomorska − 30 m2 − 1.100 zł
Stradom − 80 m2 − 2.500 zł
Ułanów − 20 m2 − 1.000 zł
Prusa − 20 m2 − 500 zł
Dietla − 130 m2 − 7.800 zł
Krzywa − 53 m2 − 1.200 zł
Słomiana − 13 m2 − 700 zł
Dietla − 85 m2 − 3.000 zł
Olszańska − 52 m2 − 1.500 zł
Bieńczycka − 92 m2 − 2.500 zł
Mieszka I − 49 m2 − 1.500 zł
Chodkiewicza − 22 m2 − 850 zł
Chodkiewicza − 90 m2 − 1.800 zł
Witosa − 120 m2 − 2.500 zł
Czarnowiejska − 40 m2 − 1.500 zł
Walek Walewskiego − 50 m2 − 400 USD
Słomiana − 22 m2 − 600 zł
Fieldorfa Nila − 250 m2 − 3.500 zł
Felicjanek − 84 m2 − 4.000 zł
Limanowskiego − 60 m2 − 1.800 zł
Barbary − 70 m2 − 1.100 zł
Grzegórzecka − 30—450 m2 − 32 zł/m2
Kazimierza Wiel. − 60 m2 − 1000 USD
Żółkiewskiego − 40 m2 − 600 zł
Zamenhofa − 73 m2 − 1.500 zł
Radziwiłłowska − 110 m2 − 2.000 zł
Pl. Boh. Getta − 85 m2 − 1.700 zł
Sapiehy − 60 m2 − 1.500 zł
Gardowskiego − 33 m2 − 300 zł
Żabiniec − 86 m2 − 4.300 zł
Bieżanowska − 20 m2 − 450 zł
Gdańska − 110 m2 − 2.200 zł
Kozłówek − 55 m2 − 3.850 zł
Miodowa − 35 m2 − 1.500 zł
św. Marka − 80 m2 − 2.000 zł
Ujastek − 40 m2 − 620 zł
Szewska − 84 m2 − 4.200 zł
Szewska − 94 m2 − 5.200 zł
Płaszowska − 80 m2 − 1.000 zł
Sebastiana − 15 m2 − 400 zł
Skawina − 50 m2 − 1.200 zł
Cieszyńska − 85 m2 − 2.000 zł
Grodzka − 36 m2 − 2.500 zł
Grodzka − 38 m2 − 1.900 zł

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Karmelicka − 856 m2, 4.31 ar − 410.000 USD

POSZUKUJEMY:  Kupimy kamienicę lub część biurowca o pow. ok. 500 m2, na cele biurowe, konieczny parking
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MIESZKANIA SPRZEDAŻ

1 pokojowe
RUCZAJ 33 m2, parter, nowe 88.000 zł MBN−24269
WYSŁOUCHÓW 35 m2, IV p, nowe 95.000 zł MBN−23485
RUSZNIKARSKA 40 m2, V p 105.000 zł MBN−24117
WYBICKIEGO 30 M2, VI p 85.000 zł MBN−23081

2−pokojowe
HELENY 50 m2, parter 105.000 zł MBN−24318
KOMANDOSÓW 39 m2, parter 117.000 zł MBN−23913
HELENY 50 m2, II p, po remoncie 130.000 zł MBN−21604

3−pokojowe
SZLAK 74 m2, 1p, po remoncie 270.000 zł MBN−24292
CZARNOWIEJSKA 65 m2, VIII p 182.000 zł MBN−233303
MACKIEWICZA 71 m2, III p 190.000 zł MBN−24060
RUSZNIKARSKA 71 m2, nowe 200.000 zł MBN−23983
CENTRUM D 72 m2, V p 160.000 zł MBN−23114

4−pokojowe
KURDWANÓW 90 M2, 1p 187.000 zł MBN−24315
ŁEPKOWSKIEGO 67 m2, I p 210.000 zł MBN−21522
KIJOWSKA 115 m2, III p 350.000 zł MBN−22965
ARMII KRAJ. 75 m2, 7p, nowe 265.000zł MBN−24319

5−pokojowe
FIOŁKOWA 123 m2, nowe, odpis 290.000 zł MBN−24144

MIESZKANIA WYNAJEM
KOMOROWSKIEGO 1 pok., 36 m2, umebl.

OBOŹNA 52 m2, umebl., garaż 1500 zł MBN−24652

SENATORSKA 2 pok., 60 m2, umebl., garaż 2.000 zł MBN−24294

KAZIMIERZ 90 m2, trzypok. apartament 1500 zł MBN−23972

OKOL. BILLI 2 pok., 50 m2, nowe, umebl. 1400 zł MBN−23331

KROW.  ZUCHÓW 2 pok, 55 m2 1400 zł MBN−23166

PL.SIKORSKIEGO 3 pok., 120 m2, umebl. 1000 USD MBN−21089

KAZIMIERZA WIEL. 3 pok. 63 m2, po remoncie 2000 zł MBN−21919

SMOCZA 5 pok., 170 m2, apartament 3000 USD MBN−15647

POLECAMY: OKOL. MAKRO, DZIAŁKA 45A, WZiZT NA OBIEKT KOMERCYJNY O POW. 7500 M2,
CENA 4.500.000 ZŁ

DOMY SPRZEDAŻ
SWOSZOWICE pow. 500 m2, dz. 40a, rezydencja 300.000 USD MBN−23974

LIBERTÓW pow. 290 m2, dz. 10 a, nowy 440.000zł MBN−23050

PRADNIK CZERWONY pow. 200 m2, działka 3 a 435.000 zł MBN−21696

CHOLERZYN pow. 370 m2, działka 21 a 450.000 zł MBN−21343

OK. WOLI JUSTOWSKIEJ pow. 160 m2, 13 arów 340.000zł MBN−24227

SWOSZOWICE pow. 320 m2, działka 12,5 a 120.000 USD MBN−19977

DOMY WYNAJEM
BIELANY pow. 150 m2, nowy, nieumebl. 1.000 USD MBN−23021

KLINY pow. 200 m2, częściowo umebl. 800 USD MBN−22913

PRĄDNIK CZ. pow 200 m2, dz.3a, po remoncie 900 USD MBN−21696

DZIAŁKI SPRZEDAŻ
PŁASZÓW pow. 5,20 ara, uzbr. 80.000 zł MBN−24147

GM.CZERNICHÓW pow. 13 a, M4 10.000 zł MBN−24119

WOLA JUSTOWSKA pow. 16,6 a,uzbr., 100.000 USD MBN−21709

ZABIERZÓW pow. 20 a 200.000 zł MBN−19232

SWOSZOWICE pow. 10 a 87.500 zł MBN−17196

CHOROWICE pow. 533 a, bud.−rolna 600.000 zł MBN−16051

OFERTY DLA INWESTORÓW
STARE MIASTO M2U, 15a 1.200.000 USD MBN−23997

NOWA HUTA pow. 84 a, WZiZT na stację paliw 840.000USD MBN−21994

MISTRZEJOWICE pow. 24 a, UC 420.000 USD MBN−16784

SALWATOR kamienica po remoncie, cała wolna 1.200.000 USD MBN−23505

STARE MIASTO kamienica cała wolna, po remoncie 3.000.000 USD MBN−23975

LOKALE BIUROWE WYNAJEM
STRADOM 70 M2, parter 3000 zł MBN−24538

SALWATOR 57 m2, parter, wys. stand. 800 USD MBN−23815

SRÓDMIEŚCIE 200−700 m2 10 USD/m2 MBN−24650

SALWATOR wys.standard, po rem. 70−900 m2 13 USD/m2 MBN−23817

PRĄDNIK B. pawilon osiedl., witryny, 24 m2 600 zł MBN−23970

STARE MIASTO lokal w wys. standardzie 80 m2 3500 zł MBN−21664

Obiekty komercyjne sprzedaż
SALWATOR, reprezentacyjna kamienica po
generalnym remoncie o wysokim standardzie
wykończenia do wynajęcia na cele biurowe lub
mieszkalne pow. 900 m2. Cena wynajmu
13USD/m2. Cena sprzedaży 1.200.000 USD,
MBN−23817
GRZEGÓRZECKA, kamienica w dobrym sta−
nie technicznym, 9 mieszkań, jedno wolne, pow.
działki 2,72 ara, pow. całkowita 390 m2. Cena
160.000 USD, MBN−23786
KLEPARZ, kamienica cała wolna na atrakcyj−
nej działce w dobrej lokalizacji, idealna na in−
westycje, możliwość wybudowania 4000 m2,
pow. działki 15 arów, pow. całkowita 1000 m2.
Cena sprzedaży 1.100.000 USD, MBN−23977

MATECZNY, bardzo atrakcyjna lokalizacja, nowy
wolnostojący pawilon handlowo − usługowy, pow.
całkowita 300 m2, 230 m2 sala ekspozycyjna, 70
m2 biuro z zapleczem socjalnym. Do wykończe−
nia przez właściciela (w dobrym standardzie) pod
konkretnego klienta. Dobry dojazd, własny par−
king. Obiekt idealny na salon sprzedaży lub sie−
dzibę firmy. Cena wynajmu 12.000 zł, MBN−
229880
BRONOWICE, hala magazynowo − produkcyjna
o pow. 530 m2 na ogrodzonym, strzeżonym te−
renie, plac manewrowy dla TIR, parking dla sa−
mochodów osobowych, 4 pomieszczenia socjal−
no − biurowe. Cena wynajmu 13 zł/m2 + VAT,
MBN−23835

ŁOBZÓW, hala przemysłowa z zapleczem socjalno
− biurowym o pow. 8500 m2, trzykondygnacyjna,
nośność stropów 1,5 t/m2, 4 windy towarowe,
wszystkie media, całość na działce 78 arów, cena
sprzedaży: 5.000.000 zł, MBN−24505

NOWY BIEŻANÓW, piętro w pawilonie osiedlowym,
pow. całkowita 1180 m2, duża sala ekspozycyjna o
wymiarach 12m x 60m z dużymi witrynami oraz 5
mniejszych pomieszczeń. Dwa niezależne wejścia,
winda towarowa do wyłącznego użytku, rampa za−
ładowcza. Istnieje możliwość kupna. Cena wynaj−
mu: 18.000 zł plus VAT, MBN−23567

MAŁOPOLSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI
Agencja Salwator

30−105 Kraków, ul. Kościuszki 36
tel./fax (012)  427 22 17, tel.  427 22 39

e−mail: mbn@nb.com.pl
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DZIAŁKI SPRZEDAŻ

BRONOWICE, ładnie położona, dz.budowl., uzbr., pow.13,5 a, cena 20.000zł/a, K−23075
STELMACHÓW, ładna kształtna działka, pow. 7 a, cena: 100.000 PLN, K−23327
MODLNICA, działka rolna z możliwością zabudowy, pow. 29 a, cena: 160.000 PLN, K−23262
GM. ZABIERZÓW, działka pod budownictwo jednorodzinne, pow. działki: 19a, cena:
160.000 PLN,K−22845
RZĄSKA, działka budowlana, pow. działki: 9 a, cena: 94.000zł, K−21306
PYCHOWICE, działka budowlana z projektem i pozwoleniem na budowę, pow. działki:
10a, cena: 140.000zł, K−20308
GM. ZIELONKI, uzbrojona działka budowlano−rolna, z pięknymi starymi drzewami,
potokiem i wzgórzem, idealna na rezydencję, pow. 202 a, cena: 158.000zł, K−22800
GM.JERZMANOWICE, działka budowlano−rolna, pow. 124 a, cena 130000 PLN, K−23537
BĘBŁO, działka budowlano−rolna, ładnie położona, częściowo uzbrojona, pow. działki:
250 a, cena: 155.000 PLN, K− 23732/10
BĘDKOWICE, działka budowlano−rolna, pow. działki: 60 a, cena: 125.000 PLN, K−23731/10
WOLA JUSTOWSKA − Rejon Strzelnicy, pięknie położone działki budowlane, pełne
uzbrojenie, pow.całkowita 64 a, pow. od 8 a, cena: 8 300USD/a, K−23237
RZĄSKA, atrakcyjna działka budowlana, pow. 27a, uzbrojona, z prywatną drogą dojaz−
dową, WZiZT, projekt, uzgodnienia, cena 250000 zł, K−23737/10

DOMY SPRZEDAŻ

ŚRÓDMIESCIE, bardzo dobra lokalizacja, stylowy budynek na biura, lub działalność
handlowo−usługową, pow.400 m2, cena: 850000 PLN, 23717/10,
WOLA JUSTOWSKA, dom o pow: 180m2, pow. działki: 26a, bardzo ładna, cena:
1�200.000PLN, K−23324
WOLA JUSTOWSKA, atrakcyjny, parterowy dom o pow. 400m2, stan surowy otwarty,
działka ogrodzona 40a, cena: 170.000 USD K−22567

DO SPRZEDAŻY 3 LOKALE UŻYTKOWE − ŁOBZÓW

1/ 100 m2 60.000 USD; 2/ 150 m2 100.000 USD; 3/ od 150 m2 − do 300 m2 1300 USD/m2

WYNAJEM

CZYŻYNY − nowe, 50m2, 1.200 zł  MBN−23761
URZĘDNICZA − 75m2,1.300 zł  MBN− 23735
AL. SŁOWACKIEGO − 55m2, 900  zł,  MBN−23323
KWARTOWA − 75 m2, 1.100 zł  MBN−24232
ZACZAROWANE KOŁO − 90 m2, 800 USD  MBN−23536
UŁANÓW, nowe − 70 m2, 550 USD  MBN−23417
ALEKSANDRY, garaż − 70 m2, 500 USD  MBN−23775/10

Łobzów , bardzo atrakcyjne, mieszkanie 3 pok. pow. 86 m2, superkomfortowe,
wyposażone, garaż, telefon, I/III, nowe, cena wynajmu: 1.000 USD, MBN−24197
PRĄDNIK CZERWONY−GEANT, dom superkomfortowy, wyposażony, piękny
ogródek, garaż na dwa samochody, pow: 240 m2, cena wynajmu: 1.500 USD
(do negocjacji), MBN−23443

MIESZKANIA−SPRZEDAŻ

Garsoniery, 1−pok.

KOMANDOSÓW − 20m2, 72.500 zł  MBN− 24290
AZORY − 20 m2, 70.000 zł  MBN− 23936
ŁOBZÓW − 22 m2, 72.000 zł  MBN− 24000
DĄBIE − 25 m2, 75.500 zł  MBN− 24256
MAZOWIECKA − 22 m2, 76.000 zł  MBN− 24201
ARMII KRAJOWEJ − 26m2, 87.600 zł  MBN− 22903
DĘBNIKI, ładne − 38m2, 110.000 zł  MBN− 24288,
RUSZNIKARSKA,nowe − 38 m2, 110.000 zł  MBN− 24200

2−pokojowe

OŚ.WIDOK − 40m2, 142.000 zł  MBN− 24289
DĄBIE − 47m2, 138.000 zł  MBN− 24230
REJ.PARKU KRAKOWSKIEGO − 47 m2, 150.000 zł  MBN− 24001
PODGÓRZE − 51m2, 144.000 zł  MBN− 24116
TURNIEJOWA−KASZTEL − 53 m2, 175.000 zł  MBN− 24258

3−pokojowe i większe

PRĄDNIK BIAŁY  − 53 m2, 129.000  MBN−24358
KRASICKIEGO, nowe − 51 m2, 144.000 zł  MBN−23767/10
BIEŻANÓW− MAŁA GÓRA − 62 m2, 130.000 zł  MBN−24058
WIDOK−NA BŁONIE − 52 m2, 165.000 zł  MBN−24057
HELENY − 63 m2, 122.000 zł  MBN−23007
PRĄDNIK CZERWONY − 65 m2, 165. 000 zł  MBN− 23763/10
ZYBLIKIEWICZA − 68 m2, 250.000 zł  MBN−23535
LILII WENEDY − 68 m2, 140.000 zł  MBN−22921/10
KONRADA WALLENRODA − 70m2, 139.000 zł  MBN− 23798
CZYŻYNY − 72 m2, 163.000 zł  MBN−22542
KRÓLEWSKA − 80 m2, 265.000 zł  MBN−23484
KROWODRZA GÓRKA − 100 m2, 365.000 zł  MBN−23774/10
KAZIMIERZA WIELKIEGO  − 150 m2, 110.000 USD  MBN−22983
FLORIAŃSKA, luksusowy apartament 3 pok−jk., pow.180 m2, po kapitalnym
remoncie, cena: 270.000 USD, cena wynajmu: 3.000 USD, MBN−23807
RZĄSKA, atrakcyjnie położone/ 5 min. do Makro/, cisza, spokój, wśród zieleni,
wydzielone hipotecznie, mieszkanie 3 pok., pow: 110 m2, stanowiące piętro willi ze
strychem do adaptacji, telefon, możliwość dokupienia działki o pow. około 15 a, cena
300.000 zł, MBN−21303,
ŚW.TOMASZA, wyjątkowa lokalizacja, atrakcyjne mieszkanie 3−pok., pow.90m2, I−
piętro, reprezentacyjna kamienica z windą, cena: 130.000USD, MBN−22184
WOLA JUSTOWSKA, mieszkanie II−poziomowe, pow.110 m2, nowe, z odpisem, do
wejścia natychmiast, cena:400.000 zł, MBN−23933.
STARE MIASTO, mieszkanie 3pok−jk, pow.120m2, IIp, nie wymagające remontu,
cena: 380.000 zł, MBN−22906.

okolice Krakchemii − Śródmieście
Do wynajmu i sprzedaży
lokale handlowo−usługowe:
o pow. od 150 m2 do 750 m2

Odpisz 133 500 zł od dochodu !
BUDUJ MIESZKANIE NA WYNAJEM
Mieszkania od 42 do 83 m2 − Śródmieście
po 3250 zł/m2 (brutto z działką)

Olsza, atrakcyjny
dom jednorodzinny
z ogrodem zimo−
wym, pow. domu
300 m2, działka
zagospodarowana
15a, cena: 550.000
zł, MBN−23832

Rejon Łokietka,
narożny segment ,
wykończony w wy−
sokim standardzie,
pow: 320m2, dział−
ka ogrodzona 8a,
cena: 620�000 zł /do
negocjacji/,  MBN−
22099,

NIERUCHOMOŚCI KRÓLEWSKA 11
Małgorzta Bobola, Elżbieta Guzik − zapraszają do swojego biura

Kraków, ul. Królewska 11
tel. 012/634−08−44      Tel./Fax 633−98−45
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Mieszkania sprzedaż

Ugorek − 1p., 19,5 m2, IV/X − 70.000 zł

Dąbie − 1p., 25 m2, X/X − 76.000 zł

Seweryna − 2p., 30 m2, I/IV − 110.000 zł

Dąbie − 2p., 37 m2, VIII/X − 93.000 zł

Skarbińskiego − 2p., 37 m2, 0/X − 113.000 zł

Lili Wenedy − 2p., 43,3 m2, I/X − 97.000 zł

Pychowice−Buma − 2p., 50 m2, I/II − 134.000 zł

Powstańców − 2p., 44,5 m2, XIII/XIII − 110.000 zł

os. Podwawelskie − 2p., 46 m2, 0/IV − 129.000 zł

Sarego − 2p., 74 m2, 0/III − 195.000 zł

Stojałowskiego − 3p., 62 m2, III/IV − 155.000 zł

Grzegórzecka − 3p., 69 m2, I/III − 215.000 zł

Wielopole − 3p., 120 m2, II/II − 450.000 zł

os. Kazimierzowskie − 2p., 48 m2, IV/IV − 93.000 zł

Witosa − 2p., 49 m2, IV/IV − 119.000 zł

Krasickiego − 1p., 51 m2, IV/IV − 138.000 zł

F. Nullo − 2p., 52 m2, VI/VI − 134.000 zł

Siewna − 2p., 52 m2, I/VI − 150.000 zł

Działki Kraków − sprzedaż
Pasternik − 13 ar − 13.500 zł/ar

Wola Justowska − 10 ar − 18.000 zł/ar

Olszanica − 7 ar − 7.000 zł/ar

Ruczaj − 6 ar − 113.000 zł

Płaszów − 11 ar − 165.000 zł

Krowodrza − M3 − 2,65 ar − 160.000 zł

Zakopiańska UC − 3,68 ar − 95.000 zł

Babińskiego M3 − 14,65 ar − 135.000 zł

Działki poza Krakowem − sprzedaż

Rzeszotary − 10 ar − 1.800 zł

Okolica Swoszowic − 72 ar − 108.000 zł

Bogucice − 39,6 ar − 1.000 z/ar

Bodzanów − 14 ar − 9.500 zł

Bolechowice − 14 ar − 6.000 zł/ar

Burów − 23 ar − 6.500 zł/ar

gm. Mogilany − 18,5 ar − 57.500 zł

Jeziorzany − 29 ar − 2.500 zł/ar

ok. Kocmyrzowa − 35 ar − 900 zł/ar

Rząska − 6,8 ar − 100.000 zł

Zielonki − 12 ar − 11.000 zł/ar

,,LUX−HOUSE NIERUCHOMOŚCI’’,,LUX−HOUSE NIERUCHOMOŚCI’’,,LUX−HOUSE NIERUCHOMOŚCI’’,,LUX−HOUSE NIERUCHOMOŚCI’’,,LUX−HOUSE NIERUCHOMOŚCI’’
czynne pn−pt. 9−18, sob. 9−14

KRAKÓW ul. św. Gertrudy 3
tel. 012/ 421−82−64

tel./fax 012/ 421−63−57

Domy Kraków − sprzedaż
Wola Justowska − 260 m2, 7,35 ar − 543.000 zł

Wola Justowska − 300 m2, 1230 m2 − 280.000 USD

Podgórze − 300 m2, 7,05 ar − 415.000 zł

Krowodrza − 700 m2, 15 ar − 237.000 USD

Okolice Huty − 175 m2, 7 ar − 25.000 USD

Domy − poza Krakowem − sprzedaż
Węgrzce Wielkie − 180 m2, 7,5 ar − 350.000 zł

Zakopane − 200 m2, 10 ar − 600.000 zł

Zakopane − 120 m2, 1,5 ar − 290.000 zł

Rząska − 60 m2, 24 ar − 310.000 zł

Rząska − 230 m2, 15 ar − 420.000 zł

Orłów − 320 m2, 2,83 ha, z przeznaczeniem pod
zajazd, restaurację − 400.000 zł

Krynica Górska − 198 m2, 4,5 ar − 200.000 zł

Zielonki − 250 m2, 14 ar − 150.000 USD

Skotniki − 300 m2, 7 ar − 415.000 zł

Wynajmiemy
Lokal biurowy − 98 m2 − ul. Starowiślna − 1200 zł

− 84 m2 − ul. Szewska − 4.200 zł

Jednopokojowe, dwupokojowe, apartamenty

POSZUKUJEMY DOMÓW, MIESZKAŃ, DZIAŁEK.   WYNAJMIEMY MIESZKANIA

Kraków−Podgórze − pow. 150
m2, działka o pow. 14,5 ar,
budynki gospodarcze, rok bu−
dowy 1930, cena: 237.000 zł

Gmina Słomniki − dom wolno−
stojący o pow. 100 m2 wraz z
zabudowaniami gospodar−
czymi, pow. działki 1,5 ha,
cena: 100.000 zł

Gmina Liszki − pow. 100 m2, do
remontu, działka 6 ar, ładna
okolica, cena: 60.000 zł

Okolice Swoszowic − dom do
remontu − o pow. 100 m2,
drewniany, działka budowla−
na 72 ar, cena: 108.000 zł

Rząska − dom wolnostojący
180 m2, 4 pokoje + salon, dział−
ka 18 ar, zadbany, cena:
330.000 zł

Gmina Biskupice − pow. 220
m2, działka o pow. 36 ar, bu−
dowany tradycyjnie, ładnie
położony, cena: 290.000 zł

Wieliczka − dom o pow. 230 m2,
działka 8 ar, bez podpiwnicze−
nia, III kondygnacje, 4 pokoje,
10 letni, cena: 280.000 zł

Kraków−Nowa Huta, dom wol−
nost. o pow. 180 m2, dz.12,96
ar − ładnie zagospodarowana,
5 pok., II kond., rok budowy
1978. Cena: 250.000 zł

Kasinka Mała − domek cało−
roczny, powierzchnia 138 m2,
III kondygnacyjny, 4 pokoje,
działka 4 ar, bardzo ładna oko−
lica. Cena 200.000 zł

Wiśniowa − domek letniskowy,
powierzchnia 140 m2, II kondy−
gnacje, rok budowy 1983,
działka 14,5 ar, ładnie położo−
ny, cena: 160.000 zł

Okolica Łapanowa − dom wol−
nostojący, powierzchnia 240
m2, II kondygnacje, 6 pokoi,
działka 8 ar, ładnie zagospo−
darowana, cena: 226.000 zł

Kraków−Tonie − stan sur, otw,,
rozpoczęcie budowy 1997 rok,
podpiwniczony, pow. 330 m2.
Plany na trzy kondygnacje,
dz,5 ar, cena: 200.000 zł
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KANCELARIA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
I OBSŁUGI INWESTYCJI

Mieszkania sprzedaż
Garsoniery i 1−pokojowe

20 m2, ul. Komandosów, telefon, parkiet − 70 tys.zł
21 m2 − ul. Wodna,, po rem. − 57 tys.zł
45 m2 − ul. Lwowska, parkiet − 110 tys.zł
40 m2 − ul. Centralna, balk., tel., park. − 103 tys.zł
37 m2 − ul. Ks. Turka, bud. roczny, loggia − 92.500 zł
33m2 – ul. Lipińskiego, loggia, telefon – 83 tys.zł
51m2 – ul. Czarnieckiego, balkon, telefon – 138 tys.zł
32 m2 − ul. Kingi (plomba), telefon − 75.000 zł
31,9 m2 − ul. Zakopiańska, parkiet − 55.000 zł

2 − pokojowe
52,6 m2 − Plac Zgody, balk., park., tel. − 165 tys.zł
55 m2 − os. Kazimierzowskie, balk., tel. − 130 tys.zł
46 m2 − ul. Szuwarowa, terakota, flizy − 145 tys.zł
54,5m2 – os. Oświecenia, loggia, telefon – 120.000zł
54m2 – ul. Topazowa, roczny bud., balk. – 130 tys.zł
44,5m2 – ul. Powstańców, loggia, telefon – 110 tys.zł
52m2 – ul. Kutrzeby, balkon, telefon – 124 tys.zł
74,5 m2 − ul. Kalwaryjska, balkon, park. − 223.500 zł
49 m2 − ul. Wrocławska (plomba), telefon, parkiet − 150.000 zł
50 m2 − ul. Heleny, balkon, telefon, park. − 110.000 zł
63 m2 − ul. Sienkiewicza, balkon, telefon − 220.000 zł

3−4 − pokojowe
90 m2 − ul. Bojki, balk., tel. − 185 tys.zł
71,4m2 – ul. Gromady Grudziąż, balk. – 177,5 tys.zł
66 m2 − ul. Myśliwska, park., balkon, tel. − 165 tys.zł
122 m2 − ul. Seweryna, hipot., tel., bal. − 366 tys.zł
90 m2 − ul. Bobrowskiego, cz. zaadopt., strych − 125 tys.zł
69 m2 − ul. Grzegórzecka, balk., tel., park. − 200 tys.zł
55 m2 − ul. Łużycka, loggia − 125.000 zł
54,6 m2 − ul. Łepkowskiego, telefon, loggia, park. − 137.500 zł

Mieszkania wynajem
1 pok. 30,5 m2 − Aleje Pokoju, umebl. − 650 zł+opłaty/m−c
1pok. 28m2 – ul. Agatowa, umebl. – 550zł+opłaty/m−c
2 pok. 35 m2 − ul. Starowiślna, nieumebl. − 800 zł+opłaty/m−c
2 pok. 45 m2 − ul. Makowskiego, kuchnia−meble, tel. − 800 zł+opłaty/m−c
2 pok. 45 m2 − ul. Łużycka, umebl., tel. − 1000 zł+media/m−c
2 pok. − 49 m2 − ul. Wysłouchów, cz.umebl., tel. − 750 zł+opłaty/m−c
2 pok., 35 m2 − ul. Kazimierza Wielkiego, umebl., tel. − 900 zł+opłaty/m−c
2 pok. − 40 m2, ul. Nawojki, umeblowane, telef. − 1200 zł+opłaty/m−c
2 pok. − 52 m2, ul. Sanocka, umeblow., telef. − 700 zł+opłaty/m−c
3 pok., 65 m2 − ul. Petofiego, umebl., garaż − 900 zł+opłaty/mc
3pok. 68 m2 − ul. Jerzmanowskiego, nieumebl., tel. − 800 zł+opłaty/m−c
3pok., 88 m2 − ul. Lenartowicza, umebl., tel. − 800 USD+media/mc
4 pok. 100 m2 − ul. Mazowiecka, umebl., tel.+garaż − 500 USD+opłaty/m−c
Pokoje z używalnością łazienki, kuchni − 300 − 500 zł/m−c
DOM 105 m2 − Łagiewniki, dz. 10a, pokoje nieumebl., kuchnia i łazien−
ka wyposażone, telefon − 500 USD+media/m−c
DOM 220m2 – Wola Justowska, dz.13a ogrodz., umeblow., tel., garaż
– 1000USD/m−c

Domy sprzedaż − wybrane oferty
of.331. 300 m2 − os. Na Stoku, dz. 4a − 350 tys.zł
of.224. 340 m2 − ok. ul. Bronowickiej, dz. 3,5a − 127,5 tys.USD
of.193. 450 m2 − Luborzyca, dz. 50a − 95 tys.USD
Of.500. 285 m2 − Lubomierz, dz. 1,22 ha − 300 tys.zł
Of.191. 260 m2 − Zbydniowice, dz. 22a − 120 tys. USD
Of.204, 320 m2 − Kliny, dz.8a − 150 tys.USD
Of.583. 220 m2 − Goszcza, dz. 50a (do wykon.) − 230 tys.zł
Of.577. 300 m2 − Grajów, dz.96a − 330 tys.zł
Of.223. 180 m2 − Olsza, dz. 4a (bliźn.) − 120 tys.USD
Of.598. 300 m2 − Kokotów, dz. 10a − 400 tys.zł
Of.651. 280 m2 − Borek Fałęcki, dz. ok. 8,5a − 520 tys.zł
Of.627. 150 m2 − Przewóz, dz. 4,46a − 285 tys.zł
Of.687. 250 m2 − Sierpaw, dz. 20a − 85 tys. USD
Of.696. 160 m2 − Gwoździec k/Brzeska, dz. 1,42 ha − 85 tys.zł
Of.710. 270 m2 − Skawinki, dz. 10a − 140 tys.zł
Of.513. 260 m2 − Swoszowice, dz. 10a − 400 tys.zł
Of.557. 246 m2 − os. Jugowice, dz. 5a − 130 tys. USD
Of.737. 300m2 – Wola Justowska, dz.7,7a – 230 tys.USD
Of.738. 210m2 – Wola Justowska, dz.5a – 150 tys.USD
Of.753. 200m2 – Staniątki, dz.18a – 190 tys.zł

NASZE OFERTY RÓWNIEŻ − STRONY GRUPY A.N.

656−21−33
656−21−77

ul. Limanowskiego 1
Of.701. 60m2 – Kalwaria Zebrzydowska, dz.3a – 70 tys.zł
Of.483. 60m2 – Chodenice, dz.2a, letnisk. – 26 tys.zł
Of.760. 210 m2 − Wola Duchacka, dz. 6,4a (st.sur.) − 155 tys.zł
Of.209. 230 m2 − Targowisko, dz. 7a (st.sur.) − 180 tys.zł
Of.770. 240 m2 − Kliny, dz. 5,85a, 1/2 bliźn. − 450 tys.zł
Of.689. 220 m2 − Dobczyce, 5,5a (st.sur.) − 75 tys.zł
Of.807. 270 m2 − ul. Zakopiańska, dz. 22a − 150 tys.USD
Of.818. 200 m2, Skotniki, dz. 18a, do wykończ. − 270.000 zł
Of.809. 130 m2 − Krzemionki, dz. 77 m2 − 395 tys.zł
Of.783. 350 m2 − Jerzmanowice, dz. 12a − 120 tys. USD
Of.758. 400 m2 − Myślenice, dz. 10a, pensjonat − 100 tys. USD
Of.795. 250m2 – os. Podwawelskie, dz.33a, rezydencja – 500 tys.USD
Of.635. 220m2 – Kliny, dz.3a, szereg. – 310 tys.zł
Of.587. 250m2 – Wieliczka, dz.8a – 280 tys.zł
Of.299. 212m2 – Biskupice, dz.23a, do wykończ. – 135 tys.zł
Of.205. 130m2 – Zakliczyn, dz.3,8a – 35 tys.USD
Of.912. 260 m2 − Prokocim,. dz. 4a − 320.000 zł

Działki − wybrane oferty
Of.531. 13a − Grabie − 1200 zł/a
Of.532. 18,5a − Libertów/Brzyczyna − 2500 zł/a
Of.544. 25a − Trojanowice − 3500 zł/a
Of.540. 15a − Michałowice − 3500 zł/a
Of.593. 10a − Łazany − 1800 zł/a
Of.621. 27a − Bronowice − 11 tys.zł/a
Of.631. 11,5a − Trojanowice − 4000 zł/a
Of.632. 16,13a − Skawina − 2500 zł/a
Of.625. 6a − Wola Justowska − 7,5 tys.USD/a
Of.661. 19a − Zielonki (zezw.na bud., proj.) − 8000 zł/a
Of.658. 20a − Wilczkowice − 35 tys.zł
Of.670. 12a − Rząska − 10 tys.zł/a
Of.691. 14,5a − Sidzina − 28 tys.zł
Of.754. 6a – Myślenice – 2700USD
Of.772. 57a − Bronowice Małe − 10.000 zł/a
Of.801. 14a − Ochojno Dolne − 2400 zł/a
Of.354. 20a − Grajów − 800 zł/a
Of.598. 26a − Tomaszkowice − 1700 zł/a
Of.765. 17,5a − Wola Więcławska − 1800 zł/a
Of.638. 20,4a − Wróblowice − 5000 zł/a
Of.830. 57a − Balice (podz.) − 2700 zł/a
Of.827. 10,7a − Sidzina − 3500 zł/a
Of.841. 10a − Kalwaria − 45 tys.zł
Of.358. 56,4a − Grębałów − 125 tys.zł
Of.78. 32a − Goszcza − 28 tys.zł
Of.103. 26a – Trąbki k/Wieliczki – 900zł/a
Of.130. 12a – Alwernia – 15 tys.zł
Of.861. 40,7a – Łuczyce – 40 tys.zł
Of.808. 30a+9a lasek – Podstolice k/Wieliczki – 39 tys.zł
Of.802. 11,12a – Czyżyny M−4 z możliwością usług – 190 tys.zł
Of.869. 26a – Lednica Górna – 78 tys.zł
Of.570. 9a – Dobczyce – 38 tys.zł
Of.872. 13,92a − Opatkowice − 6.500 zł/a
Of.880. 23a − Wrząsowice − 1600 zł/a
Of.911. 15a − Kończyce − 3 tys.zł/a
Of.909. 37a − Rząska − 7,5 tys.zł/a

Biznes oferty
Of.555. dział. 16a − Przebieczany, prod.−usług. − 25 tys.zł

Of.648. Lokal na gabinety, biura, pow .36,6 m2, ul. Czarnieckiego,
parter − cena 69,5 tys.zł

Of.608. Kamienica Śródmieście, pow. całk. 1265 m2, po remoncie,
dz. 4,24a − 1,6 mln zł.

Of.812. Lokal handlowo−biurowy, ul. Dietla, pow. 130 m2, parter, wi−
tryna, telefon − 60 zł/m2+VAT+media/mc
of.67. Kiosk handlowy, 9 m2, w zabudowie handl.−targowej na dzier−
żawionej działce − 11.000 zł

Of.812. Lokal na biura, gabinety, ul. Piwna, pow. 140 m2, wys. parter,
telefon − 25 zł/m2+media/m−c

Of.75. 300—600 m2 lokal biurowy, rejon ul. Nowohuckiej, telefon,
dozór − 15 zł+VAT/m−c

Of.826. 107,6a działka, usługi komercyjne, rejon ul. Nowohuckiej, uzb.
− 430.000 USD

PILNIE POSZUKUJEMY DO WYNAJMU LUB SPRZEDAŻY ATRAKCYJ−
NEGO LOKALU HANDLOWEGO O POWIERZCHNI DO 200 M2

Członek MSPON
i sieci Grupy Agencji Nieruchomości
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nieruchomości
B.W. Taraba

31−116 Kraków ul. Studencka 4 Domy do wynajęcia
140 m2 − Kliny − 600 USD
180 m2 − Przegorzały − 1500 USD
450 m2 + 150m2 poddasze − Libertów − nowy, dla firmy

− 2000 USD

Domy − sprzedaż
80 m2 + 5,5 a − gm. Spytkowice − po remoncie − 100tys. zł
100 m2 + 24 a − Mników − 180tys. zł
109 m2 + 21 a − Bochnia − blisko centrum − 300tys. zł
120 m2 +30a − Łętownia − całoroczny − 85tys. zł
120 m2 +14a − Bieżanów − dworek − 230tys. zł
128 m2 +12a − Niepołomice − nowy, ekologiczny −

295tys. zł
175 m2 + 3,5 a − ul. Kobierzyńska − segment, stan surowy

− 235tys. zł
180 m2 − Łapanów − ok. Gdowa − 150tys. zł
180 m2 + 3,5 a − Kliny − zabudowa szeregowa − 330tys. zł
180 m2 + 2 a − ul. Radzikowskiego − zabudowa szerego−

wa, nowy − 450tys. zł
90m2 + 90m2 (do wykończenia) + 25a − Trzebunia −

całoroczny − 85tys. zł
200 m2 − Prądnik Biały − nowy, wykończony − 400tys. zł
200 m2 + 8 a − Dąbrowa k. Niepołomic − 410tys. zł
220 m2 + 3,2 a − Olsza − zabudowa zwarta − 150tys. USD
220 m2 − Zakopane − Parcele Urzędnicze − 250tys. USD
220 m2 +100 m2 bud.gosp. + 31 a − Zbydniowice − 420 tys. zł
240 m2 + 6 a − Kliny − wolnostojący − 330tys. zł
253 m2 + 9 a − Miechów − do wykończenia − 110tys. zł
350 m2 − Michałowice − stan surowy otwarty, dwurodzin−

ny − 200 tys. zł
360 m2 + 3 a − Bukowina Tatrzańska − na pensjonat − 300tys. zł
450 m2 + 9a − Niepołomice − do wykończenia − 400tys. zł

Kamienice − sprzedaż
270 m2 − ok. Retoryka − 120tys. USD
324 m2 + strych − ul. Królowej Jadwigi − 565tys. zł
1500 m2 + 400m2 strych − ul. Pędzichów − 250tys. USD

Działki − sprzedaż
7,5 a − Rudawa − budowlana − 25tys. zł
9 a lub 12 a − Rząska − budowlana, uzbrojona − 8500/ar
10 a − Pękowice − budowlana − 70tys. zł
12,5 a − Trzemeśnia − budowlana − 25tys. zł
13 a − Przebieczany − budowlana − 10tys. zł
14 a − Bielany − budowlana − 140tys. zł
16 a − Grębałów − przemysłowa − 32tys. zł
2 x 19 a − Libertów − budowlana − 95tys. zł
19,6 a − Skotniki − budowlano − komercyjna − 70tys. zł
21 a − Modlnica − bud. − komercyjna − 168tys. zł
26 a − Łazy − budowlana − 26tys. zł
28 a − rejon Kobierzyńskiej − pod M−3 − 240tys. zł
34 a − Morawica − budowlana − 102tys. zł
35 a − Bodzanów − budowlana − 24,5tys. zł
39 a − Łazy − rolna − 11,4tys. zł
43 a − Bębło − bud. − rol. − 70tys. zł
46,7 a − Skotniki − budowlano − komercyjna − 175tys. zł
47 a − Raciborsko − bud. − leśna − 55tys. zł
53 a − Brzeźnica za Skawiną − budowlana − 50tys. zł
55,75 a − Kobierzyn − komercyjna − 4000zł/ar
70 a − Balice − komercyjna − 280tys. zł
80 a − Posądza − bud. − usług. − 80tys. zł
98 a − Niepołomice − przemysłowo − usługowa − 100tys. zł
103 a − Mogilany − bud. − rol., również pod usługi −

82,5tys. zł
136 a − Jazdowiczki − przemysłowa − 125tys. zł
15 ha − Skała − rolna − 300tys.zł

Oferta specjalna:
RZESZOTARY − 7 działek po 10 arów pod budownictwo

jednorodzinne − 15tys. zł każda działka

Mieszkania – sprzedaż

garsoniery
22,5 m2 − Ugorek − VI/X − 78tys. zł
24 m2 − Azory − V/X − 69tys. zł
25 m2 − Kazimierzowskie − VIII/X − 67,5tys. zł
25 m2 − Dąbie − IV/IV − 74tys. zł

1 − pokojowe
30 m2 − ul. Wybickiego − VI/X − 83tys. zł
30 m2 − ul. Turka − 0/IV, nowe, wykończone − 85tys. zł
33 m2 − ul. Kobierzyńska − 0/IV − 84tys. zł
35 m2 − os. Słoneczne − IV/IV, balkon, do remontu − 73tys. zł
38 m2 − ul. Nowohucka − II/III, nowe − 97tys. zł
40 m2 − ul. Kordiana − I/IV − nowe, wykończone − 96tys. zł
47 m2 − ul. Fiołkowa − I/VIII, odbiór II kw 2000, z odpisem

− 115tys. zł

2 − pokojowe
32 m2 − ul. Meissnera − VI/X, j.k. − 96tys. zł
34 m2 − Ruczaj − IV/IV, balkon, nowe − 105tys. zł
40 m2 − ul. Teligi − III/IV − 95tys. zł
40 m2 + garaż − os. Widok − IV/IV, j.k., loggia − 140tys. zł

(z garażem)
42 m2 − ul. Radzikowskiego − IV/IV, c.k. − 90tys. zł
44 m2 − os. Na Lotnisku − III/IV − 100tys. zł
44 m2 − ul. Prusa − III/III − 155tys. zł
48 m2 − ul. Smoleńsk − I/III − 170tys. zł
50 m2 − ul. Heleny − 0/IV − 105tys. zł
52 m2 − ul. Francesco Nullo − IV/IV − 130tys. zł
53 m2 − Kurdwanów (KASZTEL) − II/III, nowe − 140tys. zł
54 m2 − ul. Smolki − 0/II − 135tys. zł
58 m2 + garaż − ul. Seweryna − I/IV, odbiór I kw’99 z

odpisem − 155tys. zł + 28tys. zł garaż
60 m2 + garaż − ul. Kwartowa − I/III − 50tys. USD + 9tys.

USD garaż
64,6 m2 + pom.gosp. + garaż − ul. Jadwigi z Łobzowa − I/I

w domku − 175tys. zł
66 m2 + 1 ar − Kliny − 0/I w segmencie, nowe − odpis −

165tys. zł
78 m2 − rej. Pl. Lassoty − wysoki 0/I, w ogrodzie, po

remoncie − 200tys. zł

3 − pokojowe
47 m2 − ul. Młyńska − VIII/X, c.k. − otwarta na pokój −

110tys. zł
48 m2 − os. Albertyńskie − III/IV − 110tys. zł
46 m2 − ul. Powstańców − VIII/XIII − 130ys zł
57 m2 − ul. Łużycka − IV/IX − 115tys. zł
58 m2 − ul. Białoruska − VII/X − 130tys. zł
58 m2 − ul. Strzelców − VII/X − 150tys. zł
58 m2 + 2 garaże − os. Widok − V/X, balkon − 170tys. zł +

po 15tys. za garaż
60 m2 − ul. Żwirki i Wigury − III/X − 150tys. zł
60 m2 − ul. Zapolskiej − 0/X − 155tys. zł
60 m2 − ul. Strzelców − II/IV − 185tys. zł
63 m2 − ul. Heleny − X/XI − 118tys. zł
66 m2 − ul. Myśliwska − IV/IV, nowe, wykończone −

179tys. zł
66 m2 + garaż − ul. Gurgacza − I/III, superkomfort z

garażem − 255tys. zł
68 m2 + garaż − os. Lipska − V/V − 165tys. zł + 25tys. zł garaż
69 m2 − os. Żabiniec − III, IV/IV, dwupoziomowe, nowe −

190tys. zł
70 m2 − ul. Paulińska − III/V, winda − 280tys. zł
71 m2 − ul. Rusznikarska − 0/IV, odbiór VI ‘99 − 213tys. zł
75 m2 − ul. Pędzichów − III/III, adaptacja poddasza −

230tys. zł
78 m2 − Prądnik Czerwony − V/X, balkon − 215tys. zł
78,5 m2 − ul. Bracka − III/III − 480tys. zł
160 m2 − ul. Staszica − dwupoziomowe, III/III, superkom−

fort − 135tys. USD

4 − 5 − pokojowe
57 m2 − os. Złotego Wieku IV/IV − 145tys. zł
58 m2 − ZAKOPANE − 0/III − 145tys. zł

69 m2 − ul. Czarnogórska − 0/IV − 150tys. zł
75 m2 − ul. Por. Halszki − II/IV − 168tys. zł
75,2 m2 − Ruczaj − I/III − 170tys. zł
100 m2 − Kliny − dwupoziomowe w segmencie, nowe,

odpis − 250tys. zł
100 m2 − ul. Mazowiecka − X i XI/XI dwupoziomowe, do

adaptacji − 225tys. zł
122 m2 − os. Lipska − dwupoziomowe, IV i V/V − 240tys. zł
OFERTA SPECJALNA
KURDWANÓW
mieszkania w budowie: 1 − 4 pokojowe, dwupoziomowe
odbiór wykończonych mieszkań I kwartał 2000 r., odpis

podatkowy

Mieszkania do wynajęcia
garsoniery po ok. 30 m2 − ul. Kościuszki − nowe, nie ume−

blowane, od września − 700 zł
2 pok. 44 m2 − ul. Siemaszki − umebl. − 830 zł + czynsz + media
2 pok. 50 m2 − Kurdwanów − nowe, częściowo umebl. −

750 zł + czynsz + media
2 pok. 50 m2 − ul. Bronowicka − kuchnia umebl. − 1200 zł +

czynsz + media
2 pok. 52 m2 − os. Albertyńskie − umebl. + tel. − 1200zł + media
3 pok. 61 m2 − ul. Żytnia – częśc. umebl. − 380 USD
6 pok. 160 m2 − ul. Szpitalna − umebl. lub nie, ew. na

gabinety − 1500 USD
Umeblowane apartamenty w CENTRUM:
2 pok. 84 m2 − 950 USD
3 pok. 75 m2 − 850 USD
4 pok. 160 m2 dwupoziomowe − 2000 USD
HALE magazynowo − produkcyjno − biurowe
rejon ul. Kobierzyńskiej
wysoki standard
dojazd dla TIR − ów

Lokale użytkowe − wynajem
21 m2 − Salwator − biuro, parter − 700 zł + VAT
30 m2 − ul. Studencka − na gabinet lekarski − 2000 zł
34 m2 − ok. ul. Zwierzynieckiej − parter, front − 2050 zł
36 m2 − Czyżyny − biuro − 1200 zł
50 lub 85 m2 − Prądnik Biały na gabinety, biura − 35 zł/m2
70 m2 − Cichy Kącik − biuro, magazyn − 2000 zł
80 m2 − ul. Szewska − biuro, I piętro − 4000 zł + VAT
95 m2 − ul. Szewska − biuro, I piętro, front − 5700 zł + VAT
85 m2 − ul. Królowej Jadwigi − 2500 zł
90 m2 − Żabiniec − frontowy + tel. − 14 USD/m2
90 m2 − ul. Balicka − na biura − 2000 zł
92 m2 − ul. Grodzka − biuro, kancelaria, po remoncie + tel. − 6000 zł
100 m2 − ok. Mazowieckiej − piwnice na hurtownię − 1800 zł
110 m2 − ul. Dietla − na gabinety, biura − 2500 zł
OFERTA SPECJALNA:
DO SPRZEDANIA
ul. Wrocławska
lokal użytkowy, frontowy
parter 180 m2
piwnica z oknami 3 m. wys. 130 m2
Cena: 250tys. USD
MAGAZYN − 5000 m2 − do wynajęcia
30 km od Krakowa
bocznica kolejowa
plac manewrowy dla TIR − ów
ogrodzona
3 DM/m2

KLINY
Działka 10,5 ara, dom o pow. 365 m2,
nowoczesna technologia, salon 65 m2,
pokój z tarasem,  4 sypialnie, 2 łazien−
ki,  garaż na 2 samochody.
Cena: 580 tys. zł

tel. 411−18−96, 422−95−18
fax 429−12−91
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Mieszkania sprzedaż

garsoniery i 1−pokojowe
os. Centrum C − 30 m2, III/VI − 82 tys.zł
ul. Miechowity − 29 m2, III/X − 76 tys.zł
os. Złocień − 28,5 m2, 0/I − 73 tys.zł
ul. Friedleina − 39 m2, 0/III − 105 tys.zł
ul. Lea − 30 m2, 0/III − 87 tys.zł
Ugorek − 22 m2, VI/VIII − 83 tys.zł
Azory − 24 m2, V/X − 72 tys.zł
ul. Krowoderskich Zuchów − 30 m2, V/X −
82 tys.zł
ul. Śliczna − 35 m2, X/X − 88 tys.zł
ul. Friedleina − 32 m2, p/III − 89 tys.zł
ul. Francesco Nullo − 35,5 m2, p/IV − 98 tys.zł
ul. Daliowa, nowe − 28 m2, IV/IV − 86 tys.zł
ul. Prądnicka − 21 m2, I/X − 77 tys.zł

2 − pokojowe
os. Na Skarpie − 52 m2, 0/IV − 113 tys.zł
os. Piastów − 47 m2, XI/XI − 92 tys.zł
ul. Wrocławska − 44 m2, VI/X − 128 tys.zł
os. Kurdwanów − 50 m2, III/IV − 133 tys.zł
os. Prokocim − IV/IV − 98 tys.zł
os. Dąbie − 37 m2, VIII/X − 89 tys.zł
ul. Mazowiecka − 44 m2, V/VIII − 130 tys.zł
os. Strusia − 45 m2, III/IV − 128 tys.zł
os. Kazimierzowskie − 42 m2, III/IV − 98 tys.z
os. Kalinowe − 48 m2, II/IV − 113 tys.zł
ul. Kurczaba − 50 m2, XI/XI − 108 tys.zł
os. Widok − 40 m2, IV/IV − 128 tys.zł + garaż
os. Łokietka − 39 m2, p/III − 113 tys.zł
Azory − 42 m2, p/IV − 99 tys.zł
Na Wzgórzach − 34 m2, p/III − 87 tys.zł
ul. Heleny − 50 m2, p/IV − 108 tys.zł
ul. Zakopiańska − 40 m2, X/XI − 96 tys.zł
os. Spółdzielcze − 51 m2, III/III − 108 tys.zł
Bieżanów − 46 m2, III/IV − 109 tys.zł
Bronowicka − 37 m2, IV/X − 108 tys.zł
ul. Praska − 48 m2, I/II − 125 tys.zł
os. Strusia − 38 m2, X/X − 87 tys.zł
ul. Księdza Turka, nowe, 53 m2, p/III − 141 tys.zł
os. Azory − 37 m2, p/IV − 112 tys.zł
ul. Racławicka − 30 m2, III/IV − 107 tys.zł
ul. Friedleina − 36 m2, III/IV − 127 tys.zł
os. Złocień, nowe − 54 m2, III/III − 143 tys.zł
ul. Bujaka, nowe − 52 m2, II/IV − 149 tys.zł
ul. Czarnogórska − 50 m2, III/IV − 128 tys.zł

os. Prokocim − 43,3 m2, I/X − 94 tys.zł
ul. Miechowity − 44 m2, III/X − 118 tys.zł

3 − pokojowe
os. Centrum E − 62 m2, VI/VI − 168 tys.zł
ul. Chocimska − 50 m2, 0/X − 180 tys.zł
os. Szkolne − 65 m2, II/IV − 133 tys.zł
Centrum D − 70 m2, p/V − 133 tys.zł
ul. Chopina − 70 m2, IV/X − 215 tys.zł
os. Strusia − 48 m2, III/IV − 108 tys.zł
ul. Dauna − 64 m2, p/IV − 156 tys.zł
os. Prokocim − 55 m2, VIII/X − 110 tys.zł
ul. Aleksandry − 60 m2, VI/X − 133 tys.zł
N. Bieżanów − 60 m2, IX/X − 128 tys.zł
ul. Borsucza − 60 m2, IX/X − 134 tys.zł
ul. Mackiewicza − 62,5 m2, 0/IV − 159 tys.zł
ul. Radziwiłłowska − 72 m2, 0/II − 164 tys.zł
ul. Nawojki − 58,6 m2, 0/VII − 175 tys.zł
os. Bohaterów Września − 62 m2, II/IV − 155 tys.zł
ul. Rozrywki − 78 m2, V/X − 215 tys.zł
ul. Dobrego Pasterza − 45 m2, IX/X −
110 tys.zł
ul. Kobierzyńska − 64 m2, wys.p/IV, st. sur.
ul. Kawiory − 64 m2, I/III − 170 tys.zł
os. Azory − nowe, 62,7 m2, II/III − 225 tys.zł
Aleja Krasickeigo − 86 m2, IV/IV − 170 tys.zł
os. Złocień, nowe − 57 m2, II/III − 138 tys.zł
os. Złotego Wieku − 50 m2, IX/X − 105 tys.zł

4 − pokojowe − 5 − pokojowe
ul. Lea − 108 m2, III/IV − 350 tys.zł
Plac Inwalidów − 130 m2, II/V − 105 tys. USD
os. Stalowe − 71 m2, II/III − 155 tys.zł
ul. Felicjanek − 110 m2, I/III − 310 tys.zł
os. Oświecenia − 75 m2, V/X − 179 tys.zł
ul. Telimeny − 72 m2, III/IV − 153 tys.zł
ul. Seweryna − 122 m2, III/IV − 369 tys.zł
os. Kurdwanów − 76 m2, IV/IV − 204 tys.zł
os. Prokocim  − 82 m2, p/IV − 175 tys.zł
Czerwony Prądnik − 66,7 m2, VI/X − 180 tys.zł
Wola Duchacka − 100 m2, 2−poziom. − 210 tys.zł
Biały Prądnik − 80 m2, III/IV − 220 tys.zł

Domy sprzedaż
Marszowiec − 370 m2, 8 a − 140 tys. USD
Skała − 100 m2 − 5a − 105 tys.zł
Iwanowice − 165 m2, 15a − 210 tys.zł
Biały Kościół − 120 m2, 15a, st. sur. − 205 tys.zł

Prowadzimy pełną obsługę prawno−notarialną, pośredniczymy w zawieraniu
kredytów mieszkaniowych szybko i skutecznie w oddziałach Banku PKO

Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników  w Obrocie Nieruchomościami

E.  Borczak
A. Borczak

Poszukujemy do sprzedaży i wynajmu − działek, domów, mieszkań, lokali, kamienic

31−941 Kraków, os. Centrum E 21
tel. 643−76−60

„ELBA” s.c.
31−422 Kraków, ul. Majora 12 A
tel. 413−07−87, 412−18−96

ZRZESZONE POŚREDNICTWA W OBROCIE  NIERUCHOMOŚCIAMI

Prezentujemy wybrane propozycje z naszej oferty
Biurków Mały − 240 m2 − 195 tys.zł
Modlniczka − 90 m2, 10a − 170 tys.zł
Krzesławice − 120 m2, 1,20 ha − 255 tys.zł
Wróblowice − 200 m2, 10a − 270 tys.zł
Biskupice − 219 m2, 18a, st.sur. − 125 tys.zł
Bieżanów − 200 m2, bliźniak, 8a − 375 tys.zł
Biały Prądnik − 200 m2, 6a − 375 tys.zł
Bielany − 200 m2, 6,5a − 140 tys. USD
ok. W. Sławka − 105 m2 + lokal 60 m2 − 285 tys.zł
ok. Alwerni − nowy, 20a, 100 m2 − 154 tys.zł
Łapczyca − 8a, 200 m2 − 184 tys.zł
Korzkiew − 10a, 270 m2, st. sur. − 255 tys.zł
Słomniki − 6a, 140 m2, styl dworku − 245 tys.zł

Bardzo duży wybór mieszkań
do wynajęcia

Domy, apartamenty wynajem
Salwator − 200 m2 − 1500 USD
ul. Balicka − 160 m2 − 800 USD
os. Sportowe − 61 m2, II/III − 900 zł+opłaty
ul. Aliny − 200 m2 − 1600 USD
ul. Łokietka − 107 m2 − 2.200 zł
ul. Królowej Jadwigi − 112 m2 − 3.000 zł
os. Piaski Wielkie − 360 m2 − 1.000 USD

Lokale sprzedaż, wynajem
Plac Centralny − 66 m2 − 10 zł/m2
Niepołomice − 500 m2 − 12 zł/m2
ul. Wielopole − 36 m2 − 3.500 zł
ul. Długa − 185 m2 − 4 tys.zł
Bieżanów − 100 m3, hala − 1.500 zł

Działki sprzedaż
Michałowice − 35a, 15a − 3.300 zł/a
Łuczanowice − 31,5a − 45 tys.; 34,5a − 46 tys. − bud.
Kozierów − 28a − 35 tys.zł
Narama − 10a − 2800/ar−bud.
Szczodrkowice − 16a − 2100/ar−bud.
ok. Wieliczki − 9,6a, bud. − 20 tys.zł
os. Łokietka − 7a − 112 tys.zł
Bieżanów − 6,5a, bud. − 33 tys.zł
Koszykarska − 5a, bud. − 8.500 zł/a
Masłomiąca − 9a, bud. − 2.600 zł/a
Tomaszkowice − 10a, bud. − 2.200 zł/a
Zielonki − 10a, bud. − 7.200/a
gm. Wieliczka − 7a, 10a, bud. − 2.900/a
Węgrzce − 9a, bud. − 9.200/a

Ryczów k/Czernichowa −
80 m2, działka 5a, po ge−
neralnym remoncie, 3p.
+ kj + łaz. + budynek go−
spodarczy − 105 tys.zł

os. Sportowe − 61 m2,
I piętro, 3p. + jk. + łaz.
+ wc, kuchnia. umeblo−
wana − 900 zł + opłaty

Sprzedaż

Podgrabie k/Niepołomic
− 120 m2, działka 5a,
stan surowy zamknięty −
97 tys.zł

Wynajem
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Wieliczka − 165 m2 + 4,5 ar ,
1/2 bliźniaka, komfort −
230.000 zł

Wieliczka− dom o pow. 230 m2
(7 pok.) + bud. warszt. z kana−
łem o pow. 76 m2 + 8,1 a −
280.000 zł

Wieliczka − Centrum −
104 m2, 1/2 domu do remon−
tu, NA FIRMĘ − 140.000 zł

Wieliczka − 250 m2 + 4,7 ar
(do wykoń.) − 200.000 zł

Domy w Wieliczce i okolicach (powiat Wieliczka) − wybrane oferty

Wieliczka − 1/2 domu po−
dzielona poziomo, I p. +
część przyziemia o pow. ok.
130 m2 (3 pok., kuchn., łaz)
+ 3 a − 170.000 zł

Wieliczka − 167 m2 + 11 ar,
stan sur. zamkn., 5 pok.,
200.000 zł

Poszukujemy domów: Wieliczka i powiat Wieliczka
tel. 0601 45−74−79 (8−18), tel. 288−07−93 (18−22)

ul. Kalwaryjska 25 (dawna Pstrowskiego), 30−504 Kraków, tel.: (012) 656−49−20, 656−34−59,
656−22−33 w. 138, 139, 146, 140 fax: (012) 656−42−56

e−mail: lodzin@bci.krakow.pl www.dots.krak.pl

KUPNO − SPRZEDAŻ − WYNAJMOWANIE  MIESZKAŃ,  DOMÓW, PARCEL, LOKALI UŻYTKOWYCH
P O Ś R E D N I C T W O   N I E R U C H O M O Ś C I

DZIAŁKI DO SPZEDAŻY:
Kraków: M−4 i UC, pow.8,15a, ok. Kamińskiego; cena: 165.000 PLN
Kraków: M−4 i UC, pow. 6a, ok.Kamińskiego; cena: 210.000 PLN
Kraków: M−4, pow. 15 a (pod zabudowę bliźniaczą) − ul. Ks. Trusz−
kowskiego; cena: 35.000 USD
Kraków: M−4, pow. 9a, Bronowice Wielkie, cena: 41.000 USD
Kraków: M−3, pow. 17a, ul. Czarodziejska, cena; 141.000 USD
Gdów: /budowlano−rolna/, pow. 103 a, cena: 75.000 PLN
Krzywaczka: /budowlano−rolna/, pow. 34 a, cena: 43.000 PLN
Kłaj: gm. Łężkowice: M−4, pow. 19 a, cena: 29.000 PLN
Wieliczka, M−4, pow. 24 a, ul. Lednicka, cena: 48.000 PLN
Janowice gm. Wieliczka: M−4, pow. 31 a, cena: 46.500 PLN (moż−
na kupić 17 lub 14 a –1500 PLN/ar)
Janowice gm. Wieliczka: M−4 (budowlano−rolna), pow. 78 a, cena:
85.000 PLN
Grabie gm. Wieliczka: M−4, pow. 24 a, cena: 25.600 PLN
Grabie gm. Wieliczka: M−4, pow. 16 a, cena: 18.000 PLN
Tomaszowice: M−4, pow. 36 a, cena: 180.000 PLN
Tomaszowice: M−4, 9 działek, pow. działek od 4,5 do 5,5 a, cena:
4000 PLN/ar
Chorowice gm. Mogilany: pow. 76 a, /na działce stary dom do
rozbiórki i fundamenty pod nowy dom), cena: 80.000 PLN

LOKALE DO WYNAJĘCIA:
Ul. Kalwaryjska: pow. 100 m2 (lokal handlowo−magazynowo−pro−
dukcyjny), cena: 3000 PLN + VAT i media − OFICYNA, of.1028
Ul. Kalwaryjska: pow. 110 m2 front, parter, cena: 25 USD/m2 + 12
m2 pow. biurowej na 1 piętrze, cena: 30 USD/m2, of.1189
Ul. Dietla: pow: 142 m2, piwnice do adaptacji, cena: 7100 PLN +
vat + media, of.1571
Ul. Dietla: pow. 185 m2, lokal handlowy cena: 90 PLN/m2 + vat +
media (możliwość wynajęcia dodatkowo 255 m2 – 70 PLN/m2 +
vat i media), of.1570
Stare Miasto – zaadaptowane piwnice (na elegancką restaura−
cję), cena: 17.000 PLN/m−c + vat i media, of.1295
Ul. Felicjanek – 84 m2 lokal biurowy 3 pomieszczenia, cena: 50
PLN/m2 + vat i media, of.1598
Ul.Kazimierza Wielkiego, 60 m2 – lokal handlowy, parter, cena:
4000 PLN + media, of.1639
Ul. Krowoderska, 65 m2, lokal handlowo−biurowo−magazynowy,
cena: 1800 PLN, of.1656
Ok. Kalwaryjskiej, 60m2 i 70 m2, lokale usługowo biurowe, parter
– cena: 40 zł/m2 – do przejęcia od września, of. 1568
Rzeszotary: 1000 m2, lokal magazynowy, b.dobry dojazd przy tra−
sie przelotowej, cena: 3000 PLN + vat i media, of: 1590

DOMY DO WYNAJĘCIA:

Ul. Huculska − pow 105 m2, 4 pok., kuchnia, jadalnia, 2 łazienki, cena:
670 USD, of. 1623

Ul. Królowej Jadwigi − pow. 185 m2, 4 pok., kuchnia, jadalnia, 2 łazien−
ki, częściowo umeblowane, cena: 2000 USD + media, of.1642

Wola Justowska – 280 m2, nieumeblowany, cena: 3000 USD, of. 1621

Wola Justowska – 400 m2, nieumeblowany, cena: 4500 USD, of 1611

Al. Kasztanowa – 180 m2, 4 pok., kuchnia, 2 łazienki, cena: 2000 USD,
of.1374

Gaj k/Krakowa − 150 m2, malowniczo położony b.ładnie umeblowa−
ny, cena: 1000 USD, of.1523

DOMY DO SPRZEDAŻY:
Nowy Wiśnicz – ul. J.Matejki, pow. 40 m2, dz.11a, do remontu – cena:
24.000 PLN, of.1514

Krzyszkowice k/Wieliczki – 200 m2, dz. 13 a, stan surowy zadaszony,
cena: 210.000 PLN, of.1539

Przebieczany gm. Biskupice, pow. 220 m2, dz. 36 a, do zamieszkania
/10−letni budynek/, cena: 285.000 PLN, of. 1538

Ryczów za Czernichowem, pow. 80 m2, dz.5,5 a, do zamieszkania po
remoncie, cena: 110.000 PLN, of. 1450

Jaworzyca gm.Wiśniowa, pow. 110 m2, dz. 10 a, do zamieszkania,
cena: 300.000 PLN, of.1448

Zerwana gm. Michałowice, pow. 250 m2, dz. 19 a, stan surowy zada−
szony /w cenie stolarka okienna/, działka graniczy z lasem, cena:
290.000 PLN, of.1643

Mogilany, pow. 220 m2, dz. 6 a, dom przy Zakopiance doskonały na
działalność gospodarczą, /12 letni budynek/, cena: 350.000 PLN

Myślenice, ok. ul. Daszyńskiego, pow. 500 m2, dz. 7 a, cena: 650.000 PLN,
of.1592

Zbydniowice, pow. 240 m2, dz. 31a /5 letni budynek/, do zamieszka−
nia, of.1528

Zakopane – ok. ul. Tetmajera, pow. 320 m2 dz. 5,7 a, cena: 170.000 USD,
of. 1473

Zakopane – ul. Kiry, pow. 220 m2, dz.6,70 a, cena: 135.000 USD,
of. 1240

Rabka − PENSJONAT – pow. 500 m2, dz. 10 a, cena: 80.000 USD, of.1569

Śledziejowice gm. Wie−
liczka − 330 m2 + 27 a,
dwurodz. − 260.000 zł

Mietniów gm. Wieliczka −
300 m2 + 14 ar, nowy dom
do wykończ., styl „góralski”
− 200.000 zł

Niepołomice − 190 m2 +
3,67 a, 5 pok., garaż, tel. −
240.000 zł

Wieliczka − dom wolno stojący
z przyziemiem gospodarczym,
3 x garaż, szklarnia − 300 m2 + 26 ar,
cena 260.000 zł
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kupno − sprzedaż − wyceny:  pon.−pt. 9.00 − 17.00

ul. Westerplatte 13
tel./fax 423−06−20

ul.Radomska 8
tel./fax 411−83−64

Pilnie kupimy działki pod budownictwo wielorodzinne indywidualne, zabud. szeregową.
Pełna obsługa prawna Pośredniczymy w zawieraniu kredytów w bankach

Mieszkania

ul. Parkowa − 30 m2, 1 pok., 2/IV, po re−
moncie − 76 tys.zł
ul. Grażyny − nowe, pracownia−mieszka−
nie ze skosami, 57 m2, 4/IV − 100 tys.zł
ul. Jaremy − 37 m2, 5/X, 2 pok., c.k.,
stand. − 90 tys.zł
Kurdwanów − mieszk. w budowie − ter−
min oddania: VIII’99 − 50 m2, 2 pok.,
wys.parter − 80 tys.zł
Ugorek − 40 m2, 1/VII, 2 pok., j.k., bal−
kon, po remoncie − 112 tys.zł
ul. Prusa − 60 m2, 2 pok., 2/IV − 160 tys.zł
ul. Kurkowa − apartamenty − odbiór
III kw. 2000 r. − 32 m2 − 113 m2, najwyższy
standard − od. 1500 USD/m2
os. Stalowe − 50 m2, 4/IV, 2 pok., j.k.,
parkiety, flizy, tel., wł.hip. − 150 tys.zł
os. Spółdzielcze − 62 m2, P/III, 3 pok.,
kuchnia wyposażona, balkon, wł.hip. −
180 tys.zł

Działki

Libertów − uzbrojona 16a − 1000 USD/ar
Głogoczów − 2,5 ha budowlana −
1000 zł/ar
Będkowice − działki pow. 1 ha z prawem
zabudowy, uzbrojone w granicy z szosą
− od 1000 zł/ar
Stróża k.Myślenic − 17a budowlana, do−
mek do remontu − 42 tys.zł
Krzyszkowice − 1,12 ha, ogrodzona,
sad 10—12 letni; możliwość podziału −
900 zł/ar
Tyniec − rekreacyjna, 1,5 ha − 200 tys.zł
Mydlniki − rekreacyjna w trakcie prze−
kształc. 27,5a, zagospod., widokowa −
70 tys.zł
ul. Chełmońskiego − 6 działek, 2 ha pod
bud. mieszkaniowe, komercję
ul. Księcia Józefa − działka prac. 4a, za−
gosp., domek drewn. 20 m2 − 15 tys.zł
Wisłok (Bieszczady) − 2 ha, ogrodzone,
dwa budynki ok. 109 m2, ok. 850 m2, do
generalnego remontu − 250 tys.zł

Domy

rej. Wielickiej − dom nadający się na
działalność gosp., 400 m2 − 620 tys.zł
ul. Urzędnicza − willa 480 m2
(2 mieszkania, lokal), stan bardzo dobry
− 415 tys. USD

Salwator − 1/2 domu mieszk., 6 pok. − 138 m2,
strych − 57 m2, piwnica z łukowym sklepieniem
− 50 m2, garaż − 30 m2 − 650 tys.zł
Bieżanów − dom nowy, 200 m2, do zamiesz−
kania, dz. ogrodzona, zagospodarowana −
300 tys.zł
Kurdwanów − do m2 kondygn., 100 m2,
2 mieszk., dz. 25a
Lanckorona − dom drewniany, b.ładny, do
zamieszkania, dz. 4 ha, cena do uzgodnienia
Zakopane − dom z 38 r. − 3 mieszkania czę−
ściowo do remontu, dz. 1,1 ha w centrum −
550 tys.zł
Lubień − letniskowy, całoroczny, 200 m2 na
dz. 16a − 160 tys.zł
Winiary − domek letniskowy − 40 m2, dz. 6a −
55 tys.zł
Głogoczów − dom nadający się na motel,
restaurację przy trasie Kraków−Zakopane −
550 tys.zł
Łapanów − 200 m2, b.ładny na dz. 6a − 220 tys.zł
Wieliczka − stary spichlerz z zabud. dz. 1,28
ha − 550 tys.zł
Skawina − do wykończenia 260 m2, dz. 9,5a
− 160 tys.zł
Tokarnia − ok. 300 m2, 2 mieszkania, dz. 24a
− 250 tys.zł
Grajów − 1/2 bliźniaka, ok. 180 m2, 4p., dz.
ok. 20a − 200 tys.zł
Ubrzeż − 220 m2, 4p., dz. 8a ogrodzona, zagospo−
darowana − 170 tys.zł
Mogiłki − nowy, 200 m2, do zamieszkania −
300 tys.zł

Komercyjne − sprzedaż

Zakopane − dz. 1,1 ha w centrum + dom z
38 r. − 3 mieszkania częściowo do remontu −
550 tys.zł
Wyjazd na Zakopane − restauracja 2x450 m2 +
mieszkanie 130 m2 + garaż na 2 sam., dz. 23a
ogrodzona, zagospodarowana − 600 tys. USD
Siepraw − bud. adm. 1000 m2, hala 1000
m2, wiata, przydz. mocy 250 kW, dz. 1 ha

Wynajem

ul. Krupnicza − 60 m2, 2 pok., superkomfort,
wyposażone − 1500 zł z czynszem/m−c
ul. Mazowiecka − 93 m2, 3 pok., gardero−
ba, superkomfort − 700 USD/m−c
ul. Wesele − nowe, 79 m2, 3 pok.+garaż,
umeblowane, wyposażone lub nie

ul. Starowiślna − 65 m2, dwa poziomy,
umeblowane, wyposażenie, parking −
cena 600 USD/mc
Gaj − dom 300 m2, dz. 30a, superkomfort,
cena 2000 USD/mc
okol. Zielonek − dom 270 m2, 5 pok.,
2 łaz., 2 wc − 1100 USD/m−c
ul. Zapolskiej − dom 300 m2, wysoki stan−
dard, cena 2000 USD/mc+media
Wola Justowska − dom 220 m2,
superkomfort, 5−letni, ogród 13a, cena
1100 USD/mc
Wola Justowska − dom 2x198 m2,
superkomfortowy, zadbany ogród, cena
3000 USD/mc
Wola Justowska − dom 200 m2, superkom−
fort, zadbany ogród, cena 2500 USD/mc
Kliny Zach. − dom szeregowy − 170 m2,
4 pok., 2 łaz., meble USA − 1500 USD/m−c
Kliny − dom 450 m2, 2 mieszkania, 2 gara−
że na 4 samochody, dz. 6a ogrodz. za−
gosp., cena 1300 USD/mc
ul. Św. Wawrzyńca − lokal biurowy,
2 pok., 40 m2, cena 35 zł/m2 z czynszem
i mediami
ok. Tandety − na terenie skł.bud. dz. 12a +
pom.biurowe,  na cele komercyjnej działal−
ności ogrodniczej (materiały, sadzonki, sprzęt)
ul. Kopernika − magazyny, biura, oficyna 600 m2,
cena 20 zł/m2/mc
ul. Dunajewskiego − biura ok. 45 m2, Ip.,
2 pok., cena 1500 zł/mc z czynszem i mediami
ul. Spokojna − biura 40+40 m2, cena
2500 zł/mc
Wola Duchacka − magazyny, biura
100 m2, siła, dz. 9a utwardzona, suwnica
do 1 t − cena 2500 zł/mc

Zamiany

Zakątek − 10/X, 56 m2, 3 pok., łaz., j.k., po
gen. remoncie, flizy, parkiety, loggia − na
domek z możliwością adaptacji na 2 miesz−
kania (Krowodrza, Widok, Balice, Rząska)
Kotlarska − wł. hip., 4/IV, 60 m2, 2 pok.,
j.k., parkiety, balkon na 3−4 pok. Do 80 m2
do IVp., (Kazimierz, Podgórze, Dębniki,
Salwator)
Krzeszowice − 49 m2, 3 pok., j.k., 1/IV,
wł.hip., na 2 pok., ok. 40 m2, parter lub
Ip. (Krowodrza)
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GEOFORMAT  s.c.

NIERUCHOMOŚCI  KRAKOWSKIE
mgr Krystyna Paszkowska

KRAKÓW − ul. Lublańska 34 pok. 220;  Budostal 2

tel. (012) 412 54 24; tel./fax 413 72 07Zapraszamy
10.00 − 18.00

CZŁONEK MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Mieszkania sprzedaż
garsoniery i 1 pokojowe

16 m2 − Topolowa, 0/3p − 69 tys.zł, of.261

22,5 m2 − Ugorek,6/8p. − 79 tys.zł, of.329

25 m2 − Kalinowe, 1/10p. − 68 tys.zł, of.289

26 m2 − Jerzmanowskiego, 3/4p. − 75 tys.zł, of.220

28 m2 − Zwierzyniecka, 2/2p. − 125 tys.zł, of.294

29 m2 − Centrum B, 1/5p. − 83 tys.zł, of.264

30 m2 − os. Zgody, 5/8p. − 77 tys.zł, of.313

31 m2 − św. Kingi, 1/4p. − 75 tys.zł, of.300

34,5 m2 − Bujaka, 0/4p. − 84 tys.zł, of.259

2−pokojowe
34 m2 − Skawina, Słoneczna, 3/4p. − 80 tys.zł,
of.334

34 m2 − Miłkowskiego, 4/4p. − 105 tys.zł, of.272

37 m2 − Stachiewicza, 0/4p. − 105 tys.zł, of.333

37 m2 − Kalinowe, 0/10p. − 83 tys.zł, of.241

37 m2 − Bronowicka, 0/10p. − 108 tys.zł, of.298

38 m2 − Odrzańska, 6/10p. − 110 tys.zł, of.265

39 m2 − Komandosów, 0/4p. − 112 tys.zł, of.230

41,6 m2 − Boh. Września, 4/4p. − 125 tys.zł, of.270

46 m2 − Komandosów, 0/4p. − 122 tys.zł, of.229

47,2 m2 − Borsucza, 11/11p. − 105 tys.zł, of.284

48 m2 − Kalinowe, 1/4p. − 120 tys.zł, of.135

49,5 m2 − Daszyńskiego, 0/4p. − 130 tys.zł, of.140

50 m2 − Heleny, 0/4p. − 105 tys.zł, of.283

52 m2 − Bujaka, 2/3p. − 146 tys.zł, of.304

52 m2 − rej. Daszyńskiego, 3/3p. − 210 tys.zł, of.335

52 m2 − Kutrzeby, 1/4p. − 125 tys.zł, of.182

53 m2 − ks. Turka, 0/3p., nowe − 142 tys.zł, of.296

53 m2 − Kazimierzowskie, 0/4p. − 125 tys.zł, of.180

54 m2 − Traugutta, 2/4p. − 140 tys.zł, of.177

54 m2 − Szklane Domy, 3/6p. − 118 tys.zł, of.127

55,3 m2 − Kazimierzowskie, 0/3p. − 125 tys.zł,
of.180

56 m2 − Grota Roweckiego, 3/10p. − 140 tys.zł,
of.306

62 m2 − Mackiewicza, 4/4p. − 150 tys.zł, of.258

3 pokojowe
45 m2 − Wójtowska, 3/10p. − 140 tys.zł, of.269

45,5 m2 − Powstańców, 8/13p. − 130 tys.zł, of.336

46 m2 −  Bronowicka, 7/10p. − 120 tys.zł, of.317

48,3 m2 − os. Albertyńskie, 3/4p. − 116 tys.zł, of.318

50 m2 − Racławicka, 1/4p. − 155 tys.zł, of.331

54 m2 − Traugutta, 2/4p. − 145 tys.zł, of.177

57 m2 − Kazimierzowskie, 0/4p. − 120 tys.zł, of.197

58 m2 − Białoruska, 7/10p. − 130 tys.zł, of.305

62 m2 − Stojałowskiego, 3/4p. − 160 tys.zł, of.316

62 m2 − Mackiewicza, 4/4p. − 150 tys.zł, of.258

62 m2 − Aleksandry, 9/10p. − 125 tys.zł, of.260

62 m2 − Zubrzyckiego, 2/4p. − 140 tys.zł, of.176

63 m2 − Dywizjonu 303, 2/10p. − 143 tys.zł, of.257

68 m2 − Gurgacza, 1/3p. − 61,8 tys. USD, of.312

68,3 m2 − Wysłouchów − 9/10p. − 142 tys.zł. of.275

100 m2 − Długa, 3/3p. − 320 tys.zł, of.319

4−pokojowe
69 m2 − Czarnomorska, 0/4p. − 155 tys.zł, of.293

111 m2 − Kazimierz, 2/2p. − 350 tys.zł, of.7

Mieszkania do wynajęcia
garsoniery i 1−pokojowe

20 m2 − Bronowicka, nieumeblowana − 450 zł, of.303

25 m2 − Al. Pokoju, um. − 600 zł, of.271

32 m2 − Łobzowska, nieumeblow. − 800 zł, of.302

32 m2 − Olsza, um. − 850 zł, of.245

33 m2 − Kościuszkowskie, um. − 650 zł, of.251

33 m2 − Grota−Roweckiego, umeblow. − 700 zł, of.301

35 m2 − Al. Pokoju, um. − 750 zł, of.281

40 m2 − Ułanów, umeblow. − 900 zł, of.309

40 m2 − Teligi, um. − 800 zł, of.255

50 m2 − Olsza, um. − 1000 zł, w tym opłaty, of.246

60 m2 − Srebrnych Orłów, nieumeblow. − 700 zł, of.282

2−pokojowe
38 m2 − Strusia, um. − 700 zł, of.147

40 m2 − Okólna, um. − 900 zł, of.339

50 m2 − Libertów, um. 600 zł, of.299

55 m2 − Batalionu Skała − 1200 zł, of.273

56 m2 − Kasztelańska, um. − 900 zł, of.279

56 m2 − Boh. Września, um. − 750 zł, of.315

60 m2 − Chopina, nieum. − 1200 zł, of.287

63 m2 − Szlak, 63 m2, um. − 1700 zł, of.314

3−pokojowe i 4−pokojowe
63 m2 − Dywizjonu, um. − 1050 zł, of.288

70 m2 − Aleksandry, um. garaż − 500 USD, of.247

91 m2 − Armii Krajowej, um. − 900 USD, of.263

100 m2 − Kwartowa, um. − 1200 DM, of.189

4 pok. Olsza − 91 m2, nieumeblow. − 700 USD,
of.190

Kazimierz − działająca restauracja, pow. 160 m2,
ogródek piwny w podwórku, 2000 USD, of.253

Domy i gospodarstwa
Golkowice − 100 m2, dz. 72a − 108 tys.zł, of.340

Tenczynek − 200 m2, do zamieszkania, dz. 15a −
175 tys.zł, of.323

Balice − 165 m2, do wykończenia, dz. 34a − 180
tys.zł, of.321

ok. Dobczyc − 120 m2, dz. 150a − 200 tys.zł, of.326

Krzeszowice − 232 m2, 12a − 205 tys.zł, of.250

Libertów − 200 m2, 48a − 220 tys.zł, of.239

gm. Nowe Brzesko − 158 m2, dz. 150a − 220 tys.zł, of.295

Zabierzów − 250 m2, dz. 13a − 270 tys.zł, of.291

Chrzanów − 300 m2, 12a − 285 tys.zł, of.276

Morawica − 150 m2, 7a − 300 tys.zł, of.256

Węgrzce − 120 m2, nowy, dz. 5a − 300 tys.zł, of.307

Prądnik Czerwony − 140 m2, dz. 3,3a − 310 tys.zł,
of.19

Olszanica − 250 m2, dz. 10,5a − 400 tys.zł, of.330

Ochojno − 288 m2, dz. 40a − 450 tys.zł, of.320

Wola Justowska − 70 m2, 16,5a − 105 tys.USD, of.268

Libertów − 216 m2, dz.16a − 500 tys.zł, of.342

Rakowice − 100 m2, dz. 6a − 130 tys.USD, of.292

Bielany − 200 m2, 6,5a − 135 tys.USD, of.248

Olsza − 300 m2, 2,72a − 600 tys.zł, of.57

Chrzanów − 514 m2, pawilon handlowy −
850 tys.zł, of.278

Chrzanów − 1000 m2, 30a − 2700 tys.zł. of,277

gm. Koniusza – 50 m2, 200a – 50 tys.zł, of.26

Golkowice – drewn., 60 m2, 5a – 60 tys.zł, of. 200

ok. Makowa Podh. – 100 m2, 16a – 65 tys.zł,
of.274

gm. Iwanowice – 50 m2, 320a – 65 tys.zł, of.226

Niepołomice – 72 m2, 15a, 75 tys.zł, of.228

gm. Brzesko – Okocim – 100 m2, 130a – 85 tys.zł,
of.172

Alwernia – drewn., 64 m2, 3ha – 90 tys.zł, of.238

gm. Liszki – 80 m2, 3a – 98 tys.zł, of.227

pow. Miechów – 100 m2, 3ha – 100 tys.zł, of.217

Czernichów – 100 m2, 2,5a – 110 tys.zł, of.207

gm. Alwernia – 150 m2, 20a – 120 tys.zł, of.233

Słomniki – 120 m2, 30a – 140 tys.zł, of.123

gm. Babice – 130 m2, 150a – 155 tys.zł, of.232

gm. Trzyciąż – 200 m2, 8ha – 155 tys.zł, of.211

Wola Zabierzowska – 250 m2, 55a – 170 tys.zł,
of.117

Działki
8a − Rząska, sz. 22 m2 − 83 tys.zł, of.262

10a − gm. Michałowice, sz.32 m − 35 tys.zł,
of. 311

10a − Swoszowice, sz. 25m − 103 tys.zł, of.308

18a −  Wieliczka, sz. 38 m − 123 tys.zł, of.327

19a − Czatkowice, sz. 45 m − 57 tys.zł, of.266

20a − Zabierzów, sz. 20 m − 43 tys.zł, of.343

23a − Burów, uzbrojona − 161 tys.zł, of.322

24a − Zabierzów, sz. 35 m − 55 tys.zł, of.338

24a − Czatkowice, sz.49 m − 72 tys.zł, of. 267

28a − Nawojowa Góra − szer. 30 m − 14 tys.zł,
of.297

30a − Łęg, sz .25 m − 105 tys.zł, of. 280

30a − Mała Wieś, 27 m − 16.200 zł, of.310

45a − Wola Batorska, rekr., sz.30 m − 15 tys.zł, of.50

48a − Bosutów, sz. 60 m − 96 tys.zł, of.285

57a − Narama, sz. 24m − 3500 zł/a, do neg. of.252

70a − Łuczyce, sz.45 m − 67 tys.zł, of.235

77a − Chobot k/Niepołomic − 15 tys.zł, of.337

136a − Węgrzce, sz. 30 m − 1500 zł/a, do neg.
of.216

164a − Garlica, sz.30 m − 100 tys.zł, of.240

266a − Góra Kalwaria, sz.52 m − 1 mln zł, of.344

Biura do wynajęcia
25 m2 – Krakusa – 200 USD, of.194

60 m2 – Srebrnych Orłów – 700 zł, of.282

100 m2 – Centralna – 1000 zł, of.137

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA I NOTARIAL−
NA, PODZIAŁY GEODEZYJNE, WYCENY, POŚRED−
NICZYMY W UZYSKANIU KREDYTU W PKO BP
ORAZ LG PETRO BANK

ENGLISH SPEAKING STAFF!
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Administracja Domów ul. Dietla 47 (pasaż)
31−054 Kraków

tel./fax 421−83−11
tel. 422−27−94

PROWADZIMY ZARZĄD
I ADMINISTRACJĘ BUDYNKÓW

Mieszkania sprzedaż

Kazimierz

− 31 m2, II/II − pok., kuchnia, łaz., p.p.,  − 98 tys. zł

− 43,27 m2, IIp/IIIp oficyna − 2 pok., kuchnia, łaz.,
p.p., cena 130 tys.zł

− 20,58 m2, IIIp/III − garsoniera, cena 65 tys.zł

− 43,75 m2, IIIp/III − pok., kuch., jadalnia, łaz., p.p. −
132 tys.zł

− 25,16 m2, parter oficyna − pok., kuch., łaz.−
cena 72 tys.zł

− 150 m2, Ip/IV − 5 pok., kuchnia, łaz., wc, 2 spiżar−
nie, cena 420 tys.zł

Mieszkania na zaadaptowanych strychach
− ul. Bożego Ciała

− 58 m2, 48 m2, 42 m2, 61 m2 − składają się z 2 pok.,
kuchni, łaz., p.p.

− 36 m2, 32 m2, 41 m2 − składają się z pok., kuchni,
łaz., p.p.

Oferta specjalna
Adaptacja strychu na Kazimierzu z widokiem
na Wawel 92 m2, 3 pokoje, kuchnia, garderoba,
łazienka, cena − 290 tys.zł

Mieszkania  w nowo budowanym
budynku na Kazimierzu przy Pl. Nowym

− parter − 33,21 m2 − pok., kuchnia, łaz., p.p.,
− 67,91 m2 − 2 pok., kuchnia, łaz., p.p., garderoba

− I piętro − 33,15 m2; 40,35 m2 i 33,15 m2 − pok., kuch−
nia, łazienka, p.p.,

− II piętro − 38,34 m2; 35,13 m2; 38,34 m2 − 2 pokoje,
łazienka, p.p.

Istnieje możliwość łączenia mieszkań − 3.300 zł/1m2

ul. Studencka − mieszkania z widokiem na Wawel i
ogrody klasztorne, własność hipoteczna, wszystkie in−
stalacje w budynku wymienione

− adaptacja strychu − stan surowy zamknięty, IVp.,
pow. 83 m2 i 106 m2, lub łącznie 189 m2,
cena 3.500 zł/1m2

− 168 m2, IIIp. − 5 pok., 2 łazienki, kuchnia, spiż.,
mieszkanie zajmuje całe piętro, zabytkowe
parkiety i piece, cena 588 tys.zł

− 33 m2, Ip., 1 pok., kuchnia, łaz., cena − 132 tys.zł

− 135 m2 parter − mieszkanie lub lokal użytkowy,
3 pokoje, kuchnia, łaz., spiż., wejście z klatki
schodowej, cena 540 tys.zł

− 122 m2 piwnice − 4 pomieszczenia w dobrym
stanie technicznym, istnieje możliwość wykonania
wejścia z ulicy, cena 300 tys.zł

Działki sprzedaż −  do częściowej zabudowy wraz z już
istniejącymi budynkami

− działka 43,81 m2 − ogrodzona, nawierzchnia
betonowa

− budynek administracyjno−biurowy z portiernią
o pow. 150 m2

− budynek magazynowy − 200 m2

− budynek warsztatowy WRS 110 − 200 m2

− najazd samochodowy dla samochodów ciężaro−
wych lub autobusów z osadnikami

do zabudowy pozostaje ok. 38a., cena 1.300.000 zł

Strych do adaptacji − ul. Estery, cena 90 tys.zł

Mieszkania najem

ul. Krupnicza − 20 m2 + antresola parter, umeblowane,
cena 1000 zł/m−c

ul. Armii Krajowej − 74 m2, Ip., 4 pokoje, kuchnia, łazienka,
wc, loggia, bez mebli, wysoki standard − cena 1500 zł

Apartamenty do wynajęcia

− ul. Podwale

− 140 m2 − 3 pok., kuchnia, jadalnia, łaz., w.c., mieszka−
nie po remoncie kapitalnym, kuchnia i łazienka kom−
pletnie wyposażone, telefon, inst. alarmowa, IIp/III,
b. wysoki standard, cena 5 tys.zł

− 100 m2 − 2 pok., kuchnia, łazienka, kuchnia i łazienka
kompletnie wyposażone, pokoje częściowo umeblo−
wane, telefon, inst.alarmowa IIIp/III − po kapitalnym re−
moncie, b.wysoki standard, cena 3 tys.zł

ul. Krupnicza − 2 pokoje, kuchnia, łazienka kompletnie
umeblowane, telefon, IIp/II., cena 2.200 zł

Lokale użytkowe − wynajem

ul. Floriańska − 240 m2, IIp., 6 pomieszczeń+zapl.socj.,
4 linie telef., cena 14 tys.zł

ul. Krakowska − 145 m2 piwnica do częściowego remontu
na Pub, cena 4 tys.zł

ul. Krakowska − 170 m2, Ip., do remontu (odliczenia)

ul. Podwale − 100 m2, IIp., 3 pom.+zapl.socjal., po re−
moncie kapit., telefon, cena − 2.500 zł

ul. Grodzka − 96 m2 − parter, front, z możliwością ada−
ptacji na gastronomię, cena 250 zł/m2

ul. Krótka − 42 m2, parter, 3 pomieszczenia do remontu
(odliczenia), cena 900 zł

ul. Ułanów − 20 m2, parter, front, wszystkie media, cena
1000 zł

ul. Grzegórzecka − 31 m2, Ip, 2 pomieszczenia, cena 1350 zł
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AGENCJA NIERUCHOMOŚCI − ELŻBIETA BUSCH−KARKOSZKA
tel./fax 422−63−22

F.H. BUSCH

pn.−pt. 9.00 − 19.00, sob. 10.00 − 14.00, 31−008 Kraków, ul. św. Anny 4/7
P E Ł N A O B S Ł U G A P R A W N A I N O T A R I A L N A

PONIŻSZE PROPOZYCJE NIERUCHOMOŚCI SĄ JEDYNIE WYBRANYMI Z WIELU OFERT NASZEGO BIURA

POSZUKUJEMY NIERUCHOMOŚCI DO KUPNA, SPRZEDAŻY, ZARZĄDU I ADMINISTROWANIA

FIRMA ZAJMUJE SIĘFIRMA ZAJMUJE SIĘFIRMA ZAJMUJE SIĘFIRMA ZAJMUJE SIĘFIRMA ZAJMUJE SIĘ:::::
* obrotem nieruchomościami
* wyceną nieruchomości
* podziałami fizycznymi nieruchomości
* pracami projektowymi (architektura, konstrukcja)
* inwentaryzacjami projektowymi

e−mail: busch@kr.onet.pltel./fax 422−63−22, 422−40−90

* zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami
* ekspertyzami budowlanymi i opiniami
* zastępstwem inwestycyjnym
* wykonawstwem robót budowlanych wszelkiego typu
* nadzorami technicznymi uprawnionych konstruktorów

– specjalność obiekty zabytkowe

Sprzedaż
3−pokojowe

okol. ul. Rydla − 108 m2, Ip., garaż, cena: 350.000 zł
ul. Zamojskiego − 100 m2, IIp., wydzielone, do remontu, cena: 200.000 zł
ul. Lea − 123 m2, III p., wys. standard, odrębne KW, cena 130.000 USD
okol. Billi − 62,5 m2, IVp., cena: 155.000 zł
Olsza − 52 m2, IIp., 150.000 zł
okol. Poczty Gł. − 120 m2, IIp., po remoncie, cena: 390.000 zł
Olsza − 3pok. + k., 60 m2, IIIp., cena: 150.000 zł
ul. Zyblikiewicza − 90 m2, IIp., po kapitalnym remoncie, wydzielone, cena: 270.000 zł

4−pokojowe i większe
ul. Zyblikiewicza − 4 pok., 110 m2, IIIp., po remoncie, odrębne KW, cena: 341.000 ał
os. Oficerskie − 4 pok., 110 m2, Ip., garaż, wydzielone, cena: 350.000 zł
Olsza − 4 pok., 100 m2, Ip., cena: 350.000 zł
okol. ul. Krowoderskiej − 4 pok., 120 m2, wysoki parter,, front, 2 wejścia, wys.
standard, idealne na gabinet, kancelarię − 320.000 zł
okol. ul. Lea − 120 m2, 5 pok., parter i piętro willi, wydzielone hipotecznie, 390.000 zł
(do negocjacji)
Bronowice − wydzielone hipotecznie piętro kamienicy, 130 m2 (dwa mieszkania −
3 pok. i 1 pok.) + garaż na dwa samochody, cena: 310.000 zł

Działki budowlane
Przegorzały − bud. M−4, 6 ar, uzb., zatw. plan bud. − 110.000 zł
Tyniec − bud., M−4, 32 a, uzbr. blisko lasu − 100.000 zł
Pychowice, 10 ar, bud., działka widokowa, pełne uzbr. (darmowy projekt wielobran−
żowy wraz z zezwoleniem na budowę) − 140.000 zł
Rząska − 7a, z pełnym uzbrojeniem, projektem domu jednorodzinnego, pozw. na
bud. i rozpoczętą budową, cena: 100.00 zł
Bronowice − 13,5a, M4, cena: 265.000 zł
Wola Justowska − 21a, M4, uzbrojenie pełne, proj.domu i pozw. na budowę, cena:
200.000 zł
Bielany − 7a, M4, częściowo uzbrojona, cena: 50.000 zł
Tyniec − 26 a (13 a − budowlane , uzbrojenie pełne za wyj. kanalizacji, cena: 130.000 zł
Wola Justowska – 2 x 9a, regularny kształt, cena 70 USD/m2
Wola Justowska – 34 a, z domkiem w stanie surowym zamkniętym, cena 130.000 USD
Pieskowa Skała − 1,1 ha (34 a bud.−usł.), doskonała lokalizacja, cena: 160.000 zł
Bielany − 5a, M4, częściowo uzbrojona, cena: 75.000 zł

Kamienice
Kazimierz, kamienica ok. 2000 m2, lok. użytkowe, parter − świetny punkt handlowy
okol. Karmelickiej − 600 m2, wolna, lok.handl. − 150 m2 − 550.000 USD
Podgórze (Stare) − 900 m2, hale prod.+biura, 800.000 zł
Olsza II − 440 m2, 4,6a, większość lokali wolnych, cena 120.000 USD
os. Oficerskie − 2/3 kamienicy, w tym 4 mieszkania (jedno wolne − 58 m2) i lokal
użytkowy o pow. 100 m2, dz. 8a, cena: 400.000 zł
Olsza − 400 m2, część lokali wolna, dz. 4,6a, cena: 280.000 USD

Domy w Krakowie
Zwierzyniec, okol. kina ,,Kijów’’ − dom (dworek podmiejski) o pow. 160 m2, 6 pokoi, kuchnia,
łazienka, 2xwc, oryginalnie zagospodarowana działka, cena równ. zł. 150.000 USD
Wola Justowska okol. ul. Kasztanowej − 300 m2, dz. 12 ar − 280.000 USD
Prądnik Biały − 250 m2, 6 ar, wys.stand. − 150.000 USD
Wola Justowska − 250 m2, dz. 11 ar − 250.000 USD
Wola Justowska − 450 m2, 9 ar, lux. rezyden. − 320.000 USD
Wola Justowska − 370 m2, 7 ar − 190.000 USD
Widok−Zarzecze − zabudowa szeregowa 280 m2, P.C., 6 pok., częściowo wyposa−
żony, atrium, wyjątkowo ciekawy układ pomieszczeń, cena: 160.000 USD (równ. zł.)
os. Oficerskie − 110 m2, dz. 6a, wys. standard wnętrz, cena: 150.000 USD
os. Oficerskie − 2/3 willi, w tym 4 mieszkania (jedno wolne − 58 m2) i lokal użytko−
wy 100 m2, dz. 8a, cena: 400.000 zł
os. Oficerskie − willa, 300 m2, 2 kondygnacje, garaż, lokal użytkowy, 3 mieszkania
− wszystkie wolne, dobrze nadaje się na siedzibę firmy, cena: 900.000 zł
Swoszowice − 280 m2, dz. 12,5 a, garaż na 3 samochody, piękny ogród, cena 140.000 USD
UWAGA: OKAZJA − Tyniec − piękny dom w otoczeniu lasów, pow. 120 m2, działka
1 ha (ogrodzona) − 1,5 ha − całość, ciekawa architektura i położenie, cena: 450.000 zł
Krowodrza − dom w zab. szereg., nowy, 180 m2, 5 pok., garaż, cena: 115.000 USD
Wola Justowska − dom w zabud. bliźniaczej, nowy, 150 m2, 4 pok., duży garaż,
dz. 2,6 a, cena: 145.000 USD (odpis podatkowy)
Wola Justowska − nowy dom w zabud. bliźniaczej, 150 m2, 4 pok., duży garaż,
dz. 3,5 a, cena: 155.000 USD (odpis podatkowy)

Bronowice − połowa bliźniaka, 175 m2, dz. 4 a, cena: 130.000 USD (równ. zł)

STRYCHY I MIESZKANIA, LOKALE UŻYTKOWE, PIWNICE NA KAZIMIERZU

Mieszkania

1−pokojowe
rejon Plant − garsoniera 15 m2, IIp., cena: 50.000 zł
Śródmieście − 1 pok., 39 m2, cena 100.000 zł
okol. Poczty Gł. − 1 pok., 58 m2 (adaptacja poddasza ), po remoncie, cena: 160.000 zł
ul. Rusznikarska − 40 m2, 1 − pok., nowe, cena: 115.000 zł
Boczna ul. Zwierzynieckiej − 42 m2, 1 − pok. + k, IIp., wydzielone, cena: 98.000 zł
Boczna ul. Królewskiej − 1 – pok., 46 m2, parter, cena: 120.000 zł

2−pokojowe
ul. Armii Krajowej − 37 m2, IVp., cena: 110.000 zł
okol. Plant − 41 m2, IVp., cena: 135.000 zł
Al. 29 Listopada − 40 m2, Ip., cena: 125.0000 zł
ul. F. Nullo − 52 m2, VIp.,cena: 130.000 zł
ul. Bronowicka − 2pok., 37 m2, wysoki parter, cena: 108.000 zł
80 m2, garaż, w doskonałej lokalizacji dzielnicy Podgórze, cena: 210.000 zł
okol. ul . Zwierzynieckiej − 2pok., 61 m2, wysoki parter, cena: 230.000 zł

Biura
Wola Justowska − 100 m2, parter, spokojna okolica, cena: 1700 zł
okol. Dworca Głównego − 4 pok., 85m2, parter, tel., alarm, cena: 3.500 zł
ul. Bronowicka − 3 pok., 88m2, parter, tel., cena: 1.500 zł
Olsza – lokal biurowy 90 m2, parter, cena 3.000 zł
Przecznica z ul. Królewskiej − 90 m2, 4 pomieszczenia, cena: 2.000 zł
Florianska − 95 m2, 4 pok., 2 łaz., IIp., oficyna, cena: 800 USD (mozliwość wynajęcia na mieszkanie)
Okol. Dw. Gł. − 5 pok, 125 m2, Ip, cena: 4900 zł

Lokale handlowe i gastronomiczne

ścisłe Centrum − piwnice, 160 m2, cena: 17.000 (do negocjacji)

Olsza − 90 m2, parter, lokal nadający się na aptekę, cena: 3.000 zł

Centrum Kazimierza − frontowe lokale handlowe, 30, 60 m2, cena: 50 zł/m2 + VAT

POSIADAMY SZEROKĄ OFERTĘ LUKSUSOWYCH APARTAMENTÓW I DOMÓW
DO WYNAJĘCIA W PRESTIŻOWYCH REJONACH KRAKOWA, W CENACH OD
500 DO 7.000 USD.

Wynajem
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Jesteśmy KONGREGACJĄ profesjonalnych Biur Nieruchomości. Zapraszamy do współpracy
Klientów i rzetelne Biura.       Kontakt: Biuro organizacyjne “GRAND” tel./fax (+ 48 12) 633 79 08

SPRZEDAŻ
garsoniery i jednopokojowe

ul.Sebastiana – 12 m kw. + antresola – 0/IV − 49.000 zł, hipot.
ul.Sebastiana − 13 m kw. + antresola – 0/IV – 49.000 zł, hipot.
ul.Sebastiana − 27 m kw. + antresola – 0/IV – 89.000 zł, hipot.
ul.Daszyńskiego − 34 m kw. − II/IV − 115.000 zł – hipot.
ul.Warszawska – 36 m kw. − I/IV − 89.000 zł – hipot.
Krzeszowice – 25,4 m kw. − I/IV − 56.000 zł
ul.Wójtowska – 38 m kw. − VIII/X − 125.000 zł wł./spółdz.

2 − pokojowe
os.Kalinowe – 37 m kw. – 85.000 zł
os.Centrum “A” − 46 m kw. − 105.000 zł
os.Kalinowe – 37 m kw., parter/X − 80.000 zł, wł./spółdz.
ul.Stachiewicza − 37 m kw., IV/IV – 93.000 zł, wł./hipot.
os.Stalowe – 47m kw, I/IV, garaż, telefon − 140.000 zł
ul.Teligi – 46 m kw., III/IV – 100.000 zł, wł./spółdz.
os.Cegielniana 47 m/kw, XI/XI − 110.000 zł
os.Kozłówek – 46 m kw. − IV/IV − 110.000 zł, wł./spółdz.
os.Kozłówek – 47 m kw. − 0/IV – 108.000 zł, wł./spółdz.
os.Kliny − 34 m kw. − 0/III – 92.000 zł, wł./spółdz.
ul.Śliczna – 50 m kw. − V/X − 145.000 zł, wł./spółdz.
Podgórze (plomba) − 65 m kw. − II/IV − 180.000 zł, wł./hipot.
Bronowice – 45 m kw. – 5/X – 136.000 zł, wł./spółdz.
Podgórze – 44 m kw. − III/III − 103.000 zł
ul.Mackiewicza – 61 m kw. − IV/IV − 146.000 zł – wł./spółdz.

3 − pokojowe
ul.Włoska – 58 m kw. − VII/X − 140.000 zł – wł./spółdz
ul.Halszki − 78 m/kw 0/X − 148.000 zł
ul.Kotlarska – 81 m/kw II/III – 210.000 zł
ul.Rusznikarska – 50 m/kw IX/X − 148.000 zł
ul.Lużycka – 57 m/kw IV/X − 118.000 zł.
ul.Pallacha – 50 m kw., 0/IV − 130.000 zł − hipot.
ul.Zakątek – 60,4 m kw. X/X − 190.000 zł, wł./spółdz.
ul.Wrocławska – 75 m kw. − 0/IV − 195.000 zł, wł./spółdz.
ul.Nawojki – 59 m kw. − 0/X − 170.000 zł, wł./spółdz.
G.Zapolskiej – 60 m kw. − 0/X – 165.000 zł, wł./spółdz.
ul.Lubelska − 64 m kw. − III/IV − 190.000 zł, hipot.
ul.Bat.Skała – 58 m kw. − IX/X − 145.000 zł, wł./hipot.
ul.Królewska – 65 m kw. − III/IV − 220.000 zł, wł./spółdz.
os.Żabiniec − (bez ulgi bud.) − 53 m kw. − VI/VI – 160.000 zł
Krzeszowice − 55 m kw. − I/IV – 124.000 zł – wł./spółdz.
Alwernia – 60 m kw. − 100.000 zł – wł./spółdz.
Bochnia – nowe w luksusowym kompleksie – 31 – 80
m kw. – 2.200 zł/m kw.
BOCHNIA − 62 m kw., IV/IV − 85.000 zł, wł./spółdz
ul.Gertrudy – 100 m kw. − III/III − 450.000 zł, wł./hipot. −
superkomfort
ul.Bat.Skała − 58 m kw. – 150.000 zł
Żabiniec – 60 m kw. – IV/IV – nowe – 160.000 zł
ul.Strzelców – 58 m kw., IX/X − 135.000 zł
ul.Wrocławska – 75 m kw. − parter/IV − 200.000 zł

4 − pokojowe i 5 − pokojowe
os. Oficerskie – ok. 100 m kw.z antresolą/piętro domu,
II/II − 350.000 zł, wł./hipot.,wysoki standard
os.Oświecenia – 75 m kw., VI/X, 180.000 zł, wł./spółdz.
ul.Sucha – 110 m kw., I/III, 87.000 USD
ul.Kochanowskiego − 144 m kw., II/II – b. wysoki stan−
dard, wł. hipot.

SPRZEDAŻ − LOKALE HANDLOWE
i UŻYTKOWE

ul.Rusznikarska − 1700 m kw., poziom 0 − oddanie gru−
dzień 1999, 3200 zł/m kw. + VAT, (cena gwarantowa−
na do końca 1999), pierwsza wpłata 30%, pozostała
kwota w ratach
ok. ul.Królewskiej – lokal użytkowy 20 m kw. z witryną
+ 80 m kw. przyziemie, dobry dojazd, wydzielona księ−
ga wieczysta, ogrzewanie MPC − 60.000 USD

SPRZEDAŻ – DOMY
ul.Morelowa/Wola Justowska/− ok. 300 m kw., dz. 29 a
+ 3 garaże, tel., 350.000 USD
ul.Krucza (Bielany) – wolnostojący, ok. 60 m kw. (możli−
wość nadbudowy), diałka 7 a, cena: 270.000 zł
STRÓŻA – dom całoroczny, ok. 260 m kw. działka 9 a,
telefon, cena: 210.000 zł
KORNATKA – dom letniskowy, ok. 120 m kw.,drewniano −
murowany z garażem, działka 6a, cena: 85.000 zł
Bronowice – parterowy do remontu, ze strychem do ada−
ptacji, pow. domu ok. 130 m kw.,działka 16 a, cena:
75.000 USD do neg.
ul.Spiska – 1/2 jednopiętrowego domu do dużego re−
montu, ok. 80 m kw., strych do adaptacji lub nadbudo−
wy, działka 1,5 a, cena: 22.000 USD
Modlniczka – stan surowy zamknięty, technologia ener−
gooszczędna, 210 m kw. parter + 210 m kw. poddasze
użytkowe, częściowo podpiwniczony, media wewnątrz
budynku nierozprowadzone, telefon, działka 24 a ogro−
dzona, cena: 330.000 zł
Dąbrowa Szlachecka – 200 m kw. + działka 30 a – cena:
250.000 zł
KRYSPINÓW – 270 m kw. + działka 21 a w tym 14 a wol−
ne, budowlane – cena: 580.000 zł
Krzeczów k/Bochni – nowy (użytkowany rok) – 150 m kw.
− dz. 7 a + 20 a + telefon, 165.000 zł
Połom k/Żegociny – 2 kondygnacje – gaz, co, tel., bar−
dzo ładny – cena 150.000 zł
Trasa Brzesko − Nowy Sącz – stan surowy, 3 kond. + dz.
10 a – cena: 75.000 zł
Michałowice I − domy w budowie – 120 − 150 – 180 m
kw., dz. 4 a, odb. IVkw/99 – I kw/2000, cena 2050 zł/m/
kw + działka
Krzeszowice – 180 m kw. + dz. 10 a – cena: 220.000 zł
Regulice – 136 m kw., st. surowy zamkn. + dz. 10 a – cena
120.000 zł
Piła Kościelecka – 290 m kw. + dz. 17 a – cena: 350.000 zł
Miechów – 198 m kw., do zamieszkania – cena: 350.000 zł
Krzeszowice – 380 m kw. + dz. 31 a – 140.000 zł
Lubień − całoroczny,do zamieszkania − 100 m kw. + dz 14
a, bardzo ładny – cena: 90.000 zł
Radziszów – ok. 240 m/kw, do wykończenia, dz. 8 a, te−
lefon − 68.000 USD
ok.Kazimierzy Wielkiej – 100m/kw + dz. 6 a. – 65.000 zł
ok.Swoszowic − ok. 100 m kw., dz. 72 a − 115.000 zł
Bolechowice − ok. 250 m kw. – stan sur. zamknięty + 24 a
− 150.000 zl
SKAŁA – dom w zab. szeregowej – 140 m kw. w tym lokal
sklepowy, dz. 4 a, tel. − 125.000 zł

KAMIENICE
Pędzichów – ok. 400 m kw. – 50% − cena: 350.000 zł,
całość cena 700.000 zł
BOCHNIA – z lokatorami – 360 m kw. – cena 100.000 zł
Urzędnicza − 400 m kw., piękna secesyjna willa − 460.000 USD
ul.29 − go Listopada − dwupiętrowa, w 20 % zajęta + dz.
4,6 a, strych do adaptacji, pow. całkowita ok. 500 m kw.
– stan techniczny b.dobry − 600.000 zł

MIESZKANIA − WYNAJEM
ul.Batorego − 90 m kw., 3 p + kuchnia, umeblowane, I p.,
2700 zł + media/m − c
ul.Ułanów − 30 m kw., 1 p + kuchnia, Ip. umeblowane,
860zł + media/m − c
Aleksandry – 70 m kw. − 3 pokoje + j.kuchnia + łaz. + WC
+ taras + garaż + piwnica, I − szy poziom domu, nowe,
superkomfort, calkowicie umeblowane, telefon,
500 USD + media
ul.Konarskiego – 2 pok. + j. kuchnia, umeblowane, tel.,
I p. – 1970 zł/m − c
ul.Konarskiego – 3 pok. + j. kuchnia umeblowana, tel.,
wys. parter − równowartość 350 USD/m − c
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KREDYT & LEAS Biuro Obrotu Nieruchomościami − J. Adam, ul. Kościuszki 44, Krzeszowice tel./fax (+4812) 282 24 81

Agencja “Grand” – L.Poznański i B.Wosik,  ul.Wrocławska 13a tel./fax (+4812) 633 79 08

Agencja B. Kluziewicz, ul. Lea 11 B tel./fax (+4812) 633 65 61

ARCHIDOM − A. Świerczek, ul. K. Wielkiego 29, Bochnia tel. (+4814) 611 86 61

“EXDOM” – B.Warot, ul.Racławicka 54 tel. (+4812) 632 61 88

ul.Dobrego Pasterza – 35 m kw. − 1p + j. kuchnia,
umebl., na 6 mies., I p. − 732 zł + media + 1 x kaucja.
Rondo Czyżyńskie – 40 m kw. − 1 pok. + j. k, tel., ume−
blowane, I p. − 700 zł + media + 1 x kaucja
Ul.Łokietka – pokój z kuchnią, tel., umeblowane – 900
zł z czynszem + kaucja

LOKALE BIUROWE − WYNAJEM
ul.Batorego – parter 132 m kw., 4 pokoje, dwa wej−
ścia, telefon – 4.000zł/m − c + VAT
ul.Floriańska – 56 m kw., II p, po remoncie, pokój +
zaplecze socjalne – 40 zł/m kw. + media
ul. Floriańska − 96 m kw., II p., po remoncie, 2 pokoje +
zaplecze socjalne – 40 zł/m kw. + media

DOMY − WYNAJEM
Wola Justowska – 150 m kw., 3 poz., umebl lub nie,
telefon, własne – 1000 USD/m − c + media
Krzeszowice – piętro domu, dwupoziomowe, o pow.
100 m kw., nieumeblowane – 700 zł + media
Krzeszowice – willa 380 m kw., umeblowana, dosko−
nała na siedzibę firmy – 1000 USD/m − c
Okolice “Geanta” − bliżniak + dz. 4 a, garaż, w pełni
umeblowany – superkomfortowy, 2 poziomy, tel., na
długi okres czasu – 2500 USD + media/m − c

DZIAŁKI
Nowa Góra – 42 a, budowl., uzbrojona − 1000 zł/ar
Czerna – 12 a, bud., nieuzbrojona – 1500 zł/ar
Krzeszowice – 49 a, bud., nieuzbrojona – 50.000 zł za całość
Krzeszowice – 12 a, bud., nieuzbrojona – 1800 zł/a
Nawojowa Góra – 30 a, nieuzbrojona – 700 zł/a
Rudawa – 42 a, uzbrojona – 1200 zł/a
Zalew Chechło – 56 a, 80.000 zł za całość
Tenczynek – 10 a z budynkiem gosp., uzbrojona −
80.000 zł za całość
Tenczynek – 12,76 a – bud., uzbrojona – 26.000 zł za całość
Proszówki k/Bochni − 12 a lub 24 a, uzbr. /prąd, woda,
gaz/ − całość – 8.000zł
Stary Wiśnicz – 66 a, koło lasu z możliwością podziału
na 4 działki – prąd, woda − 40.000 zł cała
Proszówki k/Bochni – 8a – k/Puszczy Niepołomickiej −
woda, prąd, gaz – 8.500 zł
Bochnia, ul.Hutnicza – usługowo − rzemieślnicza – 30 a
– 23.000 zł
Usługi komercyjne przy E – 4, przed CPN – 35.000 zł za całość
k/Bochni − budowlana z lasem – 40 a – bardzo ładna
– 30.000 zł za całość
Bochnia – przemysłowa 20 a – 26.000 zł za całość
Nad Rabą k/Bochni − bud. − rolna (prąd, gaz, woda)
np. na camping – 55 a, 40.000 zł za całość
Łazy − 35 a, budowlana − (prąd, gaz) – 22.000 zł za całość
Bolechowice – 14 a uzbrojona – 4500zł/ar
Rzezawa k.Bochni – 24 a, pod zabudowę przemysło−
wą − 15.000 zł za ar
Zabierzów − 10 a bud., uzbrojona − 7.000zł/ar
Ujazd – 88 a, bud.–2.500 zł/a
Giebułtów − 35 a – bud. – 145.000 zł za całość
Kopaliny k/Bochni – budowlana z lasem – 40 a, prąd,
gaz – 30.000 zł za całość
Czchów Zapora – 16 a, bud. –150 m od drogi – 2.000 zł/a
Modlnica – 1,14 ha, budowlano − rolna − atrakcyjna
cena do uzgodnienia
ul.Wadowicka – 23,85 a – PS – cena 150 USD/m kw.
ul.Szczytna k/motelu “KRAK” – 24 a ze starodrzewem i
WZiZT − 650.000 zł za całość
Działki budowlane i rolne ok. Bochni, Rzezawy i Stare−
go Wiśnicza !!!

POSIADAMY STRYCH PO ADAPTACJI
ul.Berka Joselewicza i ul.Gertrudy oraz STRYCH
do adaptacji ok.300 m kw. ul.Studencka
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100 BIURA NIERUCHOMOŚCI

DLA  KLIENTÓW NASZEGO BIURA PILNIE POSZUKUJEMY:
− działek pod budownictwo wielorodzinne − kamienic w Krakowie do sprzedaży − lokali handlowych

REAL ESTATE                      e – mail: fkn@bci.krakow.pl                             IMMOBILIER

2 – POKOJOWE
B. PRAŻMOWSKIEGO 70 m2,   II p. 280.000 zł /FKN−156/
PRĄDNIK CZERW. 60 m2,        w. part. garaż * 200.000 zł /FKN−136/
N. BIEŻANÓW 52 m2,        parter 104.000 zł /FKN−122/

3 – POKOJOWE
STAROWIŚLNA 91 m2,  IIIp. 290.000 zł /FKN−132/
OK. KOPERNIKA 98 m2, I p. 265.000 zł /FKN−157/
DŁUGA 100 m2 III p. witraże 320.000 zł /FKN−85/

4 − POKOJOWE
TURNIEJOWA 108 m2, IV p. wielopoziom. 270.000 zł /FKN−153/
ZWIERZYNIECKA 110 m2, IIp. udział w kam. 340.000 zł /FKN−160/
HALSZKI 82 m2, Vp. nowe bud. 150.000 zł /FKN−46/
KRÓLEWSKA 100 m2, I p. of. nietypowa 450.000 zł /FKN−83/

EKSKLUZYWNE APARTAMENTY
WOLA JUSTOWSKA

MOŻLIWY WYNAJEM ORAZ NEGOCJACJA CEN.

MIESZKANIA POD KLUCZ:
40 m2 parter, strona wschodnia 220.000 zł*
50 m2 parter, strona zachodnia 245.000 zł*
40 m2 I p., strona wschodnia 220.000 zł*
50 m2 I p., strona zachodnia 245.000 zł*
ok. 40 m2 II p., strona wschodnia 220.000 zł
ok. 50 m2 II p., strona zachodnia 245.000 zł
ok. 35 m2 III p. 180.000 zł

*/ możliwość kupna z garażem (+ 40.000 zł)

Obiekt monitorowany całą dobę, telefony, TV SAT,
Internet, miejsca parkingowe, tarasy.

MIESZKANIA
OS. OFICERSKIE 55 m2 1200 zł
MISTRZEJOWICE 49 m2 900 zł
KAZIMIERZ 70 m2 600 USD
LENARTOWICZA 48 m2 330 USD
AL. POKOJU 38 m2 300 USD
ŻYTNIA 61 m2 1300 zł
OS. ZŁOTEGO WIEKU 73 m2 1200 zł
WARSZAUERA 35 m2 300 USD
GZYMSIKÓW 50 m2 1200 zł
LEA 135 m2 2000 USD
PIWNA 35 m2 260 USD
GROCHOWA 100 m2 2000 zł
SMOLEŃSK 104 m2 3000 zł
GOŁĘBIA 60 m2 700 USD

WIELICZKA
− obiekt
o pow.300 m2
− 2.700 zł

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

WYNAJEM
MAGAZYN / HURTOWNIA

WĘGRZCE − dom o pow. 212 m2, wiek 5 lat, widokowa działka 5a,
cena 300.000 zł /FKN−158/

OKOLICE DZIEKANOWIC − dom wolnostojący o pow. 290 m2 z ład−
nym ogrodem na działce 22 a, bardzo dobry dojazd, cena 200.000 USD
/FKN−131/

DOMY SPRZEDAŻ
OKOLICE UL. BESKIDZKIEJ − dom wolnostojący, przy zacisznej ulicy.
Parter o powierzchni 100 m2 oraz poddasze do adaptacji. Garaż, ogró−
dek, działka 3,5a. Cena 159.000 zł /FKN−162/
BIELANY − dom do remontu, z zatwierdzonym projektem modernizacji
i rozbudowy. Aktualnie parter o pow. 100 m2 i poddasze oraz budynek
gospodarczy. Cena 140.000 zł  /FKN−149/
ZABIERZÓW − hala o powierzchni 1000 m2 z
pełnym uzbrojeniem na działce 1,5 ha. Dobry
dojazd dla samochodów ciężarowych (TIR).
Cena 720.000 zł /FKN−145/

KRYNICA − pensjonat (działający) o pow. 400
m2, 16 pokoi, 46 miejsc, parking. Cena 720.000
zł /FKN−109/

OFERTY SPECJALNE
KAZIMIERZ − piwnica zaadaptowana na działalność gastronomiczną (PUB), pow. 83 m2. Cena 50.000 USD  /FKN−107/
OKOLICE UL. SZEROKIEJ − mieszkanie 3 pokojowe, nowe budownictwo, 70 m2. Do wynajmu − 600 USD, cena sprzedaży –
290.000 zł /FKN−147/
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Zapewniamy pełną obsługę prawną i notarialną, staramy się załatwić wszelkie formalności .                Zapraszamy

Mieszkania − sprzedaż

1 − pokojowe
Ułanów, 30 m2, 7/IX, balkon, parkiet, sp. własn., 90.000 zł
Filipa, 20 m2, 2/III kam., po remon., hipot., 73.000 zł
Filipa, 24 m2, 2/III kam., po remon., hipot., 81.000 zł
Janowa Wola, 32, 5 m2, 4/IV, loggia, telefon, 83.000 zł
Dąbie, 25 m2, 10/X, telefon, sp. własn., 78.000 zł
Rusznikarska, 40 m2, 5/V, parkiet, nowe, 110.000 zł
Słoneczne, 35 m2, 4/IV, balkon, telefon, 85.000 zł
Zubrzyckiego, 33 m2, 11/XI, loggia, telefon, 78.000 zł

2 − pokojowe
Topolowa, 57 m2, 1/II kam., parkiet, telefon, hipot., 155.000 zł
Filipa, 56 m2, 2/III kam., parkiet, flizy, hipot., 169.000 zł
Filipa, 70 m2, 3/III kam., parkiet, po remon., 204.000 zł
Ugorek, 40 m2, 1/VIII, telefon, 113.000 zł
Witosa, 50 m2, 3/IV, loggia, telefon, sp. własn., 125.000 zł
Stachiewicza, 37 m2, 8/X, balkon, sp. własn., 98.000 zł
Grochowa, 64 m2, 0/II, balkon, parkiet, telefon, 166.000 zł
Friedleina, 65 m2, 3/III, parkiet, telefon, hipot., 190.000 zł
Włoska, 48 m2, 4/IV, balkon, telefon, sp. własn., 115.000 zł
Lea, 53 m2, 4/IV, zaadapt. strych, hipot., 175.000 zł
Prażmowskiego, 85 m2, parter/II, parkiet, 206.000 zł
Krzeszowice, 78 m2, balkon, garaż, udziały, 120.000 zł
Spółdzielców, 37 m2, 7/X, mogą być raty, sp. własn., 80.000 zł
Oświecenia, 54 m2, 8/X, balkon, telefon, 130.000 zł

3 − pokojowe
Opolska, 52 m2, 2/X, balkon, parkiet, telefon, 145.000 zł
Bronowicka, 44, 5 m2, 5/X, parkiet, flizy, telefon, 135.000 zł
Stojałowskiego, 62 m2, 3/IV, loggia, tel, po remoncie, sp. wł., z KW,
156.000 zł
Bojki, 63 m2, 4/IV, loggia, telefon, 173.000 zł
Al. Słowackiego, 107 m2, 3/V, po remoncie, 332.000 zł
Grottgera, 94 m2, 0/II kam., balkon, telefon, 370.000 zł
Rusznikarska, 71 m2, 0/VI, b. b. montażu, loggia, sp. własn., 195.000 zł
Czyżyny, 72 m2, 9/XI, loggia, telefon, hipot., 165.000 zł

4 − pokojowe
Telimeny, 71 m2, 3/IV, parkiet, loggia, sp. własn., 155.000 zł
Krowoderska, 90 m2, 3/III, parkiet, flizy, telefon, 300.000 zł
Felicjanek, 110 m2, 1/III, telefon, 308.000 zł
Petofiego, 75 m2, 2/III, loggia, parkiet, ew. garaż, 185.000 zł + 25.000 zł
Meissnera, 66 m2, 7/X, loggia, telefon, sp. własn., 145.000 zł

Domy w Krakowie − sprzedaż
Wola Duch., 180 m2, dwurodzinny, bud. gosp − garażowy, dz. ok. 11
ar, 450.000 zł
Oficerskie, 160 m2, 1/2 willi, po remoncie, 140.000 USD
Łagiewniki, kamienica częśc. zajęta, dz. 2 ar, 450.000 zł
Kliny, 180 m2, w zab. szereg., 3 kond., dz. 3,19 ar, 300.000 zł
Ks. Józefa, 90 m2, parterowy, dz. 6,5 ar, 220.000 zł

Domy poza Krakowem − sprzedaż
Skawina/Tyniec, 260 m2, 2 kond., dz. 4 ar, 360.000 zł
Rząska, 155 m2, st. sur. otwarty, dz. 15 ar ogrodz., 300.000 zł
Wieliczka, 70 m2, parterowy, do remontu, dz. 29 ar, 125.000 zł
Rząska, 240 m2, dwurodz. , do zam., dz. 15 ar, 105.000 USD

ZAKUP — SPRZEDAŻ — WYNAJEM — SPADKI I REGULACJE STANU PRAWNEGO

Złota gm.Czchów, 260 m2, dwurodz., dz. 59 ar, 150.000 zł
Tenczyn, 221 m2, 2 kond., cz. st. sur. zamkn., dz. 6,5 ar, 110.000 zł
rej. Pilzna, zespół dworski, do remontu, park ze starodrzewem − 400 ar,
250.000 zł
Mała Wieś/Wieliczka, 300 m2, 3 kond., dz. 12 ar, 290.000 zł
Damienice, 90 m2, parterowy, nowy, dz. 24 ar, 200.000 zł
Lipnik, 75 m2, parterowy, dz. 35 ar, 110.000 zł
Rudawa, 230 m2, 2 kond., dwurodzinny, dz. 8 ar, 198.000 zł
Słomniki − Rynek, 1160 m2, kamienica, cz. zajęta, 416.000 zł
Facimiech, 68 m2, 1/2 bliźniaka, po remoncie gener., dz. 18 ar, 130.000 zł
Czchów Zapora, drewn., po remoncie, dz. 153 ar, 115.000 zł
rej. Jordanowa, 160 m2, st. sur. zamkn., dz. 3,5 ar, 80.000 zł
Stróża, letn. − całor., 130 m2, mur. − drewn, dz. 4 ar, 35.000 USD
Koninki, letn. – całor., 76 m2, drewn. na podm., dz. 7 ar, 35.000 USD
Lubień, letn., 80 m2, mur. – drewn., dz. 8 ar, 150.000 zł
Gródek n/Dunajcem, letn., mur., drewn., ok. 40 m2, zespół domków,
ok. 40.000 zł

Działki − sprzedaż
Wola Justowska, 20 ar, uzbrojona, 170.000 USD
Grębałów, 92 ar, bud., M − 4, szer., 24 m, 230.000 zł
Wieliczka, [przy E40], 58 ar, komercyjna, 1.100.000 zł
Rząska, 13,39 ar, uzbrojenie w trakcie realiz., 120.000 zł
Bębło, 43 ar, bud. − rolna, częśc. uzbr., 85.000 zł
Wieliczka, 22 ar, bud. – rol,, cz. uzbr., 45.000 zł
Siepraw, 2179 ar, budowlano − rolna, 2.179.000 zł
Wieliczka − Centrum, 9 ar, M3U, 135.000 zł
Głogoczów, 197 ar, rolna [młody sad], możliwość przekwalifik., 118.000 zł
Staniątki, 35 ar, uzbrojona, budowl. − rolna, 60.000 zł
Ojcowska, 75 ar, częściowo uzbrojona, M4, 750.000 zł

Lokale − sprzedaż
Zwierzyniecka, 50 m2, frontowy, witryna, do wykończenia, 115.000 USD
Myślenice, zakład rzemieślniczy, ok. 1400 m2, kotł., oczyszczalnia,
500.000 zł

Lokale − wynajem
Starowiślna, 70 m2, mieszkalny, 2 pok. , po remon., 500 USD
Kalwaryjska, ok. 200 m2, handl. − użytk., 30 USD + VAT
rej. Kazimierza, piekarnia, sklep, lokal, zaplecze, 2000 USD
B. Prądnik, 50 m2, 2 [3] pok., mieszk., 1/II, 350 USD
Kalwaryjska, ok. 230 m2, biurowe, I, II p., 12 USD + VAT
Bieńczyce, 45 m2, sklepowy, I piętro, 1.100 zł
Oficerskie, biurowy, 120 m2, parter, 4 pomieszczenia, 1.000 USD

Oferta godna polecenia:

sprzedaż:
Myślenice, 1400 m2, dz. 21 ar, zakł. prod., 500.000 zł /OKAZJA!/
Wysłouchów, 90 m2, 4 pok, 1/IV, nowe, superkomfort, 260.000 zł
Al. Słowackiego, 107 m2, 3 pok., 3/V, parkiet, po remoncie, 332.000 zł
Kobylany, 372 m2, nowy, superkomfort, wspaniała panor., dz. 44 ar,
160.000 USD

wynajem:
rej. Pl. Matejki, kamienica 3 kond., 600 m2, 15.000 zł

Na zlecenie klientów poszukujemy do sprzedaży i wynajmu:
mieszkań, kamienic, lokali użytkowych, domów na terenie Kra−
kowa i okolic.

Grupa  Agencji  Nieruchomości  „Grupa  A.N.”   Sp.  z o.o.
/Wspólna, komputerowa baza danych/

firma Drążkiewicz
Biuro nr 1 “Olsza” /ok. R.Mogilskiego/ ul.Olszańska 16 tel. 413−11−22, fax  413−13−44
Biuro nr 2 /obok Politechniki/ ul.Warszawska 20 tel. 632−60−19, fax  632−96−96

Nasze oferty także na stronach “Grupy A.N.”              Biuro czynne w godz. 9−18.  sob. 9−13.
(rok. zał. 1991)
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ZAPEWNIAMY
Pełną obsługę prawną, notarialną

i geodezyjną
Rynkową wycenę nieruchomości

POSZUKUJEMY
działek i domów dla stałych klientów:

ZIELONKI, BIBICE
WĘGRZCE, BALICE

WIELKA WIEŚ, 190 m2,
10 a, 4 pokoje, nowy,
120.000 USD

WOLA JUSTOWSKA,
390 m2, 9a, rezyden−
cja, 280.000 USD

WOLA JUSTOWSKA,
306 m2, 12a, do wej−
ścia, 280.000 USD

PRĄDNIK BIAŁY, 140 m2,
6a, nowy, do wej−
ścia, 370.000 zł

WOLA JUSTOWSKA,
300 m2, 3a, do wej−
ścia, 580.000 zł

WOLA JUSTOWSKA,
360 m2, 5,96 a, do
wejścia, 125.000 USD

WOLA JUSTOWSKA,
450 m2, 10 a, st. sur.
cz. zamk., 230.000 USD

WOLA JUSTOWSKA,
360 m2, 7,5a, stan
sur.zamk. 590.000 zł

BRONOWICE, 70 m2,
3,8a, połowa domu,
245.000 zł

CHEŁM−ZAKAMYCZE,
200 m2, 26a, stan
sur.otw., 63.000 USD

WOLA JUSTOWSKA,
350 m2, 40a, stan sur.
otw., 170.000 USD

ZABIERZÓW, 220 m2,
13 a, 6 pokoi, do
wejścia, 285.000 zł

OK. OS. ZARZECZE,
150 m2, 12 a, 3 pok.,
do remontu, 299.000 zł

BRONOWICE, 350 m2,
3a, do zamieszkania,
dla firmy, 139.000 USD

DZIAŁKI BUDOWLANE W KRAKOWIE
45.600 zł, TONIE, 4 a, , prąd, gaz, WZiZT
55.000 zł, TONIE, 7,75 a, prąd, gaz, pozwolenie
73.900 zł, TONIE, 6,48 a, prąd, gaz, WZiZT
117.300 zł, TONIE, 33 a, prąd, tel., bud−rolna
120.000 zł, CHEŁM/WOLA, 6 a, uzbrojona, projekt
38.000 USD, WOLA JUSTOWSKA, 5,16 a, uzbrojona
165.000 zł, ZAKAMYCZE, 7,69 a, prąd, woda, gaz, tel.
195.000 zł, PRZEGORZAŁY, 8 a, pr., woda, gaz, WZiZT
238.000 zł, BRONOWICE MAŁE, 28 a, uzbrojona
240.000 zł, OLSZANICA, 60 a, media w zasięgu
261.170 zł, UL. ŁOKIETKA, 20 a, prąd, gaz, kan.
285.000 zł, BRONOWICE WLK., 27 a, media w zasięgu
288.000 zł, OLSZANICA, 29 a, możliwość podziału
289.000 zł, OK. UL. ŁOKIETKA, 32 a, media w zasięgu
300.000 zł, PRZEGORZAŁY, 14,41 a, media wszystkie
328.000 zł, TONIE, 80 a, prąd, gaz, tel., bud−rolna
390.000 zł, PRZEGORZAŁY, 16 a, pr., woda, gaz, WZiZT
135.000 USD, WOLA JUSTOWSKA, 18 a, uzbrojona
570.000 zł, BRONOWICE MAŁE, 57 a, prąd, woda, gaz

DZIAŁKI BUDOWLANE KOŁO KRAKOWA
29.000 zł  MASŁOMIĄCA, gm. Michałowice, 9 a
32.000 zł, CHROSNA−MORAWICA, 17 a, media w zasięgu
35.000 zł, NARAMA, k. Michałowic, 14,11 a
44.400 zł, BIBICE, 8 a, media w zasięgu
45.000 zł, BIBICE, 10 a, media w zasięgu
45.000 zł, MODLNICZKA, 29 a, media obok, bud−rol.
45.000 zł, MODLNICZKA, 93 a, media obok, bud−rol.
51.500 zł, BRZOSKWINIA, 48 a, gaz, woda, bud.
54.180 zł, MICHAŁOWICE−ZERWANA, 15,48, media obok

55.000 zł, MICHAŁOWICE, 22 a, media w zasięgu
68.000 zł, BIBICE, 8 a, prąd, gaz, telefon
69.000 zł, BRZOSKWINIA, 53 a, uzbrojona, bud−rol.
69.000 zł, KRYSPINÓW, 25 a, nieuzbrojona
72.600 zł, BALICE, 22 a, media w zasięgu
77.000 zł, WĘGRZCE, 9 a, prąd, woda, gaz
87.000 zł, BOLECHOWICE, 27 a, bud−rolna
93.000 zł, MODLNICA, 15 a, prąd, gaz, woda
96.000 zł, ZABIERZÓW, 16 a, prąd, gaz, telefon
98.000 zł, BOLECHOWICE, 14 a, woda, prąd, telefon
105.000 zł, MORAWICA, 34 a, prąd, gaz, woda
110.400 zł, BURÓW, 23 a, pozwolenie, uzbr.
111.700 zł, WIELKA WIEŚ, 28 a, media wszystkie
112.000 zł, PRZYBYSŁAWICE, 23,4 a, uzbrojona
121.135 zł, MICHAŁOWICE−ZERWANA, 34,61 a
126.000 zł, MARSZOWIEC, 10,5 a, media wszystkie
126.000 zł, ZIELONKI, 12 a, prąd, gaz, telefon
133.000 zł, SZCZYGLICE, 19 a, woda, prąd, gaz
138.000 zł, BURÓW, 23 a, woda, prąd, gaz
145.200 zł, BALICE, 44 a, media w zasięgu
159.300 zł, GARLICA, gm. Zielonki, 54 a, media obok
192.000 zł, MODLNICA, 31 a, woda, prąd, gaz
195.000 zł, WIELKA WIEŚ, 2 ha 77 a, pr., gaz, woda
199.000 zł, GIEBUŁTÓW, 61 a, media obok, bud−rol.
235.000 zł, RZĄSKA, 26,6 a, media wszystkie, WZiZT
292.000 zł, PĘKOWICE, 40 a, możliwość podziału
386.000 zł, ZABIERZÓW, 39 a, możliwość podziału

DZIAŁKI KOMERCYJNE
250.000 zł, JASNOGÓRSKA, 9,4 a, prąd, gaz, WZiZT
469.000 zł, BALICE, 29,5 a, media – 100 m, UC
648.000 zł, UL. BALICKA, 54 a, wszystkie media, UC
714.000 zł, TONIE, 70 a, prąd, gaz, UP

POSZUKUJEMY
działek i domów dla stałych klientów:

BRONOWICE, TONIE
KROWODRZA, BIELANY

1.000.000 zł, OKOLICE UL. RYDLA, 56 a, UP
1.190.000 zł, GM. ZABIERZÓW, 55 a + dom + hala, UC
1.287.000 zł, OK. NICO, 117 a, prąd, woda, gaz, UC
1.425.000 zł, OS. PIASTÓW, 150 a, woda, pr., kan., PS
765.000 USD, OPOLSKA, 45 a, media w zasięgu, UC
12.500.000 zł, 10 KM OD BALIC, 53 ha, przemysł−rol.

DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ
290.000 zł, OK. UL. BYDGOSKIEJ, 4 a, M3U
130.000 zł, GÓRKA NARODOWA, 12,32 a, M3
1.215.000 zł, OK. UL. OBOŹNEJ, 21,5 a i 5,5 a, M2
1.800.000 zł, WOLA JUSTOWSKA, 1 ha, nad Rudawą

KAMIENICE
120.000 USD, OK. RETORYKA, 286 m2, CAŁA ZAJĘTA

248.000 USD, OK. LUBICZ, 770 m2, CZ. WOLNA

785.000 USD, ŚCISŁE CENTRUM, 1200 m2, CZ. WOLNA

1.190.000 zł, ŚCISŁE CENTRUM, 318 m2, 1/2 UDZIAŁU

DOMY
165.000 zł, OLSZA, 70 m2, parter domu, 3 a
250.000 zł, AZORY, 230 m2, 1/2 bliźniaka, st. sur., 1,5 a
288.100 zł, MODLNICZKA, 215 m2, dom w budowie, 8 a
310.000 zł, RZĄSKA, 60 m2, do wejścia, 24 a
520.000 zł, OK. ARMII KRAJOWEJ, 180 m2, do wyk., 2,5 a
570.000 zł, OK. ARMII KRAJOWEJ, 200 m2, do wyk., 3 a
90.000 USD, CHEŁM–ZAKAMYCZE, 140 m2, do wyk., 4,5 a
118.500 USD, BRONOWICE, 180 m2, do wejścia, 2 a
130.000 USD, OK. UL. KRÓLEWSKIEJ, 160 m2, 4 a
180.000 USD, WIELKA WIEŚ, 360 m2, nowy, 14 a
230.000 USD, WOLA JUSTOWSKA, 310 m2, gotowy, 7 a

REJON BŁOŃ, 150 m2,
2,6a, połowa bliźnia−
ka, 149.000 USD

RZĄSKA, 270 m2,
15a, 5 pokoi, do wej−
ścia, 105.000 USD

SZCZYGLICE, 164 m2,
20a, stan surowy cz.
zamk., 250.000 zł

BRONOWICE, 118 m2,
2,3 a, zabudowa
szeregowa, 249.000 zł



BIURA NIERUCHOMOŚCI 103

BIURO POSZUKUJE MIESZKAŃ, DOMÓW, DZIAŁEK, LOKALI

P O Ś R E D N I C T W O  N I E R U C H O M O Ś C I

"ABESTA − DOM"
K u p n o  −  S p r z e d a ż  −  W y n a j e m

tel. 425−25−17
fax 425−25−17

tel. 0602 24−97−97

DOMY DO SPRZEDANIA
Bieżanów − dom wolno stojący, 7a − 80.000 USD (spokojna okolica)
Krzeszowice koło Krakowa – piękna, stylowa willa lata 30, 400 m2 pow. całk., działka 31 arów, jeden
poziom na 170 m2, po remoncie − 150.000 USD
Krowodrza − Osiedle Zarzecze − dom parterowy, 250 m2, wyposażenie kuchni, sypialni zostaje, duży salon
z kominkiem − 630.000 zł
Wola Justowska (okolice Strzelnicy) − dom 200 m2, 4,3 ara, dwudziestoletni − 110.000 USD
(do negocjacji)
Krowodrza − okolice Armii Krajowej − nowy do małego wykończenia, współczesna architektura, partero−
wy, 300 m2, 6a, wolno stojący − 180.000 USD
Biały Kościół (droga na Olkusz) − nowy, do wykończenia, 53 ary, ładnie widokowo usytuowany − 250.000 zł
Olszanica (okolica Woli Justowskiej) − dom wolno stojący 200 m2, 13 arów, budowany w latach 80 − 340.000 zł
Krowodrza (Azory) − nowy, wykończony segment, 150 m2, (ładna architektura) − 115.000 USD

KAMIENICA DO SPRZEDANIA

Krowodrza−ulica Urzędnicza − 30 lata budowy, wolne mieszkania, strych, lokal − 400.000 zł

DZIAŁKI DO SPRZEDANIA

Okolice NICO (droga na Olkusz), 65a pod komercję − 240.000 zł
Czyżyny − Jana Pawła II − 35 arów pod UP
Podgórze − Wola Duchacka − 8,5 ara, budowlana, wszystkie media, szerokość 25 m − 150.000 zł (spokojna okolica)
Jasnogórska (na Olkusz) − 10 arów (kwadrat) na działalność − 250.000 zł
Okolice Kasztanowej − atrakcyjna działka 25 arów, szerokość 30 m, media − 1.100.000 zł
(Wola Justowska).
Biały Kościół (droga na Olkusz − przy drodze) 60 arów (szerokość 55 m), budowlana − 120.000 zł

KROWODRZA − WOLA JUSTOWSKA
(CHEŁM) − 6,5 ARA, KWADRAT, BUDOW−
LANA, MEDIA, DOJAZD, 120.000 zł
(ŁADNA LOKALIZACJA)

MIESZKANIA DO SPRZEDANIA
Huta − os. Stalowe − 71 m2 (4 pokoje), II piętro, wolne, telefon, hipoteka (ładny rozkład) − 150.000 zł
(po remoncie)
Krowodrza−Krowoderskich Zuchów − 2 pokoje, j.kuchnia, 45 m2, telefon, Ip., w IV piętrowym
(cegła) − 120.000 zł

Kraków−Prokocim − nowe, wykończone, 60 m2, III/III (może być z garażem), hipoteka − 155.000 zł

DLA INWESTORA
Działka 35 arów, Jana Pawła II (ok. Opla), na biura, sklepy
Okolice Kalwaryjskiej − budynek 300 m2 na firmę (do remontu) − 250.000 zł (do negocjacji)

30−212 KRAKÓW
ul. Królowej Jadwigi 154
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" R E T O R Y K A  2 3 "
Biuro Obrotu Nieruchomościami

i Wycen Majątkowych
mgr inż. Ewa Piotrowska

P E Ł N A  O B S Ł U G A  P R A W N A  I  N O T A R I A L N A

31−107 Kraków
ul. Retoryka 23

tel./fax 423−05−04, 0501 741142
czynne: pn.−pt. 9.30−18.30, sob. 9.30−14.00

53 m2 − ul. Lea, IV/IVp. − 165 tys.zł

54 m2 − Szklane Domy, IIIp/Xp. − 120 tys.zł
do neg.

50 m2 − Kurdwanów, nowe, termin odda−
nia 08.99 − 135 tys.zł

52 m2 − Wola Duchacka, II/IIp. − 130 tys.zł

60 m2 − ul. Kwartowa, Ip., kuchnia wypo−
sażona − 193 tys.zł

3 POKOJOWE

65 m2 − ul. Wysłouchów, II/Xp. − 150 tys.zł

65,5 m2, ul. Wysłouchów, II/IVp., loggia,
parkiet − 2500 zł/m2

80 m2 − Kozłówek, IV/IVp., 2 łazienki −
200 tys.zł

84 m2 − ul. Forteczna − 200 tys.zł

120 m2 − ul. Dietla, IIIp. − 100 tys. USD

123 m2 − ul. Lea, IIIp. − 125 tys. USD

4 POKOJOWE

100 m2 − os. Oficerskie − 380 tys.zł

5 POKOJOWE

140 m2 − ul. Siemiradzkiego − 565 tys.zł

KAMIENICE SPRZEDAŻ

ul. Filipa, ok. Retoryka, ok. Plant − ceny
od 220 tys. USD do 2 mln USD, informacje
w biurze.

Oferta kamienic w Katowicach, Siemia−
nowicach, Bielsku−Białej oraz Chrzanowie

WYNAJEM LOKALE  BIUROWE−GABINETY

PILNIE POSZUKUJEMY LOKALU NA TERENIE
N. HUTY, POWIERZCHNIA 30—50 M2, Z WI−
TRYNĄ, NA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWĄ

100 m2 − ul. Starowiślna, 2p., 3 linie tel. − 3 tys.zł

123 m2 − ok. Dworca Głównego − 1000 USD

400 m2 − ul. Floriańska − 4 tys. USD

APARTAMENTY WYNAJEM

64 m2 − ul. Szwedzka, meble, tel. − 500 USD

73 m2 − ul. Krowoderskich Zuchów, II po−
ziom. − 500 USD

76 m2 − Żabiniec, 3 pok., meble, nowe −
500 USD

80 m2 − ul. Zaczarowane Koło, nowe,
II poziom. − 600 USD

80 m2 − ul. Wesele, nowe, meble − 800 USD

90 m2 − ul. Lea, meble − 650 USD

110 m2 − ul. Retoryka, meble, garaż −
900 USD

110 m2 − Żabiniec, meble, garaż −
1200 USD

120 m2 − Pl. Sikorskiego, 3 pok., meble −
800 USD

DZIAŁKI DLA INWESTORA

4a − ok. Starowiślnej − 450 tys. zł, UC, pro−
jekt hotelu

6,43A − STARE PODGÓRZE − 135 TYS. USD,
POD PLOMBĘ

7,5a − ok. Dekerta − 75 tys. USD, M3

60a − Skotniki − 6,5 tys.zł/a, bud. wielorodzinne

77a − Sidzina, M4 − 230 tys.zł

120a − ul. Jasnogórska − 10 tys.zł/a

139a − Kurdwanów − 4 tys.zł/a pod bud. M4

400a − ul. Nowohucka − 70 USD/m2, UC

2 ha Wola Justowska, sportowo rekre−
acyjna, motel, możliwość przeklasyfiko−
wania − 3 mln zł

DZIAŁKI SPRZEDAŻ

BUDOWLANE

6a, Ruczaj, uzbrojona − 95 tys.zł

20a − Aleksandrowice − 4 tys.zł/a

25a − Fałkowice − 700 zł/a

1,65 ha − Niepołomice − 60 tys.zł, dz. rol−
no−rekreacyjna, możliwość wybudowa−
nia budynku mieszkalnego

DOMY SPRZEDAŻ

Azory − 300 m2, dz. 5a − 200 tys.USD

Wola Justowska − 330 m2, dz. 8a, 3 kond.,
2 garaże − 320 tys. USD

ul. Księcia Józefa − 180 m2, dz. 6a,

3 kond., 1/2 bliźniaka, 4 lata − 130 tys.USD

Wola Duchacka − 200 m2, dz. 6a,
3 kond., 20 lat − 300 tys.zł

Prądnik Biały − 200 m2, dz. 6 a, nowy −
100 tys. USD

Salwator − 210 m2, dz. 5a, nowy −
178 tys. USD

ul. Radzikowskiego − 180 m2, dz. 2a,
nowy, szereg. − 125 tys. USD

Kliny − 200 m2, dz. 3,6a; pół bliźniaka −
120 tys. USD

Luborzyca − 250 m2, dz. 50a − 300 tys.zł

Konary − 270 m2, dz. 1,2 ha; ok. 15 lat −
600 tys.zł

Zakopane − 120 m2, dz. 1,5a; pół bliź−
niaka − 290 tys.zł

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

1 POKOJOWE

33 m2 − Kurdwanów, Xp. − 73 tys.zł

37 m2 − ul. Ks. Turka, I/IIIp. − 94 tys.zł

2 POKOJOWE

46 m2 − Kozłówek, IV/IVp. − 110 tys.zł

50 m2 − Centrum A, IIp. − 120 tys.zł

130 m2 − ul. Kościuszki, meble, telefon −
2000 USD

135 m2 − ul. Lea, 3 sypialnie, 2 łazienki,
klimatyzacja − 1900 USD

150 m2 − ul. Starowiślna, II poziom. −
1500 USD

150 m2 − ul. Lea, 2 łaz., 2 miejsca posto−
jowe − 1600 USD

200 m2 − ul. Czarnowiejska, II poziom. −
1300 USD

200 m2 − ok. Siemiradzkiego − 2000 USD

MIESZKANIA WYNAJEM

21 m2 − os. Ogrodowe, meble, b.tel. −
460 zł +opłaty (za pół roku z góry)

26 m2 − ul. Chmiela, meble, b.tel. −
800 zł + opłaty

30 m2 − os. Zielone, meble, tel. −
700 zł+media

30 m2 − ul. Retoryka, 1 pok., tel., meble
− 950 zł+media

38 m2 − ul. Włodkowica − 1 pok., meble,
tel. − 750 zł+opłaty

40 m2 − ok. Dobrego Pasterza − 2 pok.,
meble − 900 zł+opłaty

40 m2 − ul. Kościuszki, 2 pok., meble, tel.
− 800 zł+opłaty

45 m2 − ul. Asnyka, 2 pok., meble, tel. −
350 USD+opłaty

60 m2 − ul. Legnicka, 3 pok., meble, tel.
− 1500 zł+opłaty

62 m2 − ul. Łokietka, 3 pok., po remon−
cie − 1000 zł+opłaty

70 m2 − ul. Mogilska, 4 pok., meble −
1500 zł+opłaty

70 m2 − ul. Woronicza − 3 pok., meble,
II poziomowe − 1200 zł+opłaty

75 m2 − Centrum E, 4 pok., meble, tel. −
1500 zł+opłaty

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJĘ−
CIA DLA STUDENTÓW

DOMY WYNAJEM

Wola Justowska

− 240 m2, dz. 8a, meble, 4 pok. − 1400 USD

− 250 m2, dz. 13a, 5 pokoi − 1500 USD

− 400 m2, dz. 9a, meble, 8 pokoi − 3000 USD

i inne

Kliny − 200 m2, dz. 19a, bez mebli −
2000 USD

ul. Radzikowskiego − 100 m2, bez mebli
− 1000 USD

Prokocim − 300 m2, dz. 10a bez mebli −
1000 USD

ok. Makro − 130 m2, dz. 4a, bez mebli −
1200 USD

Piaski Wielkie −300 m2, nowy, 10 pok. −
2500 USD

ok. Makro − 180 m2, nowy, szeregówka,
4 pokoje − 1500 USD

POSZUKUJEMY DZIAŁEK BUDOWLANYCH,
M2, M3, M4 NA TERENIE KRAKOWA
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Prezentacja wybranych ofert

OS. KLINY
− nowy dom jednoro−
dzinny, wykończony,
pow. 365m2, parter z
poddaszem mieszkal−
nym, garaż, działka
10,5a, cena: 585 tys. zł

DOMY DO SPRZEDAŻY:

OK. ZAKOPANEGO − rezydencja wkomponowana
w piękne otoczenie lasów, z wodokiem na Tatry. Po niewiel−
kiej adaptacji może służyć jako pensjonat. Powierzchnia użyt−
kowa 500m2, działka 51.5a. Cena sprzedaży 520 tys.USD,
możliwość wynajmu: 4 tys.USD/m−c

NOWE DOMY (do wykończenia)

z materiałów ceramicznych

funkcjonalne rozwiązania

odpis podatkowy, cena od 260 tys.zł

Krynica − pensjonat, pełne wyposażenie, 400
m2, dz. 10 a, 720 tys.zł
Zakopane − zab. szeregowa, 230m2, dz. 1,5a,
120 tys.USD
Wola Justowska − zab. bliźniacza, 200m2, dz.
4a, st. sur. zamknięty − 70 tys.USD, wykończo−
ny − 130 tys.USD
Wola Justowska − wolnostojący, 300m2, dz.
12,3a, 280 tys.USD
Wola Justowska − zab. bliźniacza, 400m2, dz.
8,5a, 280 tys.USD
Wola Justowska − 2 − apartamentowa rezyden−
cja, 400m2, dz. 9a, 420 tys.USD
ul. Emaus − zab. bliźniacza, wykończony,
150m2, dz. 2,6 a, 145 tys.USD
Prądnik Biały − zab. bliźniacza, 200m2, dz. 6a,
370 tys.zł
Chełm − zab. bliźniacza, do wykończenia,
200m2, dz. 4,5a, 350 tys.zł

Krowodrza − wolnostojący, nowy, komfortowy,
260m2, dz. 15a, 250tys.USD
Modlniczka − w trakcie realizacji, 212m2, dz. 7a,
285 tys.zł
Śledziejowice − nowy, do wykończenia, 170m2, dz.
8a, 300 tys.zł
Wieliczka − zab. bliźniacza, do wykończenia,
260m2, dz. 7a, 260 tys.zł
os. Kliny − skrajny segment, 160m2, dz. 3,7a,
310 tys.zł
os. Jugowice − wolnostojący, wykończony, 240m2,
dz. 4,5a, 110 tys.USD
Lusina − wolnostojący, wykończony, 180 m2,
dz. 9,5a − 490 tys.zł
Libertów − wolnostojący, 300m2, dz. 10a, 440 tys.zł
Libertów − wolnostojący, 430m2, dz. 16a, 520 tys.zł
Dietla − udział w kamienicy (25%), 300 tys.zł

MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY:

garsoniery
os. Podwawelskie − 20m2, IV/IV, 72 tys.zł
ul. Gnieźnieńska − 24 m2, par./X − 75 tys.zł
ul. Widok − 25m2, X/X, 75 tys.zł
ul. Zwierzyniecka − 28m2, po remoncie, II/II,
125 tys.zł

1 pokojowe
os. Centrum B − 29m2, I/III, 83 tys.zł
ul. Krowoderskich Zuchów − 30 m2, V/X − 83 tys.zł
ul. Bobrowskiego − 32 m2, X/X, 89 tys. zł
Azory − 36m2, nowe, par./IV, 98 tys.zł
ul. Składowa − 37m2, I/IV, 124 tys.zł
ul. Nowohucka − 38m2, nowe, II/III, 98 tys.zł
os. Kurdwanów − 40m2, nowe, I/IV, 103 tys.zł

2 pokojowe
os. Ruczaj − 38m2, nowe, IV/IV, 105 tys.zł
os. Na Lotnisku − 44m2, III/IV, 100 tys.zł

NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ Z RZECZOZNAWCAMI MAJĄTKOWYMI

os. Kurdwanów − 44m2, nowe, garaż, wys. par./III,
165 tys.zł
os. Kurdwanów − 50m2, nowe, par./IV, 135 tys.zł
ul. Turka − 53 m2, nowe, par./III − 145 tys.zł
ul. Kwartowa − 60m2, nowe, wykończone, I/III,
50 tys.USD, garaż (8 tys.USD)
ul. Strzelców − 60m2, wys. par./IV, 200 tys.zł

3 pokojowe
ul. Kazimierza Wlk. − 49m2, garaż, VI/VIII, 187 tys.zł
os. Złocień − 58m2, II/III, 139 tys.zł
ul. Pachońskiego − 60 m2, I/X − 163 tys.zł
os. Lipska − 62m2, nowe, IV/IV, 170 tys.zł
os. Dywizjonu 303 − 63 m2, II/X, 145 tys.zł

4 pokojowe i większe
ul. Promienistych − 65 m2, VIII/X − 155 tys.zł
ul. Armii Krajowej − 75m2, VII/XI, 265 tys.zł
ul. Królewska − 99.5m2, I/II, 450 tys.zł

PROPONUJEMY ATRAKCYJNE KREDYTY
NA ZAKUP, ORAZ BUDOWĘ DOMÓW I MIESZKAŃ

DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY

ok. Alwerni − 137a łącznej pow. w działkach bu−
dowlanych po 8a − 12a
Balice − 28a, budowlana, 126 tys.zł
Brzoskwinia − 53a, bud.−rolna − 74 tys.zł
Marszowiec − 10.5a, budowlana, 12 tys.zł/a
Węgrzce − 9a, budowlana, 80 tys.zł
Masłomiąca − 4 x 9a, budowlane, 2900 zł/a
Zerwana − 15.48a, budowlana, 62 tys.zł

MIESZKANIA I DOMY DO WYNAJĘCIA

1 pokojowe − ul. Kazimierza Wielkiego, telefon,
umeblowane, 35m2, IV/IV, 900 zł/m − c
1 pokojowe − ul. Pijarska, nieumeblowana ada−
ptacja poddasza, pow. całk. 54 m2 − 1200 zł/m−c
3 pokojowe − ul. Pijarska, umeblowanie częścio−
we, 70 m2, III/IV − 2000 zł/m−c
4 pokojowe − ul. Nowohucka, nowe, dwupoziomo−
we, nieumeblowane, 88m2, III i IV/IV, 1400 zł/m − c
APARTAMENT − ul. Smocza, 170m2, nowy, wysoki stan−
dard, umeblowanie częściowe, 3000 USD/m − c
Piętro domu − Libertów, umeblowanie do uzgod−
nienia, telefon, garaż, 106 m2, 1500 zł/m − c
Dom − Prądnik Czerwony, 200 m2, umeblowanie
częściowe, telefon, garaż − 1600 USD/m−c
Dom − Wola Justowska, 2 apartamenty, umeblo−
wane, 2 linie telefoniczne, 395m2, 3500 USD/m − c

LOKALE DO WYNAJĘCIA

biurowy − Kazimierz, 105 m2, 4 pok., IIp. − 30 zł/m2
biurowy − ul. Miodowa, 147 m2, telefon, 7 pokoi,
I piętro − 4000 zł/m−c
handlowy − ul. Dietla, 130 m2, parter, front, witry−
na, po remoncie − 50 zł/m2
magazynowy − ok. Rynku Dębnickiego − 80 m2,
działka 10.5a − 2500 zł/m−c
magazynowy − Stary Bieżanów, 100 m2, ogrzewa−
nie gazowe, zaplecze socjalne − 15 zł/m2
magazynowy − ul. Zawiła, 2000 m2, nowa rampa,
pl. manewrowy, ogrzewane − 20 zł/m2+VAT
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Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami.
Doradztwo inwestycyjne
30−406 Kraków, ul. Kołobrzeska 13, tel./fax (012) 266 54 52, tel. 266 69 10

EXPEDITE

Domy do sprzedaży
Tonie − 210 m2 − 190.000 PLN
os. Kliny − 200 m2 − 420.000 PLN
os. Kliny − 300 m2 − 200.000 USD
Biały Prądnik − 206 m2 − 90.000 USD
os. Widok − 200 m2 − 120.000 USD
Wola Justowska − 370 m2 − 175.000 USD
Wola Justowska − 350 m2 − 130.000 USD
Piaski − 400 m2 − 200.000 USD
Królowej Jadwigi − 260 m2 − 590.000 PLN
Czerwony Prądnik − 220 m2 − 180.000 USD
Niepołomice − 150 m2 − 240.000 PLN

Mieszkania jednopokojowe
ul. Armii Krajowej − 26 m2 − 83.000 PLN
ul. Parkowa − 30 m2 − 80.000 PLN
ul. Piastowska − 35 m2 − 120.000 PLN
ul. Krowoderskich Zuchów − 30 m2 − 82.000 PLN
ul. Witosa − 38 m2 − 89.000 PLN
os. Na Wzgórzach − 23 m2 − 55.000 PLN
ul. Szuwarowa − 30 m2 − 84.000 PLN
ul. Heleny − 35,5 m2 − 75.000 PLN
ul. Bobrowskiego − 32 m2 − 87.000 PLN
ul. Wrocławska − 20 m2 − 70.000 PLN

Mieszkania dwupokojowe
ul. Ogrodnicza − 37 m2 − 120.000 PLN
ul. Racławicka − 30 m2 − 100.000 PLN
ul. Siemaszki − 45 m2 − 130.000 PLN
ul. Armii Krajowej − 52 m2 − 145.000 PLN
ul. Żwirki i Wigury − 46 m2 − 125.000 PLN
os. Krakowiaków − 52 m2 − 100.000 PLN
ul. Smolki − 54 m2 − 135.000 PLN
ul. Nadrzeczna − 38 m2 − 103.000 PLN
ul. Siewna − 52 m2 − 130.000 PLN
ul. Kazimierza Wielkiego − 49 m2 − 160.000 PLN
ul. Nowosądecka − 35 m2 − 85.000 PLN

ul. Zyblikiewicza − 41 m2 − 125.000 PLN
ul. Witosa − 50 m2 − 120.000 PLN
ul. Na Błonie − 55 m2 − 155.000 PLN

Mieszkania trzypokojowe
ul. Kobierzyńska − 80 m2 − 170.000 PLN
ul. Mackiewicza − 62 m2 − 150.000 PLN
ul. Siemaszki − 93 m2 − 90.000 USD
ul. Dobrego Pasterza − 75 m2 − 195.000 PLN
ul. Bojki − 90 m2 − 180.000 PLN
ul. Grażyny − 80 m2 − 240.000 PLN
ul. Paulińska − 73 m2 − 280.000 PLN
ul. Lea − 61 m2 − 190.000 PLN
ul. Powstańców − 45 m2 − 105.000 PLN
ul. Opolska − 45 m2 − 112.000 PLN
ul. Siemaszki − 93 m2 − 90.000 USD

Działki pod budownictwo jednorodzinne
Bieżanów − 8a − 64.000 PLN
ul. Korzeniowska − 5a − 35.000 USD
Zakamycze − 8a − 176.000 PLN
Bronowice − 15a − 40.000 USD
ul. Tetmajera − 22a, 20a, 48,62a − 6000 USD/ar
ul. Fabiańskich − 12a − 84.000 USD

Pod Sikornikiem − 12 a − 6000 zł/a
ul. Kamieniarska − 13a − 260.000 PLN
ul. Kobierzyńska − 17a − 12.000 PLN/ar
ul. Chlebiczna − 10a − 60.000 PLN
Bodzów − 10a − 5.500 PLN/ar
Burów − 23a − 7.000 PLN/ar
Rząska − 9a, 11a − 10.000 PLN/ar
Kostrze − 9a − 80.000 PLN
Szeroki wybór działek budowlanych
poza Krakowem

Działki komercyjne
ul. Kamieńskiego − 50a − 40.000 PLN/a
ul. Kamieńskiego − 5,8a − 104.000 PLN
ul. Kocmyrzowska − 50a − 250.000 PLN
ul. Olszanicka − 60a − 4000/ar
Bibice − 18a − 270.000 PLN
ul. Wielicka − 58a − 696.000 PLN
ul. Łuczanowicka − 35a − 40.000 PLN
ul. Zakopiańska − 56a − 200.000 PLN
ul. Siemaszki − 5,5 ha − 150 USD/ar

Działki pod budownictwo wielorodzinne
Prądnik Czerwony − 100a − 20.000 PLN/ar
ul. Podhalańska − 200a − 6000 PLN/ar
Stare Podgórze − 7,5a − 95.000 PLN
ul. Chlebowa − 4,6a − 130.000 PLN
Krowodrza − 2,5a − 180.000 PLN
Olsza − 4a − 80.000 PLN
Bronowice − 2,6a − 40.000 USD
Podgórze − 6,4a − 130.000 USD

Do wynajęcia mieszkania superkomfortowe
ul. Mogilska − 60 m2 − 600 USD
ul. Solskiego − 140 m2 − 900 USD
ul. Nowowiejska − 63 m2 − 550 USD
ul. Pszona − 80 m2 − 1500 PLN
ul. Zakątek − 60 m2 − 1200 PLN
ul. Zaczarowane Koło − 64 m2 − 1500 PLN

Sprzedamy działki budowlane z WZiZT,
Centrum − 24 ary, Wola Justowska tzry działki
12 a każda

Szeroka gama ofert mieszkań i lokali do wynajęcia

BIURO POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCI s.c.
31−042 Kraków RYNEK GŁÓWNY 6
tel./fax (012) 421 18 14, tel. 428 05 50, tel. kom. 0602295002

Mieszkania do sprzedaży

Jednopokojowe i dwupokojowe
20 m2 − ul. Filipa, 2p., po remoncie, hipot. − 70 tys.zł
24 m2 − ul. Filipa, 2p., po remoncie, hipot. − 78 tys.zł
56 m2 − Filipa, 2p., po remoncie, hipot. − 165 tys.zł
52,50 m2 − Siewna, 1p/4p., tel., loggia, sp.wł. − 145 tys.zł
70 m2 − Filipa, 3p., po remoncie, hipot. − 196 tys.zł
74,50 m2 − Sarego, 0p/4p., tel., hipot. − 200 tys.zł

Trzypokojowe
45 m2 − Bronowicka, 1p/10p, tel., po remoncie, sp.wł. − 130 tys.zł
56 m2 − Teligi, 1p/4p., kuchnia+jadalnia, loggia, tel., hipot.
60 m2 − Pachońskiego − 6p/10p, loggia, tel., sp.wł. − 155 tys.zł
66 m2 − Myśliwska − 4p/1p, loggia, tel., wysoki stand. wykończenia, sp.wł. − 184 tys.zł
80 m2 − Mogilska, 3p/4p, balkon, piwnica, garaż, hipot. − 300 tys.zł

Czteropokojowe
65 m2 − Fatimska, 2p/4p., tel., sp.wł. − 175 tys.zł
90 m2 pow. całk. (73 m2 pow. mieszk.) − Żabiniec, dwupoziomowe
4 i 5 p/5p, 4 sypialnie, kuchnia umeblowana, salon, 2 łazienki, loggia,
wysoki stand., hipot., 353 tys.zł

Domy do sprzedaży
Kraków, os. Jugowice − dwa segmenty po 350 m2, dz. 7a, do zamieszka−
nia, całość 820 tys.zł, segment − 420 tys.zł
Mała Wieś gm. Wieliczka, jednopiętrowy dom z użytkowym przyziemiem,
budynek gospod., dz. 23a − 200 tys.zł
Droginia k/Myślenic − atrakcyjnie położony dom pow. użytk. 235 m2, stan
surowy zamknięty, okna drewniane zespolone z przyciemnianymi an−
tywł.szybami, dz. 16a − 250 tys.zł
Kraków, Wola Justowska, pow. użytk. 300 m2, 10−letni, wszystkie media −
140 tys. USD

POL
OCUM

OFERUJEMY DO WYNAJĘCIA LOKALE BIUROWE, MAGAZYNOWE,
PRODUKCYJNE, MIESZKANIA, DOMY

e−mail: locum@pol−locum.com.pl              www.pol−locum.com.pl
Tokarnia, na zagospodarowanej działce 24a, dom w stylu góralskim
300 m2 + mały domek 80 m2 (doskonałe na pensjonat) − 230 tys. PLN

Działki do sprzedaży
rej. Bronowickiej − 2,65a, M3, uzbroj. − 40 tys.USD
Pasternik − 13a, M4, uzbroj. − 40 tys.USD
rej. Babińskiego − 46a, M4, media w drodze − 345 tys.zł
os. Złocień − 98a, M3, nieuzbrojona − 470 tys.zł
Gaj gm. Mogilany − 80a, budowlano−rolna, uzbroj. częściowe − 1,5 tys./a
Brzegi, gm. Wieliczka − 115a, budowlano−usługowa uzbroj. − 140 tys.zł
Bielsko−Biała − 2 ha 30a, komerc., uzbroj. − 250 zł/m2
Bronowice, ul. Pasternik − 13,7a pełne uzbrojenie, uzgodnienia, projekt − 19 tys./a
Garlica Murowana − 30,5a budowlano−rolne − 3,5 tys./a

Obiekty komercyjne
Łagiewniki − dz. 11a, dom o pow. 280 m2 oraz budynek produckyjny
350 m2 (przydział mocy 60 KW)
Bronowice − budynek o przeznaczeniu mieszkalno−usługowym,
4 poziomy po 140 m2, stan surowy zamknięty, dz. 30a − 250 tys.USD
Zabierzów − budynek usługowo−mieszkalny 288 m2, 2 hale
240 i 90 m2, dz. 18.5a − 700 tys.zł
Kraków, Rybitwy − dz. 1 ha, budynek magazynowo−biurowy
z zapleczem pow. 1600 m2, teren uzbroj., częściowo utwardzony − 1900 tys.zł
Kraków ok. Nowej Huty − obiekt produkcyjno−mag. Hala wysoka z zaple−
czem 900 m2, bud. warsztatowy 150 m2, bud. biurowy, stacja transform.
250 KW, dz. 2 ha, cena 1290 tys.zł
Kraków, Biały Prądnik − obiekt produkcyjno−magazynowy − 120 tys. USD
(możliwość kupna budynku mieszkalno−biurowego na 4a działce)
ok. Bolechowic (10 km od Krakowa), działka 1 ha z zabudową produkcyjno−
magazynową, uzbrojenie − 650 tys.zł (opcja sprzedaży części lub wynajmu)
Skawina − działka przemysłowa ogrodzona zabudowana; budynek biuro−
wy, socjalny, wiata − 350 tys.zł

Poszukujemy
działki ok. 1 ha w Bronowicach, kamienic, strychów do adaptacji, lokali
handlowych i gastronomicznych w centrum, działek pod zabudowę ma−
gazynową i produkcyjną
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BIURO
OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI
czynne pn. − pt. 9.00 − 16.00

ul. Piłsudskiego 6
31−109 Kraków

tel./fax 012/ 430−10−13
tel. kom. 090 248−537

Działki sprzedaż
Królowej Jadwigi − 28 arów − 7.500 USD/ar
Kleszczów 32 ary, uzbrojona − 3.000 zł/ar
ul. Jasnogórska − od 2—9,5 ha UC − 150 USD/m2 − możliwość podziału
Al. Jana Pawła − 2 ha UP/ZP − 70 USD/m2
Al. Pokoju − 4—15 ha UC − cena do negocjacji
Prądnicka − 20 ar UC (WZiZT pod hotel) − 500.000 USD
Zielonki − 20 ar − bud. − 8.000 zł/ar

Mieszkania sprzedaż
Opolska − 52 m2, 3 pok., tel., IIp. − 175.000 zł
Armii Krajowej − 37 m2, 2 pok., IV/XIV, tel. − 125.000 zł
Majora − 4 pok., 66 m2, tel., VI/Xp. − 155.000 zł
Al. Pokoju − 1 pok., 34,5 m2, tel., III/Xp. − 95.000 zł
Dietla − 3 piętro, 120 m2, po remoncie − 100.000 USD
Mała Góra − IV/Xp., 62,5 m2, 3 pok. po remoncie, tel. − 130.000 zł
okol. Al. Pokoju − strych z projektem zatwierdzonym (mieszkanie 90 m2) −
130.000 zł

Domy sprzedaż
Kliny − dom 120 m2, działka 6 ar, tel. − 300.000 zł
Widok−Zarzecze, zabudowa szer., 180 m2 − 150.000 USD
okol. Opolskiej, 270 m2, działka 8 ar. − 190.000 USD − firmie

Kamienice sprzedaż
Retoryka − 350.000 USD; Kościuszki − 350.000 USD, Sobieskiego − 200.000
USD; Al. Słowackiego − 1/2 kamienicy ok. 200 m2 wolne − 250.000 USD;
Piłsudskiego 54% udziałów, lokale użytkowe, działka ok. 21 arów;

Dwernickiego − kamienica 800 m2 wolne 250 m2 (mieszkania), strych do
adaptacji + działka 3,5 ara, WZiZT+projekt zabudowy działki kamienicy o
pow. ok. 1000 m2 − 500.000 USD (do negocjacji)

Do wynajęcia
św. Krzyża − 60 m2, 2 pok., z kuch., tel., c.o. − 600 USD+kaucja 1 m−c

Kijowska − 3 pok., 48 m2, tel., sat., umeblow. IVp. − 1.200 zł+czynsz+media

Westerplatte − IIp., 3 pok., 130 m2, wysoki standard, tel. − 1.200 USD

Wyspiańskiego − 110 m2, garaż, tel. − 1.500 USD+media+kaucja 1 m−c

os. Widok − 2 pok., kuch., − umeblowane, tel. − 1.000 zł+media

Żabiniec − 3 pok., 63 m2 + garaż (kuchnia umeblow.), wysoki standard −
500 USD+media+czynsz

Żabiniec − wysoki standard, 2 pok., 51,4 m2 − 1.200 zł+media+kaucja

Łagiewnicka − dom 164 m2, 5 pok., 3 łaz. − 3.000 zł+media+kaucja na miesz−
kanie lub dział.gosp.

Tonie − dom 220 m2 umeblow. − 1.200 USD+media

Wola Justowska − mieszkanie w willi 93 m2, tel., parter, garaż, po remoncie
− 500 USD+media

Widok Zarzecze − dom 140 m2 − 1.300 USD

Królewska − 108 m2, 3 pok., tel., garaż, IV/IVp. − 1.000 USD/media
+ kaucja 1 m−c

Okolice Billi − 70 m2, 3 pok., garaż − 500 USD

Do wynajęcia − użytkowe
Wielopole − biurowy Ip., 110 m2 − 4.500 zł+VAT+media

Smoleńsk − piwnice do adaptacji, 130 m2 − 10 zł/m2

Długa − biurowy Ip., ok. 100 m2 − 4.000 zł+VAT+media

K U P N O  −  S P R Z E DA Ż  −  W Y N A J E M  −  A D M I N I S T ROWA N I E  N I E RU C H O M O Ś C I

DOMY DO SPRZEDAŻY
206 m2, Prądnik Biały, wys.standard, cena 400.000 zł
Rybna (miejscowość), 170 m2, działka 6a, dom
z 1918 r. po remoncie, cena 140.000 zł
300 m2 − 160.000 USD, Wola Justowska, stan su−
rowy zamknięty, działka 22a

DOMY WYNAJEM
Lubostroń, ul. Cegielniana

LOKALE DO SPRZEDAŻY
80 m2, 5.000 zł/m2 − ul. Grzegórzecka
Wola Duchacka, w ciągu handl. 200 m2, 2000 zł/m2

DZIAŁKI POD STACJE PALIW
Mogilany − 8600 m2 − 120 USD/m2
N. Sącz − 19.963 m2 − 80 USD/m2
Tychy − 67.000 m2 − 16 DM/m2
Brzesko − 52.200 m2 − 20 USD/m
Bochnia − 4.500 m2 − 35 zł/m2
Czechowice−Dziedzice − od 9700 do 14.000 m2−
20 USD/m2
Bielsko B. − 3.000 m2 − 800.000 zł całość
Kr. ok. Kocmyrzowskiej − 8.400 m2 − 100 USD/m2
Przy Zakopiance − 30.800 m2 − 150 zł/m2

31-049 Kraków
ul. Św. Sebastiana 22/1

tel./fax: 421-20-50
tel.: 429-54-00

tel.: 429-54-11, 429-22-20

Zapraszamy do biura w godz. 8—18, soboty 9—13. Posiadamy duży wybór ofert.

DZIAŁKI KOMERCYJNE
Kr. Jasnogórska − 19.322 m2 − 170 USD/m2
Kr. Bieżanów − 21.300 m2 − 150 USD/m2
Kr. Borek F. − 10.800 m2 − 2.700.000 zł całość
Kr. ok. Łokietka − 18.500 m2 − 130 USD/m2
Przy Zakopiance − 30.800 m2 − 150 zł/m2
3,68a − Kraków, skrzyżowanie z Zakopiańską,
UC− 25.000 zł/a
Krowoderskich Zuchów − 45a − 170 USD/m2
Mogilska − 20a − 300 USD/m2
Jasnogórska − 70a, zezwolenie na budowę pa−
wilonu  − 5000 m2, cena: 155 USD/m2
117a − Jasnogórska, cena 110 zł/m2

DZIAŁKI POD M1, M2, M3
Kr. Kurdwanów − 14.400 m2 − 125 zł/m2
W. Justowska − 64a − 2.500.000 zł
40a − Kraków, Prokocim, M1, uzbrojenie w gra−
nicy − 20.000/a
ul. Łużycka − 13a, M2, cena 40.000 zł/a
Kopernika − 13a − 1.750.000 USD

DZIAŁKI PRZEMYSŁOWE
Zborczyce − 20.000 m2 z halami − 180.000 zł
Tychy − 67.000 m2 − 16 DM/m2

POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁKI POD M4
Bronowice − 15a − 140.000 zł

Koszykarska − 4,57a, uzbrojona, z projektem
domu ok .130 m2, cena 68 USD/m

ul. Łokietka − 7a, z projektem − 110.000 zł

Marszowiec − 19a − 8000 zł/a

Mników − 83a, budowlano−rolna, piękna okoli−
ca − 1000 zł/a

W. Justowska − 8a − 8500 USD/a

50a Rybitwy, uzbrojona − 4.000 zł/a

Marszowiec − 10,5a − 12.000 zł/a

Owczary − 117a, w tym 30a budowlane, cena:
3500 zł/a (płaci się tylko za 30a budowlane)

Duży wybór lokali handlowych do sprzedaży
i wynajęcia

Oferty specjalne

Mieszkania z odpisem, od 34 m2 do 98 m2
200 m2, 160.000 zł, Gdów, działka 8a, do
zamieszkania
Atrakcyjny lokal na agencję towarzyską,
110 m2, cena 1000 USD, CENTRUM!!!
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tel. (012) 633−74−11
tel./fax 632−84−86

Mieszkania − sprzedaż
os. Ruczaj − 2 pok., 56,6 m2 + garaż 30,6 m2, parkiety, flizy, wys. stan−

dard, cena − 240 tys.zł
ul. Bałtycka − 2 pok., 56 m2, IIIp, duża loggia, flizy, tel., cena − 168 tys.zł
al. Pokoju − 3 pok., 50 m2, IVp., flizy, tel. po remoncie, cena − 140 tys.zł
ul. Borsucza − 3 pok., 57 m2, IXp, duża loggia, flizy, wolne od IX/99,

cena − 130 tys.zł (dwie raty)
os. Widok − 1 pok., 26 m2, parter, po remoncie, cena − 85 tys.zł
ul. Lea − 1 pok., 17,5 m2, IVp., po rem., parkiet, wł.spół., cena −

65,5 tys.zł
os. Kalinowe − 2 pok., 37 m2, VIIIp, ciemna kuchnia, cena − 81,4 tys.zł
ul. Podedworze − 2 pok., 45 m2, IIp., po rem., flizy, loggia, cena − 120 tys.zł
ul. Przy Rondzie − 2 mieszkania IIIp: 56 m2 wolne i 67 m2 z jednym

lokatorem, cena − 255 tys.zł
ul. Rozrywka − 3 pok., 78 m2, Vp. flizy, tel., cena − 210 tys.zł;
ul. Lubelska − 3 pok., 64 m2, IIIp., hipot., cena − 205 tys.zł
ul. Piastowska − 1 pok., 37 m2, parter, tel., wł.spółdz., cena − 110 tys.zł

Mieszkania najem
ul. Smocza − apartament 180 m2, 4 pok.+salon, tel., cena − 3.500 USD/mc + media
ul. Lea − 4 pok., 82 m2, Ip, tel., garaż, wys. standard, cena (500 DM

+ 300 USD/mc) + media
ul. Armii Krajowej − 4 pok., 74 m2, Ip, loggia, wys.stand., cena −

1700 zł/mc + opłaty
os. Żabiniec − Apartament 4 pok. 140 m2, IIIp, tel., garaż, cena −

800 USD/mc + opłaty
os. Azory − garson. 20 m2, IVp, tel., meble, cena 590 zł/mc+opłaty
ul. Makowskiego − 2 pok., 37 m2, IIp, tel., cena 800 zł/mc+opłaty
os. Jagiellońskie − 2 pok., 45 m2, IIp, tel., meble, cena −

900 zł/mc+opłaty
Borek Fałęcki − komfortowy dom 4 pok., 105 m2 + pom. gospod.

40 m2, tel. TV−satelit., cena − 500 USD/mc+media

ul. G. Zapolskiej − 2 pok., 58 m2, IIIp, meble, cena − 1150 zł/mc+opłaty
ul. Brodowicza − 3 pok., 65 m2, IIp, tel., meble, loggia, cena −

1500 zł/mc + opłaty
ul. Grodzka − apartament 3 pok., 116 m2, flizy, 2 tel., ochrona, cena

1500 USD/mc+media
ul. Kazimierza Wlk. − 3 pok., 60 m2, IIIp. częśc. umebl., cena −

1100 zł/mc+opłaty
ul. Pułaskiego − 3 pok., 60 m2, meble, tel., garaż, cena − 300 USD/mc

+ opłaty

Domy sprzedaż
Zakopane − bliźniak 120 m2, dz. 1,5a, 5 pok., cegła, cena − 290 tys.zł

Zabierzów − dom mieszkalno−produkcyjny 440 m2, działka 8a
ogrodz., cena − 500 tys.zł

ul. Reduta − nowy 210 m2, taras, luksus. wykończ., garaż, cena −
140 tys.USD

Raciborsko − 160 m2, dz. 20a, cena − 120 tys.zł

gm. Iwanowice − 140 m2, dz. 6,5a, nowy, cena − 200 tys.zł

gm. Iwanowice − 169 m2, dz. 15a, stan sur.zamkn., cena − 200 tys.zł

ul. Kustronia − 240 m2, dz. 4,5a, wolnostoj. 91 r., cena − 400 tys.zł

Wola Justowska − 260 m2, dz. 7,4a, 1991 r., cena − 135 tys. USD

k/Liszek − 137 m2, dz. 30a, flizy, terrakota, moz., parkiet, 2 garaże,
bud.gospod., cena − 250 tys.zł

Jugowice − bliźniak 220 m2, dz. 3,65a, do wykończ., cena − 280 tys.zł

Czchów − dom nowy do wykończ. 130 m2, dz. 24a, cena − 82 tys.zł

Działki
Rączna k/Liszek − 1 ha (40a budowl.), siła, gaz, woda, bud.gospod.

16x10 m, cena − 90 tys.zł

Zarzyce k/Kalwarii − 30a, budowl. uzbroj. cena − 20 tys.zł

Wieliczka − 96a przy trasie A4, pod usługi, cena − 700 tys.zł

Zielonki − 21a budowl. uzbroj. cena − 170 tys.zł

Mydlniki − 47 a budowl.− uzbrojona, tel., cena − 205 tys.zł

Słomniki − 28a, komercyjna, uzbrojona, cena − 168 tys.zł

Bronowice Wlk. − 27a, pod M−4, cena − 11 tys.zł/ar

za Wieliczką − 147 a produkc.−usługowa, cena − 1 tys.zł/ar

Rząska − 13,4a, budowl, cena − 100 tys.zł

k/Krzeszowic − 31a, budowl., gaz, prąd, woda, cena − 46,5 tys.zł

k/Skały − 13a, budowl., prąd, gaz, woda, pozwol. na budowę, cena − 35 tys.zł
Burów − 23a, pełne uzbroj., cena − 161 tys.zł
Zabłocie − 7,5a, pod budown. plombowe, cena − 40 tys. USD
ul. Kamińskiego − 5,8a, budowlana, uzbrojona, cena − 139.500 zł

Lokale
ul. 29 Listopada − sklep frontowy 20 m2, cena − 1150 USD/m2
ul. Sławkowska − biurowy do wynajęcia 4 pom. 90 m2, 3 tel. c.o,

cena − 800 USD/mc
Mogilany − magazyn  200 m2, dobry dojazd, cena − 5 zł za

1 m2 miesięcznie + VAT
os. Kozłówek − Hala z zapl. 250 m2, tel., parking, teren strzeż., czynsz

− 15 zł/m2
ul. Limanowskiego − parter, 3 pom., 62,2 m2+piwnica 17 m2, wł.hipot.,

cena − 160 tys.zł
ul. Królowej Jadwigi − do wynajęcia 80 m2, parter, 4 pomieszczenia,

cena − 2500 zł/mc+media
ul. 29 Listopada − sklep frontowy, 111,3 m2 − 65 tys. USD
ul. Dąbrowskiego − lokal produkc.−biurowy 270 m2, cena − 2000 zł/mc

+ media

ZAPEWNIAMY PEŁNĄ OBSŁUGĘ
PRAWNĄ I NOTARIALNĄ

�

Radca Prawny mgr Genowefa Cieślik

NAJSTARSZE POŚREDNICTWO W KRAKOWIE

SUPER OFERTY
Apartament 180 m2, ul. Loretańska 5 pokojowe, salon, kuchnia, jadalnia, holl, 2

łazienki, pralnia, II piętro, superluksusowo wykończony, cena 190.000 USD
ul. Langiewicza 300m2, kamienica w bardzo dobrym stanie technicznym,

wolne sutereny, trzy mieszkania na I piętrze oraz strych, cena 150.000USD
Miechów kamienica 280 m2, działka 5a, nowo wybudowana oficyna, cena 196.000 zł.

Sprzedaż

1 pokojowe i garsoniery
Elsnera − 20 m2, 6/10p, garsoniera, telefon, cena 64 000 zł
Na Błonie − 35m2, 9/10, pok.z j.k., balkon, flizy, cena 95.000zł
Zdrowa − 30 m2, 3/9, pok. z j.k., standard podstawowy, telefon, balkon,
wystawa południowa, cena 85 000 zł

2 pokojowe
Filipa − 45 m2, parkiety, tel., PCV, cena 135.000 zł
Grota Roweckiego − 54m2, 4/4, telefon, loggia, osobno WC, standard, 2−
pokoje z jasną kuchnią, cena 130.000 zł
Jaremy − 37m2, 5/10, ciemna kuchnia, standard wykończenia, cena 90.000zł
Lipska − 42m2, 0/3, nowe, biały montaż, budynek z cegły, cena 120.000 zł
Na Zjeździe − 52,6m2, 4/5 z windą, parkiet, flizy, telefon, cena 165.000 zł
Zakopiańska − 40m2, 10 /11 z windą, telefon, parkiet, flizy, do bieżącego
odnowienia, cena 94.000 zł
Centralna − 56m2, 5/7, parkiety, flizy, balkon, cena 104.000 zł

3 pokojowe
Włoska − 56m2, 5p/10, parkiety, tel., loggia, miejsce parkingowe, 138.000 zł
Nad Potokiem − 61m2, 2/3, blok z cegły 7−o letni, co−gazowe, balkon, do
niewielkiego wykończenia, 75.000DM

Al. Słowackiego − 70m2, parter, mieszkanie idealne na biura i gabinety, po−
siada dwa wejścia z klatki, telefon, ogrzewanie elektryczne, cena 160.000zł
Rusznikarska − 71,5m2, 0/6, nowe, blok z cegły bez białego montażu, loggia,
okna PCV, cena 201.000 zł
Lipińskiego − 65m2, 8/10, loggia, parkiety, flizy, ciekawa aranżacja, tel., cena 155.000 zł
Halczyna − 100m2, 1/2, parkiet, flizy, taras, garaż, pomieszczenie gospodar−
cze, piętro w przedwojennej willi, osobna KW, udział w działce, cena 330.000 zł

4 i 5 pokojowe
os. Bohaterów Września − 89m2, loggia, 6p/6, blok 10−letni z cegły, telefon,
parkiety, flizy, cena 159.000 zł.
Łużycka − 69m2, 5/10, parkiet, flizy, telefon, loggia, cena 155.000zł
Sucha − 110m2, 1/3, blok 5−cio letni, mieszkanie pięciopokojowe, parkiety,
flizy, telefon, cena 87.000 USD (do sprzedania) lub 800 USD (do wynajęcia)

Mieszkania do wynajęcia/wybrane oferty/
Turniejowa − 33m2, nowe 2/3, umeblowanie do rozmów, cena 700 zł + opłaty
Armii Krajowej − 60m2, superkomfortowy apartament pełne wyposażenie AGD
cena 750 USD+ media
Al. Słowackiego − 80m2, komfortowe 2−pokojowe z j. kuchnią i służbówką,
umeblowane i wyposażone, cena 500 USD + media
Żabiniec − 76m2, trzypokojowe, umeblowane superluksusowe z telefonem
i miejscem parkingowym, cena 500USD
Żabiniec − 81m2, 2/4, mieszk. nowe nieumebl., loggia, tel., cena 1500zł+ opłaty

Lokale biurowe do wynajęcia
Starowiślna − 107m2, 3 pomieszczenia, wysoki standard, instalacja alarmo−
wa i komputerowa, cena 900 USD.
Bożego Ciała − 105 m2, świeżo po remoncie, wysoki standard, dowolna ilość
linii telefonicznych, 3 pomieszczenia + pomieszczenia socjalne

zapraszamy poniedziałek−piątek: 9−18, sobota 9−13            e−mail:eples@bci.krakow.pl

AL. SŁOWACKIEGO 58
tel./fax 633−22−67, 632−49−53

UL. DŁUGA 5
tel. 430−01−21
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Zawoja − pow. 120 m2, stan surowy otwarty,
działka 6,14 ar, cena: 110.000 zł

Sprzedaż działek

Rekreacyjna: Piaski k/Czchowa, 6 ar, cena:
5500 zł

Budowlana: Mogiła, 14 ar, cena: 35.000 zł

DZIERŻAWA: działki budowlanej o pow. 17 ar pod
lokal użytkowy, możliwość późniejszego wyku−
pu, os. 2 Pułku Lotniczego

Sprzedaż garaży

ul. Ujastek, pow. 21,00 m2, murowany, cena:
15.000 zł

os. Dywizjonu 303, ul. M. Dąbrowskiej, parter,
cena: 27.000 zł

ul. Włodarczyka − pow. 17 m2, cena 26.000 zł

Szeroki wybór ofert zamiany mieszkań

ZAPRASZAMY

SPÓŁDZIELCZE BIURO
NIERUCHOMOŚCI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZYŻYNY”
31−871 Kraków, os. Dywizjonu 303 paw. 1 pok. nr 3

tel. 647−10−14, tel./fax 647−10−15

Biuro czynne:
pon., śr.−pt. 7.30−15.30
wtorek 8.00−18.00

Sprzedaż mieszkań

M−1 − os. Kalinowe, pow. 24,34 m2, VIII/Xp.,
telefon, cena: 67.000 zł

M−2 − ul. Lea, pow. 30,00 m2, wysoki parter,
cena: 83.000 zł

M−3 − os. Kalinowe, pow. 37,00 m2, I/Xp.,
ciemna kuchnia, cena: 85.000 zł

M−3 − os. Spółdzielcze, pow. 51 m2, III/III,
cena: 125.000 zł

M−3 − os. Dywizjonu 303, pow. 52,20 m2,
IV/IVp., loggia, cena: 130.000 zł

M−3 − os. Albertyńskie, pow. 48,00 m2, V/X,
loggia, cena: 120.000 zł

M−3 − os. Zgody, pow. 38,00 m2, IVp., ciem−
na kuchnia, cena: 85.000 zł

M−3 − os. Spółdzielcze, pow .51,00 m2, III/III,
j.kuchnia, cena: 125.000 zł

M−4 − os. Albertyńskie, pow. 48,00 m2, par−
ter/IVp., cena: 120.000 zł

M−4 − os. Piastów, pow, 65,0 m2, VII/Xp., log−
gia, cena: 149.000 zł

M−4 − os. 2 Pułku Lotniczego, pow. 63,00
m2, parter, loggia, cena: 130.000 zł

M−4 − os. Dywizjonu 303, pow. 68 m2,
parter, wys. standard, cena: 160.000 zł

M−5 − os. Dywizjonu 303, pow, 73 m2,
parter/IVp., loggia, cena: 170.000 zł

M−5 − os. Dywizjonu 303, pow. 73,00 m2,
IV/IVp., loggia, cena: 165.000 zł

M−5 − ul. Fatimska, pow. 64,5 m2,
wys.parter/IVp., loggia, cena: 160.000 zł

Sprzedaż domów

Rząska − pow. 320 m2, do zamieszkania,
działka 5,5a, cena: 150.000 USD

Bielany − pow. 550 m2, stan surowy za−
mknięty, działka 4,5a, cena: 300 tys.zł

Szczawnica − pow. 280 m2, stan suro−
wy zamknięty, cena: 200.000 zł

Krzyszkowice k/Kazimierzy Wlk. − pow.
100 m2, działka 3 ha, cena: 75.000 zł

Dojazdów − pow. 340 m2, stan surowy
otwarty, cena: 260.000 zł

KUPNO−SPRZEDAŻ−NAJEM−ZAMIANY  Zapewniamy pełną obsługę prawną i notarialną

AGENCJA − STAROWIŚLNA 20
kupno, sprzedaż, wynajmowanie

Pełna obsługa
prawna i notarialna

zapraszamy
od 10 do 18

ul. STAROWIŚLNA 20, II p. tel. 421−08−76
Mieszkania wynajem

Dwernickiego − garsoniera, adaptacja poddasza, meble, 24 m2, IIIp., cena:
900 zł − do neg.
Armii Krajowej − garsoniera po rem., meble, 28 m2, I/IVp, cena: 750 zł
Centrum A − 1 pokój, j.k., łaz., meble, tel., 26 m2, I/Vp, cena: 600 zł
Racławicka − 1 pokój z aneksem kuchennym, łaz., wc, wys. standard,
31 m2, cena: 1000 zł
Aleje Pokoju − 1 pokój, j.k., łaz., balkon, meble, tel., 35 m2, VI/Xp, cena:
750 zł
Ułanów − 1 pokój, j.kuchnia, łaz., nowe wykończone, 36 m2, II/VIIp, cena:
1000 zł, w tym czynsz
II Pułku Lotniczego − 1 pokój, j.kuchnia, łaz., balkon, 37 m2, III/Xp, cena: 600 zł
Librowszcyzzna − 1 pok., j.k., cz.umebl., 37 m2, IIIp, cena: 800 zł
Kazimierza Wielkiego − 2 pok., c.kuchnia, łaz., balkon, meble, tel., 35 m2,
IV/IVp, cena: 900 zł
Centrum A − 2 pok., j.k., łaz., meble, tel., 38 m2, IV/IVp, cena: 800 zł
Pilotów − 2 pok., j.k., łaz., meble, tel., 40 m2, IX/Xp, cena: 1000 zł
os. Szkolne − 2 pok., c.kuchnia, łaz., balkon, cz.umebl., 50 m2, III/Vp, cena:
700 zł
Królewska − 2 pok., c.kuchnia, łaz,. meble, tel., 35 m2, V/Vp, cena: 700 zł
Śliwkowa − 2 pok., j.k., łaz., wc, cz.umebl., 51 m2, II/IIIp, cena: 1200 zł
Szafrana − 2 pok., j.k., łaz., wc, garderoba, garaż, cz.umebl., nowe,
69,2 m2, I/IVp, cena: 1400 zł
Lea − 2 pok., j.k., łaz., wc, garderoba, loggia, meble, tel., pełne wyp.,
73 m2, III/IIIp, cena: 450 USD
Armii Krajowej − 3 pok., j.k., łaz., meble, tel., 52 m2, VIII/XIp., cena: 1700 zł
Wielicka − 3 pok., j.k., łaz., nowe, wykończone, umeblowane, tel., 57 m2,
III/IVp, cena: 350 USD
II Pułku Lotniczego − 3 pok., j.k., łaz., wc, meble, tel., 68 m2, I/VIIp, cena:
700 zł
Grota Roweckiego − 3 pok., j.k., łaz., wc, pełne wyp., 74 m2, cena: 1200 zł,
w tym czynsz

Pośrednictwo
w obrocie

nieruchomościami

Kwartowa − 3 pok., j.k., łaz., wc, tel., 75 m2, IIp, cena: 1100 zł
Wesele − 3 pok., j.k., łaz., wc, garaż, wys. standard wyk. i umebl., teren strzeżo−
ny, 80 m2, I/IIp, cena: 900 USD

Mieszkania sprzedaż
Mazowiecka − garsoniera, standard, balkon, 22 m2, VII/IXp, cena: 75.000 zł
do neg.
os. Kalinowe − garsoniera, standard, 24 m2, X/Xp, cena: 65.000 zł do neg.
Lea − 1 pok., j.k., łaz., tel., 30 m2, p/IIp kamienicy, cena: 87.000 zł do neg.
Nowowiejska − 1 pok., j.k., łaz., wc, 36,3 m2, wys. parter/IIIp, cena: 100.000 zł
do neg.
Przemyska − 1 pok., j.k., łaz., 39 m2, IV/VP.
Miechowity − 2 pok., c.k., łaz. z oknem, 2 balk., 35,4 m2, III/IVp, cena: 95.000 zł
Dąbie − 2 pok., c.k., łaz., po remoncie, 38 m2, IV/Xp, cena: 100.000 zł
os. Stalowe − 2 pok., j.k., łaz., garaż, 47 m2, I/IVp, cena: 138.000 zł do neg.
Prokocim Nowy − 2 pok., j.k., łaz., 43 m2, VII/Xp, cena: 100.000 zł
Pachońskiego − 3 pok., j.k., łaz., wc, standard, 52,5 m2, IV/Xp, cena: 145.000 zł
do neg.
Lipska/Myśliwska − 3 pok., j.k., łaz., nowe, wykończone, b.wys.stand., 66 m2,
IV/IV, cena: 185.000 zł do neg.
os. Piastów − 4 pok., j.k., łaz., wc, balkon, ładnie wyk., 70 m2, IV/IVp, cena:
180.000 zł
Żabiniec − 4 pok., j.k., 2 łaz., II poz., wykończone, meble w kuchni, 90 m2, IVp,
cena: 255.000 zł
Zamojskiego − 3 pokoje, j.kuchnia, łaz., spiżarnia, 98,77 m2, IIp/IIp, cena: 190.000 zł
do negocjacji
Sucha − 5 pok., j.k., 2 łaz., 110 m2, I/IIIp, miejsce parkingowe pod bud., cena:
88.000 USD

Lokale
Dietla − lokal handlowy, parter, front, wykończony, 130 m2, cena: 60 zł/m2
Centrum Miasta − piwnice do adaptacji na lokal gastronomiczny, 122 m2,
cena: 2500 USD
Pilotów − budynek II kond., nowy, wys. standard wyk., klimatyzacja, parking,
600 m2, dz. 6 ar, z przeznaczeniem na bank.
Wieliczka − hale mag.−prod., pom.soc.−biur., 500 m2, 50 ar dz. ogrodz., cena:
230.000 USD do neg.

Domy
Urzędnicza − dom wolnostojący, III kond., 425 m2, do sprzedania w całości
lub w części, cena: 420.000 USD do neg.
Brzesko − dom wolnostojący 200 m2, dz. 2,5 ar, cena: 135.000 zł
Tokarnia − dom wolnostojący 300 m2, dz. 24a, wykończony, cena: 250.000 zł
Kazimierz − kamienica 1500 m2, kilka mieszkań wolnych, cena: 500.000 USD
do neg.

POSIADAMY KAMIENICE DO SPRZEDAŻY W ATRAKCYJNYCH CENACH
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ul. Juliusza Lea 16 b/1
tel. 0601 477 009
tel. 633 04 09, 632 78 67
Ewa Hawlena

SPRZEDAŻ KUPNO
WYNAJEM pełna obsługa
prawna i notarialna

szukasz swego
gniazda ?
jestesmy !/

Najem mieszkań
ul. Piastowska − 43 m2 nowe z garażem, telefon −
500 USD+media

ul. Smoleńsk − 103 m2 meblowane z telefonem −
3.500+media

ul. Mikołajska − 110 m2 apartament nowy − 1500 USD
+ media

ul. Prądnicka − 2 pok., umeblowane − 1100 + czynsz
+ media

ul. B. Chrobrego − 2 pok., umeblowane − 800 zł
+ czynsz + media

os. Na Stoku − pokój dla 2 studentów − 300 zł/os.

ul. Słomiana − 2 pokoje z kuchnią − 1000 zł+media

Najem domów
ul. Wilczyńskiego − 160 m2 dom ogrodzony nie ume−
blowany, telefon alarm − 1500 USD + media

Wola Justowska − 140 m2 − 900 USD+media

okolice ,,MACRO’’ − 220 m2, dom − 1300 USD

ul. Stoigniewa (Wielicka) − dom 108 m2, ogrodzony
− 750 USD+media

Węgrzce (kier. na Warszawę) dom dla 4—6 studen−
tów − 250 zł/osobę

Zarzecze−Widok − dom umeblowany 220 m2 z tele−
fonem, ogród − 2000 USD

Sprzedaż domy
Okazja! 1/2 bliźniaka Bielany 200 m2 z telef. ogro−
dzony − 430 tys.zł

Pasternik − 280 m2, 50a działka pod firmę i mieszka−
nie, całość ogrodzona 2 linie tel. − 200 tys.USD

Zabierzów − piękny dom z firmą 16a działka −
195 tys. USD

Poskwitów − 180 m2, dom stan sur. zam. − 200 tys.zł

Dwór − koło Wadowic, XIX wieczny 900 m2,  2.77 ha
− 280 tys. USD

Kamienica około 400 m2 ul. 29 Listopada − 2 miesz−
kania wolne i strych do adaptacji − 500 tys. zł

Krynica−Zdrój − dom 198 m2 podpiwniczony, pod
firmę, lub pensjonat 4,5a działka, 5 pokoi, kuchnia,
wc − 200 tys.złotych

Tokarnia − 24a, 1 dom 300 m2, przedwojenny, drew−
niano−mur.; 2 domek letniskowy − styl zakopiański.
Całość 250 tys.zł

Międzybrodzie Bialskie − dom w stanie surowym
otwartym, 9a działka − 45.000 zł

Krowoderska − 700 m2 dom na dz. 17a − 1.500.000 −
pod Hotel itp.

Sprzedaż mieszkań
46 m2 − 1p. − ul. Galla, parter − 124 tys.zł

Azory − 44 m2, 3 pok., z telefonem − 120 tys.zł

Prądnik Biały − 53 m2, 2 pok., kuchnia z aneksem −
150 tys.zł

nowe mieszkanie 79 m2 ul. Żółkiewskiego, 3 pok.,
kuch.−aneks jad., z telefonem, balkon, piwnica, z
meblami w kuchni nowymi − 200 tys.zł

Najem lokali
Lokal biurowy ok. ul. Kościuszki − 21 m2, 2 linie tele−
foniczne, biurka oraz szafy wymalowane − 700 zł +
VAT + media, parter

Garaże: Borek Fałęcki, Bronowice Małe, Mateczny
− w cenie 170 zł/m2

142 m2 lokal handlowy z witryną frontową, 2 linie
telefoniczne, alarm − 10.000 zł

Sprzedaż działek
23a Burów − budowlana − 1a/7000 zł

13a − Brzozówka, ok. Parku Ojcowskiego − całość 35 tys.zł

40,43 a − Niżowa z domem drewnianym, sad owo−
cowy − 75 tys.zł

ul. Rzepakowa − 77a działka − 1200 zł/ar

Brodła 10 arów, rekreacja − 29.000 zł

Owczary − 18a w tym 12a budowlane − 60.000 zł

os. Bronowice Małe,
ul. Ks. Truszkowskiego

Sprzedaż wzorcowych domów jednorodzinnych
w stanie surowym zamkniętym, wspaniała
lokalizacja. Najlepsze materiały budowlane.

Biuro Obsługi Klienta czynne od 11oo—13oo

ul. J. Lea 16.B/1.
Ceny, jakość terminy −  gwarantowane przez firmę ,,Piast’’

BIURO NIERUCHOMOŚCI31−128 KRAKÓW
ul. KARMELICKA 62/3

tel./fax 632 77 60

− szybkie kredyty
− doradztwo budowlane
− wyceny
− pełna obsługa prawna i notarialna

Mieszkania sprzedaż
30 m2 − ul. Krow. Zuchów − 84 tys.zł
48 m2 − Ugorek − 135 tys.zł
50 m2 − ul. Mazowiecka − 150 tys.zł
55 m2 − os. Oświecenia − 144 tys.zł
57 m2 − rejon ul. Zamojskiego − 165 tys.zł
57 m2 − ul. Łużycka − 128 tys.zł
58 m2 − ul. Myśliwska − 150 tys.zł (nowe, wykończone)
59,5 m2 − ul. Szopkarzy − 150 tys.zł
61 m2 − ul. Nad Potokiem − 155 tys.zł
64 m2 − ul. Felicjanek − 179 tys.zł
70 m2 − ul. Jadwigi z Łobzowa − 195 tys.zł
74 m2 − ul. Szlak − 270 tys.zł
75 m2 − os. Oświecenia − 170 tys.zł (ładne)
111 m2 − ul. Felicjanek − 310 tys.zł
120 m2 − ul. Stradom − 360 tys.zł
180 m2 − ul. Loretańska − 200 tys. USD
ul. Kremerowska − mieszkanie 78 m2 (z lokatorem) i
120 m2 strych do adaptacji, cena za całość 180 tys.zł

Wynajem mieszkania
32 m2 − ul. Cybulskiego − 850 zł; 36 m2 − Ugorek − 700 zł;
38 m2 − Zakątek − 800 zł; 40 m2 − ul. Asnyka − 400 USD
(studio); 49 m2 − ul. Odrowąża − 400 USD; 47 m2 − ul.
Kościuszki − 1000 zł; 70 m2 − ul. Bracka − 700 USD; 52
m2 − ul. Piastowska − 1700 zł; 64 m2 − ul. Turniejowa −
800 zł; 66 m2 − ul. św. Tomasza − 700 USD; 67 m2 − ul.
Żytnia − 1100 zł; 72 m2 − ul. Armii Krajowej − 550 USD; 80
m2 − ul. Wesele − 900 USD (nowe, garaż); 80 m2 − ul.
Rękawka − 1800 zł; 90 m2 − ul. Mazowiecka − 900 USD
91 m2 − ul. Pszona − 700 USD; 100 m2 − ul. Asnyka − 1200 USD

Kamienice
Podgórze − dz. pow. 7,36a, 10 mieszkań o pow.346 m2, w
tym 2 wolne, + dz. o pow. 4,5a do zabud., cena: 450 tys.zł
ul. Lenartowicza − udział w kamienicy − 4 mieszkania:
20, 45, 75 i 90 m2, cena: 350 tys.zł
ul. Karłowicza − 1/2 kamienicy, pow. 200 m2 z loka−
torami, cena 1000 zł/m2
Rej. Placu na Groblach − 1/2 kamienicy − pow. 400
m2, z lokatorami, cena 1500 zł/m2
ul. Krowoderska − 18/32 kamienicy, cena do uzgodnienia

ZAKOPANE
3 OSTATNIE MIESZKANIA

o powierzchni
28,50 m2; 31,50 m2;  48 m2

w nowoczesnym kompleksie
mieszkalnym z widokiem na Tatry

− możliwość wykorzystania ulgi
budowlanej

− wysoki standard wykończenia

− możliwość zakupu na raty

− stała, gwarantowana cena

Wynajem lokale
ul. Bracka − 80 m2 − I piętro, na biura, gabinety − 3000 zł/mies
Plac Matejki − 160 m2, parter, 4 pomieszczenia, po re−
moncie, cena 4 tys.USD
Niepołomice − nowy budynek parterowy o pow.
450 m2, dz. 35a ogrodzona, przeznaczenie: produkcja,
hurtownia, wszystkie media, cena 12 zł/m2
ul. Krowoderska − lokal frontowy o pow. 15 m2 + antreso−
la nad połową + zaplecze 50 m2, tel., cena 1800 zł/miesc.
rej. ul. Zwierzynieckiej − lokal w suterynie o pow. 60 m2,
wejście od podwórka, cena 500 zł/miesc.
Azory − lokal o powierzchni 100 m2, składający się z
pięciu pomieszczeń, telefon, cena 2400 zł+VAT (możli−
wość wynajmu 50 m2)
ul. Straszewskiego − lokal biurowy o pow. 80 m2, I pię−
tro, telefon, cena 2500 zł/miesc.
rej. ul. Szlak − lokal biurowy po generalnym remoncie
50 m2, cena 60 zł/m2+VAT+media

Domy sprzedaż
Prądnik Biały − pow. 340 m2 (trzy niezależne mieszka−
nia), dz. 4,5a, do wykończenia, cena 180 tys. USD
Okolice Wieliczki − rozpoczęta budowa domu, na dział−
ce 17,5 ara z pięknym widokiem, cena 160 tys.zł
Brzezie k/Wieliczki − stan sur., pow. 200 m2, dz. 35a, cena 65 tys.zł
Piaski Wielkie − dom stan sur. zamknięty o pow. 700 m2
wykonany z materiałów najnowszej technologii, dz. 43a,
cena 200 tys. USD
Krzeszowice − nowy dom, pow. całk. 240 m2, dz. 12a,
cena: 210 tys.zł
Gaj − rozpoczęta budowa domu (o wymiarach 12x12
m) na ogrodzonej działce 7,15a, cena 150 tys.zł
Chełm − stan sur.otw. pow. całk. 274 m2, dz. 10a, 310 tys.zł

Działki
ul. Radzikowskiego − 4,2a − 120 tys.zł
Czajowice − 14 km od MACRO 25a − 38 tys.zł
Kostrze − 16a − 110 tys.zł
Pasternik − 13,7a − 250 tys.zł (z pozwoleniem na budo−
wę budynku usługowego i bliźniaka)
rej. ul. Bronowickiej − 2,65a, przeznaczenie M−3, cena
42 tys. USD
Pasternik − 13a − 175 tys.zł
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Mieszkania na sprzedaż:
Kraków, ul. Felicjanek − 64 m2 − 180.000 zł
Kraków, ul. Felicjanek − 111 m2 − 308.000 zł
Kraków, ul. Myśliwska − 58 m2 − nowe, wypo−
sażone − 145.000 zł
Kraków, ul. Łobzowska − 48 m2 − 140.000 zł
Kraków − 30 m2 − 83.000 zł
Krzeszowice − 62 m2 − 120.000 zł
Krzeszowice − 53 m2 − 110.000 zł
Krzeszowice − 40 m2 − 75.000 zł

Działki budowlane:
Zabierzów − 16 ar (pod lasem), szerokość 16
m − 80.000 zł
Zabierzów − 18 ar (2 x 9 ar), uzbrojona − 75.000
zł (jedna działka)
Zabierzów − 20 ar, uzbrojona − 44.000 zł
Zabierzów − 15 ar, uzbrojona (pod lasem) −
10.000 zł/ar
Zabierzów − 22 ar (2 x 11 ar), uzbrojona −
75.000 zł (jedna działka)
Zabierzów − 24 ar, uzbrojenie w działce obok
− 55.000 zł
Zabierzów − 33 ar, uzbrojenie w działce obok
− 60.000 zł
Zabierzów − 29 ar, uzbrojona (komercyjna) −
5.000 zł/ar
Zabierzów − 76 ar − 40.000 zł
Zabierzów − 2,5 h (pod usługi rzemieślnicze i
budownictwo jednorodzinne) − 2.000 zł/ar
Zabierzów − 38 ar, uzbrojona (możliwość
podziału na 4 działki) − 10.000 zł/ar
Zabierzów − 9 ar, uzbrojona − 63.000 zł
Zabierzów − 7,5 ar − 55.000 zł
Bolechowice − 9 ar, uzbrojona − 36.000 zł
Bolechowice − 27 ar, uzbrojona − 80.000 zł
Bolechowice − 41 ar, uzbrojona − 66.000 zł
(lub 2 x 20,5 ar)
Kleszczów − 21 ar, uzbrojona − 62.000 zł
Ujazd − 3 x 8 ar, uzbrojone − 35.000 zł (jedna
działka)

Balice − 2 x 14 ar, uzbrojone − 63.000 zł (jed−
na działka)
Balice − 15 ar, uzbrojenie w działce obok −
5500 zł/ar
Szczyglice − 13,5 ar, uzbrojona − 7.000 zł/ar
Rudawa − 42 ar, uzbrojona − 1000 zł/ar
Brzoskwinia − 32 ar, uzbrojenie w działce
obok − 20.000 zł
Brzoskwinia − 53 ar, uzbrojona − 1500 zł/ar
Balice/Burów − 45 ar, uzbrojona − 140.000 zł
(lub 2 x 22,5 ar)
Balice/Burów − 22 ar, uzbrojona − 75.000 zł
Więckowice − 99 ar, uzbrojona − 2700 zł/ar
Więckowice − 51 ar, uzbrojona − 95.000 zł
Zelków − 33 ar, uzbrojona + projekt + ze−
zwolenie na budowę − 135.000 zł
Karniowskie Góry − 49 ar, uzbrojona − 3.000 zł/ar
Kraków − Bronowice Małe − 55,5 ar, uzbro−
jona, M.−4 − 20.000 zł/ar
Burów − 2 x 12 ar, uzbrojona − 3500 zł/ar
Ujazd − 41 ar − 4.000 zł/ar
Szyce − 10 ar − 45.000 zł

Domy na sprzedaż:
Zabierzów − 250 m2, dz. 13 ar, super komfort
− 105.000 USD
Zabierzów − 250 m2, dz. 16 ar, super komfort
− 360.000 zł
Zabierzów − 70 m2 − dz. 6 ar (w trakcie re−
montu) − 135.000 zł
Zelków/Gacki k. Bolechowic − 220 m2, dz.
11 ar − 310.000 zł
Dąbrowa Szlachecka/k. Liszek − 140 m2, dz.
ok. 30 ar, super komfort − 280.000 zł (do
negocjacji)
Rząska − 240 m2, dz. 15 ar − 105.000 USD
Zabierzów − 140 m2 + strych, dz. 24 ar, do
remontu − 175.000 zł
Zabierzów − 140 m2, dz. 7 ar − 160.000 zł

Zapewniamy pełną obsługę prawną, notarialną i wycenę nieruchomości.

32−080 Zabierzów, ul. Cmentarna 6 − Centrala tel. 285 − 23 − 45
czynne: pn. − pt. godz. 10−17

31−103 KRAKÓW, ul. Tatarska 5

Tel./Fax: 422−32−08, tel. 0501 423 074

Mieszkania do sprzedaży
ul. Szlak − 48m2, 1 pok., cena 165 tys. zł

ul. Zakątek − 53 m2, II/X, cena 185 tys.zł

Al. Kijowska − 118 m2, 5 pok.
+ garderoba, III/Xp, 4 balkony, 2 piwnice,
telefon, garaż murowany w okolicy.
Cena 350 tys.zł do neg.

ok. Kościuszki − 2 pok., 68 m2, Ip.
po remoncie, cena 290 tys.zł bez negocjacji

ul. Wlotowa, Kozłówek − 2 pok.,
c.kuch., 37 m2, cena 85 tys.zł do neg.

ul. Skarbińskiego − 44 m2, XI/XIp.,
klimatyzacja, cena 145 tys.zł

ul. Nadrzeczna − 39 m2, 1 pokojowe,
cena 126 tys.zł

ul. Wybickiego, oddanie VIII’99 r., 1
pokojowe 32 m2, cena 107 tys.zł

Działki do sprzedaży
ul. Łokietka − 1,85 ha, UC, cena
130 USD/m2

ul. Powstańców − 12,77a, UP,
cena 13 tys.zł/a

ok. Matecznego − 18a, UC, cena
− 25 tys. zł/a

Chorągwica 2x12a (obok siebie)
M4, cena 1700 zł/a

ul. Wadowicka − 24a, UC, cena
270 tys. USD

BOGATA OFERTA APARTA−
MENTÓW DO WYNAJĘCIA

Lokale do wynajmu
ok. Matecznego − biurowy 300 m2,
cena 35 zł/m2

ok. Królewskiej − 150 m2, lokal
handlowo−biurowy, 2 poziomy,
cena 80 zł/m2

Mieszkania sprzedaż
ul. Na Kozłówce, garsoniera, I/IV − 68.000 zł

ul. Pachońskiego, 3 pok., IV/X − 150.000 zł

ul. Rusznikarska, 3 pok., IX/X − 150.000 zł

Mieszkania wynajem

os. Boh. Września − gars. − 600 zł

os. Strusia −  gars. − 600 zł

Jaracza − 1 pok. − 750 zł

Brzozowa − 1 pok. − 700 zł

Al. Pokoju − 1 pok. − 750 zł

Węgrzce − 2 pok. (dom jednor.) − 600 zł

Kazimierza Wlk. − 2 pok. − 900 zł

Zakątek − 3 pok. − 1500 zł

Topolowa − 3 pok. − 1500 zł

Ułanów − 3 pok. − 555 USD

Lokale handlowo−usługowe, wynajem

ul. Łokietka − 23 m2, nowy z witryną − 1800 zł

ul. Zabłocie − 150 m2, usługi, produkcja − 1700 zł

Oferujemy również działki pod zabudowę jedno
i wielorodzinną w Krakowie i okolicach.

31−334 Kraków
ul. Łokietka 48

tel./fax 633−71−26, 634−00−15
e−mail: kubik bci.Krakow.pl

Biuro jest członkiem KAN

BEZPŁATNA POMOC W ARANŻACJI WNĘTRZ WYKORZYSTUJĄC ZASADY FENG−SHUI

KUBIK
NIERUCHOMOŚCI

pn. − pt. 11.00 − 17.00

K A M IK A M IK A M IK A M IK A M I

Sprzedaż

Mieszkania
Al. Jana Pawła − 20 m2 − 65 tys.zł
Rusznikarska − 39 m2 − 110 tys.zł
Piaski − 46 m2 − 140 tys.zł
Kościuszkowskie − 50 m2 − 135 tys.zł
Grochowska − 53 m2 − 135 tys.zł
Pachońskiego − 54 m2 − 140 tys.zł
Zakątek − 60 m2 − 180 tys.zł
Cegielniane − 63 m2 − 150 tys.zł
Kazimierza Wlk. − 60 m2 − 225 tys.zł
Ariańska − 125 m2 − 75 tys. USD
Wola Duchacka − 50 m2 + sklep
50 m− 280 tys.zł

Domy
Nowohucka − 170 m2 − 100 tys. USD
Swoszowice − 350 m2 − 400 tys.zł
Wieliczka − 300 m2 − 105 tys. USD
Koninki − rekreac., 100 m2 − 35 tys. USD
Pcim − 100 m2 − 250 tys.zł
Poręba − 80 m2 − 30 tys. USD
Oferta specjalna: Dom Zakopane
zamiana na mieszkanie

Działki budowlane
Bielany, Wola Justowska, Kur−
dwanów, Siepraw, Podgórze,
Zagacie

komercyjne
Czyżyny − 1,2 ha, 2,5 ha
Bronowice − 7,5 ha
Al. Pokoju − 3,4 ha
Czyżyny 32a, 14a
Conrada − 10a, 55a, 45a
Mogilska − 33a, 19a
Konopnickiej − 80a
Kamieńskiego − 1,6 ha WZiZT

KUPNO − SPRZEDAŻ − NAJEM
PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA I NOTARIALNA

Kraków, ul. Studencka 1/7a

tel. 422−86−17, fax. 423−07−51

Wynajem
Mieszkania

Litewska − 25 m2 − 600 zł
Al. Pokoju − 35 m2 − 700 zł
Mazowiecka − 42 m2 − 900 zł
Mazowiecka − 48 m2 − 850 zł
Centrum − 50 m2 − 850 zł
Brodowicza − 55 m2 − 1200 zł
Skałeczna − 55 m2 − 1000 zł
Zakątek − 60 m2 − 400 USD
Olsza − 62 m2 − 1000 zł
Tomasza − 66 m2 − 750 USD
Łazarza − 70 m2 − 1700 zł
Żabiniec − 70 m2 − 600 USD
Kasztanowa − 115 m2 − 800 USD
Mazowiecka − 76 m2 − 500 USD
Retoryka − 150 m2 − 1200 USD
Szlak − 140 m2 − 1500 USD

Domy
Wola Justowska − 180 m2 − 1000 USD
Kasztanowa − 180 m2 − 2500 USD
Wola Justowska − 200 m2 − 2000 USD
Czerwony Pr. − 170 m2 − 1500 USD
Goszczyńskiego − 200 m2 − 1400 USD
Dębniki − 190 m2 − 2500 DM

Biura
Rynek Gł. − 100 m2 − 600 USD
Grodzka − 118 m2 − 1500 DM
Floriańska − 125 m2 − 2000 USD
Sraszewskiego − 130 m2 − 600 USD
Rynek Gł. − 160 m2 − 7000 zł
Retoryka − 150 m2 − 1700 USD
Szlak − 114 m2 − 2000 zł

Lokale handlowe:
Krowoderska − 50 m2 − 1800 zł
Jana − 90 m2 − 1800 USD

Oferta specjalna − do wynajęcia −
Kamienica 917 m2 ul. Wielopole
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Firma ,,WIkalf’’
czynne w godz. 1000−1800

30−532 KRAKÓW
UL. DĄBROWSKIEGO 11

 tel./fax 656−01−73

Roków k/Wadowic,
Zabytkowy dwór
− nadający się na
hotel, rezydencję;
z parkiem 2,77 ha
starodrzew,
do sprzedania lub
wydzierżawienia.
Cena 280.000 USD

Okolice Al. Kasztanowej −
Wola Justowska, rezyden−
cja 300 m2 z ogrodem 12,3
ara. Garaż na 3 samocho−
dy. Cena 280.000 USD, na−
jem 3500USD/m−c

Międzybrodzie Bialskie − dom stan surowy otwarty 215
m2 na działce 9 ar. Niedaleko jeziora Międzybrodzkie−
go. Cena: 45.000 zł

Nowa Huta ul. Rzepakowa, działka budowlana, prze−
znaczenie pod produkcję, z możliwością zmiany prze−
znaczenia pod budowę domków jednorodzinnych.
Uzbrojenie w ulicy

Stary Wiśnicz − 2 działki budowlane 6 i 15 arów. Cena:
1500 zł/ar

Wola Justowska − działka 3000 m2 z możliwością po−
działu z projektem na budowę 14 mieszkań. Pełne
uzbrojenie.

Firma ,,WIkalf’’
czynne w godz. 1000−1800

30−532 KRAKÓW
UL. DĄBROWSKIEGO 11

 tel./fax 656−01−73

Roków k/Wadowic,
Zabytkowy dwór
− nadający się na
hotel, rezydencję;
z parkiem 2,77 ha
starodrzew,
do sprzedania lub
wydzierżawienia.
Cena 280.000 USD

Okolice Al. Kasztanowej −
Wola Justowska, rezyden−
cja 300 m2 z ogrodem 12,3
ara. Garaż na 3 samocho−
dy. Cena 280.000 USD, na−
jem 3500USD/m−c

Międzybrodzie Bialskie − dom stan surowy otwarty 215
m2 na działce 9 ar. Niedaleko jeziora Międzybrodzkie−
go. Cena: 45.000 zł

Nowa Huta ul. Rzepakowa, działka budowlana, prze−
znaczenie pod produkcję, z możliwością zmiany prze−
znaczenia pod budowę domków jednorodzinnych.
Uzbrojenie w ulicy

Stary Wiśnicz − 2 działki budowlane 6 i 15 arów. Cena:
1500 zł/ar

Wola Justowska − działka 3000 m2 z możliwością po−
działu z projektem na budowę 14 mieszkań. Pełne
uzbrojenie.

Wynajem
Olsza, dwie niezależne kondygnacje w domu jednorodzinnym,
2x60 m2, 8 linii telefonicznych, garaż, 5 miejsc parkingowych,
idealny na biuro, przedstawicielstwo itp. Cena 1000 USD

Działki
Tonie − 14,5a, budowlana, wszystkie media, cena 89.000 zł
Bielany − 16a, cena 15.000 zł/a
Bielany − 27a, zabudowa M−4, wszystkie media, cena 9.500/a
Bielany − 9a, budowlana, cena 110.000 zł
Zakamycze − cztery działki budowl.  o pow. 6a każda, cena 20.000/a
Skotniki − działka 34a, budowlano−rolna, cena 120.000 zł
Skotniki − 43a, budowlano−rolna, cena 180.000 zł
Balice − działki budowlane 57a, 44a, 27a widokowe, cena 3500/a
Olszanica − działki budowlane 45a, 29a, widokowe, cena 12.000 zł/a

LOKAL HANDLOWO−USŁUGOWY, PRĄDNIK CZERWONY (UL. ŁEP−
KOWSKIEGO), NOWY, POW. 61 M2, 2 LINIE TEL., DWA WEJŚCIA,
WYSOKI STANDARD, CENA SPRZEDAŻY 140.000 ZŁ

Zapraszamy    pon. −  piątek  9.00−17.00  , sobota  9.00−13.00

P O Ś R E D N I C T W O  31−049 Kraków,ul.Sebastiana 5

tel. 422−55−00, 429−52−06
tel. kom. 0501 43−30−40

REGULACJA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI
PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA I   NOTARIALNA

OFERTY SPECJALNE

KLINY − dom wolnostojący, 25−letni, pow. 220 m2, III kondygna−
cje, duży taras, ogrzewane, dwa garaże, działka 7,2a, bar−
dzo dobra lokalizacja, cena 100.000 USD

BOREK FAŁĘCKI − dom wolnostojący, pow. 205 m2, III kondy−
gnacje, dwa garaże, 15−letni, działka 6a, cena 100.000 USD

Sprzeda następujące nieruchomości:

Kraków Nowa Huta − Ruszcza ul. Organki 2, budynek
o p.u. 758 m2 na działce 3769 m2
Krynica ul. Słotwinska 17, budynek o p.u. 218 m2 na dział−
ce 340 m2
Jasło ul. Krasińskiego, nieruchomość składająca się
z 8 działek o łącznej powierzchni 8711 m2
Dębica ul. Sandomierska − wiata o konstrukcji stalowej
o p.u. 470 m2 na działce o pow. 9668 m2

Wynajmie następujące nieruchomości

Kraków ul. Prokocimska 4, I piętro lokal o p.u. 209 m2,
II piętro lokal o p.u. 205 m2
Kraków ul. Wielicka 28A plac utwardzony 5000 m2,
w całości lub części
Tarnów ul. Kassali, byłe gospodarstwo ogrodnicze,
2 budynki o łącznej p.u. 455 m2, 4 szklarnie o łącznej
p.u. 1132 m2, teren 33402 m2, w całości lub części
Chabówka ul. Kolejowa − lokal o p.u. 219 m2
Dębica (obok Dworca PKP) − lokal o p.u. 463 m2,
w całości lub części
Dębica ul. Słoneczna 1 − pomieszczenia w budynku
parterowym o p.u. 167,53 m2
Sucha Beskidzka − pomieszczenia części dworca PKP
o p.u. parteru − 265,12 m2, I piętra − 213 m2

Informacje: tel. 624−53−09, 624−34−49,
fax 624−55−65

Polskie      Koleje      Państwowe
ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCIZAKŁAD NIERUCHOMOŚCIZAKŁAD NIERUCHOMOŚCIZAKŁAD NIERUCHOMOŚCIZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI
31−516 Kraków     ul. Mogilska 1

Domy
Zabierzów − 1/3 domu z garażem
na 10−arowej działce − 110.000 zł
Baczyn − dom 80 m2 na 24 ar dział−
ce − 220.000 zł
Nawojowa Góra − dom 190 m2 na
działce 0,27 ha − 260.000 zł

Działki
Trojanowice − 6 arów bud. − 36.000 zł
Biały Kościół − 26 arów − 52.000 zł
Bolechowice − 66 arów, bud−rolna
− 75.000 zł
Bolechowice − 41 arów, bud−rolna
− 85.000 zł
Bolechowice − 41 arów, bud−rolna
− 65.000 zł
Niegoszowice − 111 arów, bud−rol−
na − 1000 zł/ar
Niegoszowice − 28 arów, bud−rolna
− 20.000 zł
Rudawa  −51 arów, bud−rolna −
32.000 zł
Rząska − 32 ary, bud−rolna − 32.000 zł
Rząska − 34 ary, bud−usł. − 236.000 zł
Karniowice − 36 arów, budowl. −
3.500 zł/ar
Zabierzów − 2x20 arów bud−ogr. −
4.200 zł/ar

Biuro Nieruchomości „HELENKA”
Zabierzów, ul. Śląska 44

tel./fax 285−21−63, tel. kom. 0604 479−971
KUPNO − SPRZEDAŻ − NAJEM

Pełna obsługa prawna, notarialna i wycena nieruchomości, podziały geodezyjne

Zabierzów − 7 arów, budowl. − 40.000 zł

Zabierzów − 24 ary, bud−usł. − 48.000 zł

Zabierzów − 56 arów, bud−rolna −
140.000 zł

Zabierzów − 9 arów, budowl. − 90.000 zł

Kleszczów − 15 arów, bud−rolna −
16.000 zł

Radwanowice − 11 arów budowl. −
16.500 zł

Radwanowice − 50 arów, rolna −
15.000 zł

Wielka Wieś (Dolina Kluczwody) −
rolna − 30.000 zł

Brzoskwinia − 215 arów, rolna −
500 zł;/ar

Biały Kościół − 73 ary, rolna − 300 zł/ar

Zelków − 100 arów, rolna − 500 zł/ar

Rudawa − 18 arów, budowl. − 20.000 zł

Brzezie − 90 arów, bud−usł. − 3.200 zł/
ar (możliwość podziału)

Wynajem
Pisary − hale magazynowe, 900 m2
− 5 zł/m2

Zabierzów − 37a − strefa usług, czynsz
mies. − 3200 zł

Oferujemy do sprzedaży
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PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE S.C.

E U R O − D O M
31−406 Kraków al. 29 Listopada 81

tel./fax (012) 412−69−26, 090 36−15−14, 0602 22−77−16

WYBRANE OFERTY

Działki budowlane poza Krakowem
Michałowice − 15a, 34 a− 3.500/a
Pietrzejowice, 3 dz. po 30a − 18.000 zł
Marszowice − 22a − 30.000 zł
Luborzyca − 7,39a − 29.000 zł
Prusy − 7 dz. 12−17a − ok. 3500 zł/ar
Węgrzce − 1,30 ha − 7.000 zł/ar

Domy poza Krakowem
Wieliczka − nowy 300 m2, 13a − 400.000 zł
Łapczyca − 120 m2 − 90.000 zł
Tokarnia − 300 m2, 24a − 250.000 zł
Nadzów − 80 m2, do rem., 4 ha − 80.000 zł
Bochnia − 160 m2, 11a − 350.000 zł

Mieszkania i lokale do wynajęcia
ul. Aleksandry, 70 m2, M4 − 500 USD/msc.
ul. Staszczyka − 20 m2, M1 − 700 zł/msc
ul. Zachodnia − 70 m2, M4 − 1200 zł/msc
ul. Lublańska − 104 m2, M5 − 2000 zł/msc
ul. Kazimierza Wlk.. − 35 m2, M3 − 900 zł/msc
os. Na Lotnisku − 38 m2, M3 − 700 zł/msc
os. Stalowe − 60 m2, M3 − 600 zł/msc
al. Pokoju − 35 m2, M2 − 750 zł/msc
Dom − Nowy Sącz − 1500 zł/msc
Dom − ul.Wilczy Stok − 1000 USD/msc
Lokal ul. Królowej Jadwigi − 80 m2 − 2500/msc
Lokal − ul. Starowiślna, 107 m2 − 900 USD/msc

Tereny i obiekty komercyjne
ul. Jasnogórska − 9,5 a − 250.000 zł
ul. Jasnogórska − 1,15 ha − 60 USD/m2
Rząska − 17a − 200.000 zł
Staniątki − 42a − 35.000 zł
Rejon Makro − 7,7 ha − 150 USD/m2

Działki budowlane Kraków
ul. Chełmońskiego − 12a − 10.000/a
ul. Szarotki − 27a − 11.000/a
ul. Sosnowiecka − 1,4 ha − 15.000/a
ul. Czajna − 15a +15a − 250.000 zł
Tonie − 5,6a+6a − 16.000/a
ul. Fieldorfa−Nila − 2,2 ha − 100 USD/m2
ul. Ojcowska − 6,5a − 20.000/a
ul. Emaus − 20a − 20.000/a
ul. Szarotki, 8—10a − 14.000/a

Domy Kraków
Wola Justowska − 90 m2, 9a − 130.000 USD
Olsza − 80 m2 do rem., 1,56a − 40.000 USD

Mieszkania sprzedaż
ul. Kluzeka − 51 m2, M4 − 140.000 zł
ul. Stachiewicza − 44 m2, M4 − 120.000 zł
ul. Nowohucka − 38 m2, M2 − 97.000 zł
ul. Jerzmanowskiego − 42 m2, M3 − 93.000 zł
ul. Wesele − 90 m2, M5 − 105.000 USD
ul. Żwirki i Wigury − 59 m2, M4 − 160.000 zł
Sądowa − 55 m2 − M4 − 170 tys. zł
Bałuckiego − 37 m2 − M3 − 110 tys. zł
Miłkowskiego − 55 m2 − M3 − 150 tys. zł

Działki rolne i rolno−budowlane
Posiadamy duży wybór działek o różnej
powierzchni między innymi w: Ochojno,

Rajsko, Zakliczyn, Giebułtów, Wielka Wieś,
Biały Kościół, Michałowice, Pękowice

i inne.

Kraków ul. Lwowska 26Kraków ul. Lwowska 26Kraków ul. Lwowska 26Kraków ul. Lwowska 26Kraków ul. Lwowska 26
tel./fax 656 55 99tel./fax 656 55 99tel./fax 656 55 99tel./fax 656 55 99tel./fax 656 55 99

0601 423 5640601 423 5640601 423 5640601 423 5640601 423 564

Belmar Real Estate
K U P N O − S P R Z E D A Ż − W Y N A J E M

ZAPRASZAMY pn.−pt. 9.00 − 17.00ZAPRASZAMY pn.−pt. 9.00 − 17.00ZAPRASZAMY pn.−pt. 9.00 − 17.00ZAPRASZAMY pn.−pt. 9.00 − 17.00ZAPRASZAMY pn.−pt. 9.00 − 17.00

Mieszkania sprzedaż
Spółdzielców − 20 m2, gars. − 57.000 zł
Krowoderskich Zuchów − 30 m2/1 pok. −
82.000 zł
Heleny − 35,5 m2/1 pok. − 75.000 zł
Nowohucka − 38 m2/1 pok. − 97.000 zł
Koszykarska − 38 m2/1 pok. − 99.000 zł
Lenza − 37 m2/2 pok. − 80.000 zł
Jaremy − 38 m2/2 pok. − 78.000 zł
os. Kazimierzowskie − 38 m2/2 pok. −
82.000 zł
Gdańska − 38 m2/2 pok. − 115.000 zł
Jadwigi z Łobzowa − 42,5 m2/2 pok. −
150.000 zł
Siewna − 52 m2/2 pok. − 130.000 zł
Kutrzeby − 52 m2/2 pok. − 130.000 zł
II Pułku Lotniczego − 52 m2/2 pok. −
118.000 zł
Kotlarska − 52 m2/2 pok. − 130.000 zł
Limanowskiego − 65 m2/2 pok. − 165.000 zł
Traugutta − 54 m2/3 pok. − 150.000 zł
Wrocławska − 60 m2/3 pok. − 185.000 zł
Dywizjonu 303 − 63 m2/3 pok. − 155.000 zł
Zyblikiewicza − 92,5 m2/3 pok. − 300.000 zł
Łepkowskiego − 67 m2/4 pok. − 170.000 zł
Bojki − 90 m2/4 pok. − 180.000 zł

Mieszkania wynajem
Krowoderskich Zuchów − 1 pok. − 600 zł
os. Centrum A − 1 pok. − 650 zł
Al. Pokoju − 1 pok. − 750 zł
Blachnickiego − 1 pok. − 750 zł
os. Centrum B − 2 pok. − 650 zł
os. Na Lotnisku − 2 pok. − 750 zł
os. Bohaterów Września − 2 pok. − 700 zł
os. Hutnicze − 2 pok. − 700 zł

os. Bohaterów Września − 2 pok. − 800 zł
Kazimierza Wielkiego − 2 pok. − 900 zł
29−go Listopada − 2 pok. − 1000 zł
(z czynszem)
Mitery − 2 pok. − 1000 zł (z czynszem)
Racławicka − 2 pok. − 1200 zł
Chocimska − 2 pok. − 2000 zł
(z czynszem)
Widna − 2 pok./apart. − 2500 zł (z czyn−
szem)
Lea − 2 pok. − 450 USD (z czynszem)
os. Tysiąclecia − 3 pok. − 1000 zł
os. Stalowe − 3 pok. − 1000 zł
Łazarza − 3 pok. − 1600 zł (z czynszem)
Armii Krajowej − 3 pok. − 2000 zł
Na Kozłówce − 3 pok. − 240 USD (z czyn−
szem)
Aleksandry − 3 pok. − 500 USD
Armii Krajowej − 3 pok. − 650 USD
Idzikowskiego − 3 pok./apart. − 750 USD
(z czynszem)
Wesele −3 pok./apart. − 900 USD
(z czynszem)
Pl. Sikorskiego − 3 pok./apart. − 1000 USD
Grodzka − 3 pok./apart. − 1500 USD
Felicjanek − 4 pok. − 500 USD
(z czynszem)
Starowiślna − 4 pok. − 700 USD
Retoryka − 4 pok. − 2000 USD
Bandurskiego − 4 pok./apart. − 1200 USD

Działki budowlane
Brzegi − 8a—10a − 1100 zł/a
Brzegi − 12,5a pod segment bliźniaka −
2600 zł/a
Rzeplin − 52a (5 km od Parku Ojcowskie−
go) − 600 zł/a
Babińskiego − 12.97a − 5000 zł/a

OBSŁUGA PRAWNA I NOTARIALNA

FIRMA PROJEKTOWO−BUDOWLANA ,,HEJNAR’’
POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. arch. Anna Hejnar
Kraków, Al. SŁOWACKIEGO 48/17 I p.

 tel. 633−48−88, 0602 294 371, 0602 644−638

PROJEKTOWANIE − WYKONAWSTWO

Hale wynajem

400 m2, 2 piętro − Krowodrza, obiekt
dozorowany − 18 PLN/m2

300 m2, parter − Zabłocie −
12 PLN/m2

550 m2, parter − Krowodrza −
14 PLN/m2

Hale sprzedaż

Obiekt 2000 m2, 3 kondygnacje,
działka 0,5 ha, nowe, zach. ok.
Krakowa − 1200 tys. PLN

ok. ul. Opolskiej − 300 m2,
działka 9 arów, do remontu −
110 tys. USD

Lokale użytkowe sprzedaż

ok. ul. Grzegórzeckiej − 140 m2, lo−
kale sklepowe + biura na I piętrze,
cena: 5000 PLN/m2

Mieszkania sprzedaż

Krowodrza − nowe, z odpisem,
60 i 70 m2, odbiór 2000 r.,  cena:
2700 PLN/m2

Krowodrza − 100 m2 i 110 m2,
nowe z odpisem, odbiór lipiec
− 1999 r.

NOWE, Z ODPISEM, W NOWOCZE−
SNYM KOMPLEKSIE RUCZAJ−ZA−
BORZE, metraż od 30—100 m2,
cena: ok. 2500 PLN/m2

Mieszkanie 40 m2,. 2 pok.
z kuchnią, Ip., w kamienicy pod
remoncie Stare Podgórze,
cena: 120 tys. PLN

UWAGA! DO WYNAJĘCIA HALE
MAGAZYNOWE NA ARTYKUŁY
SPOŻYWCZE

Działki sprzedaż

Atrakcyjne 8a w centrum Woli
Justowskiej − cena 100 tys. USD

Okolica ul. Saskiej z doskona−
łym dojazdem. Komercyjna
50a. Cena 1000.000 zł

Grembałów − M−3, 54a, cena
3200 zł/a

Poszukujemy
� Działki do 20 ar na płn. od Krakowa
� 8—10 ar w okolicach Nowej Huty
� 10—20 ar w Jerzmanowicach
� Chałupy na wsi do 30 km od Krakowa

Do wynajęcia:
� Atrakcyjne mieszkania w Nowej Hucie
� Pomieszczenia na gabinety (lekarskie, biurowe) w Nowej Hucie
� Halę 100 m2 na cichą produkcję w Grębałowie
� 2,3 osobowe pokoje do wynajęcia w centrum Krakowa
� Bar i restauracja na terenie Nowej Huty
� Lokale handlowe na terenie Nowej Huty

Do sprzedaży
� Superkomortowe dwupokojowe mieszkanie z garażem na os. Lesisko
� Dom w Zakopanem
� Nowo wybudowane jednookojowe na Nowej Hucie
� Atrakcyjne dwupokojowe mieszkanie przy ul. Królewskiej
� 21 ar w Grębałowie
� Atrakcyjna działka 43 ar w Modlnicy (wjazd bezpośrednio z drogi olkuskiej)
� 2,5 ha lasu w Kalwarii Zebrzydowskiej
� Parcela 8,5 ar z rozpoczętą budową w Wieliczce
� Dwór wraz z zabudowaniam iw Jaśkowicach do sprzedaży lub wynajęcia

Do zamiany
� Dwupokojowe 37 m2 na garsonierę
� Czteropokojowe 120 m2 (lokatorskie prawo do lokalu) na dwupokojowe

Nawiążemy współpracę z biurami turystycznymi

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO − HANDLOWE

Spółka z o.o.

31−159 Kraków, Al. J. Słowackiego 29
Biuro Obrotu Nieruchomościami

Kraków, ul. Bieńczycka 168
tel. 643−00−25, fax 643−67−55

LOKALE  HANDLOWE
sprzedaż − najem

w Centrum Handlowym "TOMEX"

pełna obsługa prawna i notarialna
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SPRZEDAŻ
Okazja! Dom do sprzedaży, w
Dąbrowie Tarnowskiej, nowy nie
zamieszkany, parkiety, flizy, 200
tys. zł, działki 2x40 a, 800 zł/a, tel.
grzeczn. 014/ 677−69−63 lub ul.
Grunwaldzka 10
Sprzedam nowy dom całor.,
wyk., 4 pok. + salon, tel., ogrz.
gaz., garaż, blisko las i Dunajec,
200 m2, Zawada Lanck. k/Zakli−
czyna, 28.000 USD, do neg., tel.
649−89−83, 425−76−66 w.151
Opolska, 52 m2, mieszk. spół. wł., do
remontu, 7p/10, 3 pok., jk, 122.000,
tel. 415−87−60, 0602/ 55−80−62

Dom letniskowy, całoroczny,
działka 5 a, zagospodarowana,
Poręba k/Trzemeśni za Myśleni−
cami, 145.000 zł, tel. 012/ 634−
11−18, 0601/ 43−66−21
Działka bud. 28 a, atrak. poło−
żenie przy Dol. Będkowskiej −
Łazy, 20 km od Krakowa, 45.000
zł, tel. 0501/ 41−43−82, 022/ 789−
56−56, 012/ 633−93−63
Nowy Wiśnicz, dom częściowo
do wykończenia, 200 m2, wraz
z zabudową gosp., dz. 2 ha,
150.000 zł, tel. 0603/ 18−11−98
Tarnów – Mościce, sprzedam
dom murowany, piętrowy, z
garażem, 110 m2, dz. 6 a, 180
tys. zł, tel. 090/ 25−43−42

Atrakcyjny, nowy dom, 250 m2,
dz. 13 a, płn. Kraków, 8 km od
ścisłego centrum, znakomite po−
łożenie, 150.000 USD, tel. 012/
645−73−63
Ojcowski Park Narodowy, dz. rol−
no−bud. 1,22 ha, nad Doliną
Prądnika, z widokiem na skałki,
38 tys. zł, tel. 0501/ 12−92−07
Dom użytkowo − mieszkalny do
wykończenia, obrzeża Bieżano−
wa, 400 m2, dz. 7,5 a, 270.000 zł,
odpis podatkowy, tel. 012/ 656−
53−21
Młyn wodny, murowany, dom,
zabud. gosp., wszystkie media,
siła, 2,7 ha, rekreac. okolica, 18
km od Krakowa, gm. Zabierzów,
190.000 USD, tel. 012/ 282−49−97

Kryspinów, obiekt komercyjno –
mieszkalny 600 m2, do wyk.,
620.000, tel. 012/ 412−77−69,
0501/ 84−22−58
Friedleina, 36 m2, 2 pok. + aneks
kuchenny, balkon, spół. wł.,
122,5 tys. zł, tel. 632−80−74
Pilnie sprzedam działkę 38 a,
możliwy podział, os. Kościelniki,
N. Huta, 50 tys., tel. 645−07−50 od
12−13
Sprzedam 2 pok., 41 m2, w N.
Hucie, tel., loggia, flizy, boaze−
ria, 115.000, tel. 012/ 647−05−40,
0603/ 29−02−40
Sprzedam garsonierę 21 m2, IV/
IV, al. Daszyńskiego, 72 tys., tel.
413−30−41

Do sprzedaży
Poręba Wielka ( k/Koninek)

komfortowy dom z bali drewnianych,
180 m2, dz. 34 a, malowniczo położony,
 tel. 012/ 413−84−66, 0602/ 76−21−90

DOMY JEDNORODZINNE  W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ
BRONOWICE WIELKIE

Budynki są wykonane w nowoczesnej technologii  z materiałów
ceramicznych, pokryte dachówką.  Oferujemy Państwu domy w stanie

surowym zamkniętym ze stolarką okienną drewnianą.
Pow. działki 2,5−4,5 ara. Pow. mieszkalna − 149 m2. Cena 250 tys. zł

NIERUCHOMOŚCI
Kraków, ul. Radzikowskiego 37

tel./fax 636−05−30; 0501 712−444; 0501 499−987

Os. Jugowice
– do sprzedania dom,
stan surowy, pow. całk.
340 m2, działka 5 a,
tel. 0604/ 49−87−83

Mieszkania, domy
Zabierzów − dom, 200 m2, dz.
13a − 270 tys.zł
Bronowice − dom, 250 m2, dz.
28a − 400 tys.zł
os. Oficerskie − dom, 200 m2 −
370 tys.zł
Dom − rejon Rydla − 540 tys.zł
Balicka − stan surowy − 185 tys.zł
1/2 kamienicy − 185 tys.USD
Żabiniec − segment, stan
sur.zamk., 200 m2

KUPNO − SPRZEDAŻ − NAJEM
PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA I NOTARIALNA

Kraków, ul. Balicka 100
tel. 012/638−03−77, 0601 890−310

FUXFUXFUXFUXFUX-N-N-N-N-N
pn. − pt. 9.00−17−00

Zabierzów − dom 200 m2 nowy,
umeblowany − 600 USD+media
Urzędnicza − 60 m2 − 185 tys.zł
Królewska − 90 m2 − 300 tys.zł
Czarnowiejska − 70 m2 − 215 tys.zł
Zakątek − 50 m2 − 170 tys.zł

Działki
Zabierzów − 15a, uzbr. w dział.
obok (pod lasem) − 10 tys./ar
Witkowice − 11a, M−3 uzbr. −
14 tys./ar
Wola Justowska − 31a − 7.000 zł/ar

Specjalizacja działki: komercyjne, mieszkaniowe, przemysłowe, rolne

Atrakcyjna kamienica ul. Mazowiecka − 800 m2
pow. mieszkalnej w tym 200 m2 pow. wolnej, strych do
adaptacji, możliwość budowy oficyny, cena 350 tys. USD
Poszukujemy działek komercyjnych pod markety i stacje benzynowe
we wszystkich miastach Polski powyżej 20 tys. mieszkańców

Z NAMI PO SUKCES

JAMAR BIURO NIERUCHOMOŚCI
mgr Jacek Czerwiak

30−421 Kraków, ul. Ogrodniki 2a
(Łagiewniki, róg Zakopiańskiej 22)
Certyfikat PFRN, członek MSPON

266−19−06
267−47−64

Zapraszamy pn−pt 9−18 sob. 9−13
Kupno, sprzedaż, wynajem, wyceny

Oferuje do sprzedaży, wynajmu i dzierżawy
DOMY, MIESZKANIA, BIURA, DZIAŁKI

Oferta specjalna:
PRĄDNIK BIAŁY − MIESZKANIA W BUDOWIE,

ODPIS PODATKOWY, ULGA NA WYNAJEM

Mieszkania − wynajem
� pięć atrakcyjnych, 2 pokojowych o pow. 60 m2

z garażami, rejon ulicy Dobrego Pasterza

Biura − wynajem
� Budynek o wysokim standardzie wykończenia (Klasa B −

klimatyzacja, instalacja komputerowa, recepcja), własny
parking − rejon Alei Pokoju, czynsz 23 USD/m2 + opłaty

� Całe piętro w budynku biurowym (do remontu),
pow. 345 m2, rejon Ronda Mogilskiego, dwie windy,
czynsz 35 PLN/m2 + opłaty, możliwość parkowania

� Lokal nowy na dwóch kondygnacjach o pow. 216 m2,
4 linie telefoniczne, możliwość parkowania, rejon ulicy
Lea, czynsz 3.000 USD+opłaty.

BIURO ZAPEWNIA:
− Regulację stanów prawnych nieruchomości.
− Pełną obsługę geodezyjną, notarialną i prawną
− Pomaga w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości.
− Wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

KPG NIERUCHOMOŚCI
ul. Kordylewskiego 11

Krakowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Sp. z o.o.

Przedstawiciel międzynarodowej firmy Knight Frank
tel./(012) 412−09−07, 413−53−20
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Tenczynek k/Krzeszowic, 25 km
od Krakowa, sprzedam dom
piętrowy, budynek gosp., dz. 15
a, media, miejscowość atrakcyj−
na, 190 tys. zł, tel. 012/ 282−22−10
Dom 200 m2, stan sur. zamkn.,
dz. 37 a, gaz, prąd, woda, 20 m
od Puszczy Niepołomickiej, 105
tys. zł, tel. 648−12−11 po 17−tej
Centrum Zakopanego, 4 pok.,
65 m2, 3p/III, atrakcyjne, duża
jk, wc, łaz. osobno, duży balkon,
widok na Giewont, 190.000, tel.
018/ 201−56−07
Sprzedam działkę komercyjną
13 a, ul. Dąbrowskiego – Kraków,
wszystkie media, aktualne WZiZT,
szer. dz. 25 m, 5000 USD/a, tel.
0602/ 63−85−10

2 pok., 32 m2, Olsza, VIp/X, jk,
flizy, tel., atrakcyjne sprzedam,
96.000 zł, tel. 012/ 412−26−50, 411−
00−38
M−4, 63 m2, Dywizjonu 303, jk,
loggia, tel., standard, 2p/Xp,
spokojni sąsiedzi, 160.000 zł, tel.
649−92−78
Stare Miasto, centrum handlo−
we i komunikacyjne, 3 pok., 64
m2, parkiety, flizy, co, tel., IIIp,
budynek ogrodz., dużo zieleni,
sprzeda właściciel, 195.000 zł,
tel. 633−19−98
Wola Justowska, dom 300 m2,
działka 2.900 m2, w tym 3 dział−
ki budowlane, 350.000 USD, tel.
012/ 425−24−83

Wola Justowska, przy Rudawie,
52 a, dom i zabudowania gosp.,
20.000 zł/a, do neg., tel. 012/
422−05−18 rano i wieczorem
Działka widokowa 84 a, koło
Błoń Krakowskich, usługi komer−
cyjne ze sportem i rekreacją, 55
USD/m2, do neg., tel. 012/ 422−
05−18 rano i wieczorem
Wykończony, nowy dom do za−
mieszkania, p.u. 150 m2, ładne
rozmieszczenie wnętrz, dz. 4 a,
ogrodzona i zagospodarowa−
na, 285 tys. zł, tel. 288−08−40
Działka pod M−3, Bieżanów re−
jon os. Złocień, dz. 98 a, 5200/a,
tel. 655−75−75 lub 653−15−92 po
21−ej

Nowy Bieżanów, 3 pok., 2 log−
gie, 63 m2, standard, 10 piętro,
tel., 118.000, tel. 643−63−85
Sprzedam działkę rekreac.−bud.,
w Mnikowie, 30 a, 1000 zł/a, tel.
012/ 266−62−70 wieczorem
Prokocim Stary, 3 pok., 61 m2,
nowe bud., wyk., parkiety, flizy,
tel., 150.000 zł, możliwość kup−
na garażu 30.000 zł, tel. 0601/ 48−
54−37
Myślenice, 74 m2, IV/IV, nowe,
sw, 2 pok., duża kuchnia i łaz.,
osobne wc, 120 tys. zł, tel. 0602/
17−56−64
Sprzedam działkę rekreacyjną,
okolice Niepołomic, 44 a,
20.000 zł, tel. 645−69−85

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI  JERZY ZIELIŃSKIAGENCJA NIERUCHOMOŚCI  JERZY ZIELIŃSKIAGENCJA NIERUCHOMOŚCI  JERZY ZIELIŃSKIAGENCJA NIERUCHOMOŚCI  JERZY ZIELIŃSKIAGENCJA NIERUCHOMOŚCI  JERZY ZIELIŃSKI
Kraków, ul. Cybulskiego 10 tel./fax 429−24−74

e−mail: jz@bci.krakow.pl.
SPRZEDAMYpl. Sikorskiego, 3 pok., hipot., 103m2, cena 340.000zł

ul. Kr. Jadwigi, parter kamienicy, 112m2, cena 280.000zł
os. Ogrodowe, 3 pok., hipot., 62,5m2, cena 125.000zł
ul Lipińskiego – Ruczaj, 2pok., wł. spół., 53m2, cena 140.000zł
ul. Łobzowska, 2 pok., wł. spół., 47m2, cena 140.000zł
ul. Lubelska, 3 pok., hipot., 64m2, cena 185.000zł
ul. Powstańców, 2 pok., sp. wł., 51m2, cena 135.000zł

Biuro Pośredenictwa ,,ARCHIDOM’’ − BOCHNIA
tel. (0−14) 611−86−61 SPRZEDA

� Dom murowany k. Bochni − gaz, prąd, dz. 52 ar − 52.000 zł
� Dom w górach − Połom k. Żegociny − 150.000 zł
� Nowy dom − co, gaz, tel. − Krzeczów k. Bochni, dz. 7 ar − 165.000 zł
� Dom stan surowy na trasie Brzesko−Nowy Sącz − dz. 10 ar − 75.000 zł
� Mieszkanie M−4 w Bochni − 62 m2, oś. Niepodległości − 85.000 zł
� Mieszkania nowe w Bochni − 31−−80 m2 − 2.220 zł/m2
� Kamienica w Bochni z lokatorami − 100.000 zł
� Działka pod usługi komunikacyjne przy E−4, przed CPN − 35.000 zł
� Działka budowlana z lasem − 40 ar k. Bochni − piękna − 30.000 zł
� Działka budowlana 8 ar − gaz, prąd, woda, Proszówki k. Bochni
� Działka przemysłowa − 20 ar, Bochnia − 26.000 zł
� Działkę bud−usługową k. STALPRODUKTU Bochnia, 30 ar − 23.000 zł
� Działka usługowo−handlowa 5 ar − w centrum Bochni − do wynajęcia
� Działka budowl.−rolna nad Rabą k. Bochni − 55 ar − 40.000 zł
� Wynajem nieruchomości w Bochni.
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Sprzedam mieszk. 3 pok., 48 m2,
jk, flizy, spół. wł. hipot., Nowy Pro−
kocim, Jerzmanowskiego, 115.000
zł, tel. 012/ 657−39−97 po 18−tej
Sprzedam mieszkanie 4 pok., 67
m2, jk, flizy, parkiet, szafy, tel.,
spół. wł., 6p/X, Prądnik Czerwo−
ny, Łepkowskiego, 175.000 zł, tel.
012/ 412−72−91 po 18−tej
Sprzedam budynek 1 kond., 100
m2, zlewnia mleka, z rampą do
rozładunku, uzbr. w wodę i prąd,
ogrodzona dz. 10 a, 27 tys.,
Szczytniki k/Proszowic, Stanisław
Łanecki Pieczonogi 48

Skawina/Tyniec, dom 240 m2,
zagospod. dz. 4,7 a, wysoki stan−
dard wykończenia, spokojna i
bezpieczna okolica, ocieplony,
b. dobry dojazd do Krakowa,
360 tys. zł, tel. 012/ 276−41−56
Oleśnica k/Wrocławia, dom, sze−
regówka, 220 m2, dz. 3,5 a,
wszystkie media, 5 pok., garde−
roba, 2 łaz., kuchnia, salon, ga−
raż, 370.000 zł, tel. 071/ 314−91−45
Kraków – Azory, mieszkanie 3
pok., 62,7 m2, wł. sp., w nowym
bloku z cegły, 2p/3, komfortowe,
parkiety, flizy, 235.000 zł, lub za−
mienię na dom w rozliczeniu, tel.
636−91−13
Ścisłe centrum, 95 m2, do kapi−
talnego remontu, 2 pok., jk,
220.000 zł, do neg., tel. 636−18−
12, 413−73−36

Działki budowlane, Stary Bieża−
nów, 6 a, 5 tys. zł/a, rej. ul. Bie−
żanowskiej, tel. 288−09−48
Mogilany, dom 2−rodzinny, 6−let−
ni, 360 m2, dz. 39 a, 2 garaże, 3
kondygnacje, odrębne instala−
cje, 2 x tel., siła, pełne uzbroje−
nie, 550 tys. zł, tel. 012/ 270−17−
99 wieczorem
Okazja! Sprzedam działkę bud.
15 a, uzbr., widokową, WZ i ZT,
Niedźwiedź k/Słomnik, 900 zł/a,
tel. 012/ 654−50−65
Gospodarstwo 2,7 ha, połowa
las, dom w stanie sur. zamkn.,

wszystkie media, w podgórskiej
wczasowej miejscowości sprze−
dam, 120.000 zł, do neg., tel.
012/ 411−33−66
Sprzedam dom jednorodzinny
wraz z bud. gospod., garażem i
ogrodzoną działką 24 a, w Kan−
torowicach k/Nowej Huty, ok.
150 tys. zł, tel. 429−62−64 po 20−tej
Dobczyce, działka budowlana
15,5 a, uzbr., asfaltowy dojazd,
płd. stok, widok na zalew, 1600
zł/a, tel. 0601/ 42−29−38
Sprzedam pole orne 1ha 48 a,
300 zł/a, Zębala, Książniczki 15,
32−001 Raciborowice
Kurdwanów, sprzedam bez po−
średnictwa mieszkanie 3 pok.,
ładne, 2 loggie, tel., parkiety,
flizy, 9p/X, 68,3 m2, 142 tys., tel.
654−22−08

Os. Boh. Września, 2 pok. + jk, po
remoncie, 41 m2, od zaraz, bo−
azeria, flizy, rozkładowe, tel., IIIp/
IV, 112.000 zł, tel. 0603/ 29−02−40
Działka 125 a, uzbr., uzgodnienia,
pod motel, stację paliw, domy 1−
rodzinne, przy trasie Kraków – Chyż−
ne, ładny teren, 2000 zł/a, raty,
uzgodnienia, tel. 0602/ 53−91−34
Swoszowice, ekskluz. dom, 2 ga−
raże, 320 m2, dz. 12,5 a, zago−
spod. ogród sprzedam, 140.000
USD, tel. 0601/ 41−19−05
Krynica, pensjonat z wyposaże−
niem, stan b. dobry, 16 pokoi,
380 m2, 10 a, wszystkie media,
parking, dom gosp., 720 tys. zł,
tel. 018/ 471−34−80, 471−39−34
Działka bud., 40 a Beskid Wyspo−
wy na pograniczu gm. Łapa−
nów, Raciechowice, w pobliżu
rzeka, las, możliwość podziału,
700 zł/a, tel. 012/ 653−27−25
Nowy dom, 240 m2, 12 a, ład−
ny, wszystkie media, piętro do
wykończenia, tel., Krzeszowice
sprzedam, 210.000 zł do neg.,
lub zamienię na mieszkanie w
Krakowie, tel. 012/ 282−55−00
2 pok., 51 m2, Prądnik Czerwo−
ny, 130.000, po rem., szafy Stan−
ley, kuchnia wg projektu sprze−
da właściciel, tel. 0501/ 46−37−40
Atrakcyjny dom wielorodzinny,
Skotniki, blisko campusu UJ, ok.
300 m2, dz. 8 a, wszystkie me−
dia, 2 klatki, podpiwniczony,
garaż, 390 tys. zł, tel. 012/ 267−
50−39, 411−86−60
Atrakcyjne mieszk. w domu 1−ro−
dzinnym, wydz. hipot., 80 m2 +
strych 40 m2, ekskluz. wykończ., fli−
zy, panele, dębowa kuchnia –
sprzedam, 320 tys. zł, tel. 266−47−76
Działka bud. 10 a, pod lasem,
Kędzierzynka k/Dobczyc, 8000
zł, tel. grzeczn. 012/ 271−15−49
Nowy Targ, mieszk. 40 m2, jasne,
balkon, b. dobra lokalizacja, III
piętro, bud. z cegły, wł. hipot.,
80.000 zł, tel. 012/ 415−18−67
Ok. Rabki, luksusowy dom z bali
drewnianych, podpiwniczony,
160 m2, 5 pok., 2 łaz., wyposażo−
na kuchnia, siła, gaz, tel., dz. 11
a, 239.000 zł, tel. 012/ 266−68−51

Dom wolno stojący, murowany,
ok. 37 km od Krakowa, do za−
mieszkania, 108 m2, 31 a sprze−
dam, 75 tys. zł lub zamienię na
mieszk. w Krakowie, tel. 636−70−57
Dom, Zduńska Wola, 30 km od Ło−
dzi, 100 m2, działka 12,5 a, 100.000
zł, do neg., tel. 012/ 421−42−13
Sprzedam murowany domek
letniskowy 35 m2, dz. 4,5 a, w
rejonie Michałowic, 35.000 zł, tel.
649−33−45
3 pok., Albertyńskie, 3p/4p, log−
gia, wc, łazienka, tel., PTK, jk,
48,3 m2, wolne, 114.000 zł, tel.
012/ 647−87−80 od 19−21
Właściciel, 2 pok., Bronowicka, 37
m2, wys. parter, parkiet, flizy, do−
datk. Drzwi, nowa inst. elektr., 108
tys., tel. 636−04−40, 090/ 69−87−71
Myslenice, dom−rezydencja 500
m2, 6 pok., salon, 2 kuch., 3 łaz.,
dz. 7 a, ogrodzone, wszystkie
media, 190 tys. USD, do neg., tel.
012/ 272−15−61 po 19−tej
Sprzedam 30 a, WZiZT na tere−
nie Woli Justowskiej, 6000 USD/
a, tel. 012/ 411−54−77
Sprzedam 3 pok, ul. Kurczaba,
0/IV, 61 m2, wł. spół., Kw, tel., fli−
zy, balkon, jk, 125.000 zł, wolne
od zaraz, tel. 012/ 429−70−91
Podstolice, działki rolne 54 a
27.000 zł, 28 a 8400 zł, Grabówki
dz. bud. 29 a 43500 zł, tel. 012/
278−67−37, 425−88−92
Lanckorona, stylowy dom wiej−
ski, całoroczny, dz. 32 a, 40.000
USD, tel. 415−40−60, 0603. 78−24−
45
Dom letn.−całoroczny 100 m2, za
Myślenicami, 4 pok., kuch., łaz.,
kominek, ogrodzona dz. 14 a,
tel. sprzedam, 85.000, lub zamie−
nię na mieszkanie w Krakowie,
tel. 012/ 425−56−69
Sprzedam działkę rekreac., w
okol. Ojcowa, 1 ha, możliwość
podziału – 25 a, 18 km od Kra−
kowa, 700 zł/a, tel. 012/ 633−12−
74, 389−23−98
Sprzedam działkę bud.−ogrodn.
130 a, 20 km od Krakowa, 600/
a, do neg., szer. 60 m, dł. 230 m,
Krasieniec Stary, tel. 388−41−18

Sp z o.o. sprzeda nieruchomość o pow. 86 a
z rozpoczętą inwestycją – hala magazynowa
o pow. 1200 m2, wys. 6 m – położoną przy
ul. Półłanki 33 w Krakowie. Cena 1.000.000 zł

Tel. 0602 293 222

BIURO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI

Piotr Małec
31−279 Kraków, ul. Łokietka 59/14

tel. 012/633 92 80, GSM 0602 69 44 91
* administracja i zarząd nieruchomości
* pozyskiwanie nieruchomości
* obsługa techniczna (usługi porządkowe, konserwatorskie)

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI „ZOFIA”
34−500 ZAKOPANE

ul. Kasprowicza 31a, pon.−pt. 13.00−17.00
tel./fax 018/20−68−109, 0601/407−320

DOMY, PENSJONATY, MIESZKANIA, DZIAŁKI  W REJONIE ZAKOPANEGO I OKOLIC
OFERTA SPECJALNA:
Segmenty mieszkalne w centrum Zakopanego i mieszkania w Zakopanem:
42 m2, 48 m2, 52 m2, 54 m2, 63 m2, 70 m2, 91 m2, 120 m2

MOGILANY k./ KRAKOWA
do sprzedania

dom parterowy z poddaszem,
podpiwniczony, stan surowy
zamknięty, pow. 255 m2, działka 26 a,

cena 270.000 zł, TEL. (012) 644−70−31

Łagiewniki
Dom wolnostojący, 8−letni, na 18a działce,

atrakcyjny, cena: 250.000 USD

Tel.: 0602 789825, 0602 212612

Garsoniera − Olsza
Sprzedam garsonierę − okolice ul. Pilotów,

Krakchemii, IVp/IVp, spółdz. wł, telefon.

Tel.: 0601 682 487
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13/99

KUPNO
Kupię 5 pok. z balkonem w cen−
trum, bez pośredników, tel.
0602/ 38−06−05
Dom w Krakowie lub do 15 km
od Centrum, zach., płn.−zach.,
płd.−zach., ok. 150 m2, do 230
tys. zł, tel. 012/ 423−05−99
Kupię pilnie duże mieszkanie w
centrum Krakowa, bez pośred−
ników, tel. 0602/ 23−03−73
Kupię atrakcyjne mieszkanie, 40−
60 m2, w centrum Krakowa, lata
budowy 1990 i później, tel. 0601/
96−62−41
Kupię dom w Kocmyrzowie lub
okolicy, na płn. od Nowej Huty,
gotowy lub do wykończenia, do
200 tys. zł, tel. 644−38−52, 0602/
68−28−38
Kupię mieszk. 2 pok., II−IIIp, hipot.,
40−50 m2, nowe, w dzielnicy
Prądnik Cz., Krowodrza, tel. 014/
33−13−17
Kupię mieszkanie 3 pok., balkon,
tel., mile widziana N. Huta i oko−
lice, bez pośredników, tel. 0601/
55−04−01, 012/ 641−28−52 wieczo−
rem
Parterowy dom z mieszk. pod−
daszem, do 150 m2, na ogrodz.
dz. 15−30a, chętnie wyk., w okol.
Krakowa, do 100.000 zł, oferty +
foto: Janusz Wroński, 31−543 Kra−
ków, ul. Szafera 1/8

Kupię mieszk. 1 pok., bez pośred−
ników, do 75.000, wykluczony:
parter, wieżowiec, ck, N. Huta i
Prokocim, tel. 032/ 642−84−61
Kupię dom z ogrodem w Krako−
wie lub płn. okolicach, do re−
montu, tel. 0602/ 23−03−73
4 pok. mieszk., min. 80 m2 ku−
pię, tel. 419−31−10
Działkę bud., niedużą, dom w
stanie sur., najchętniej Wola Ju−
stowska lub okolica, w ładnym
miejscu, tel. 012/ 425−24−83
Kupię mieszkanie do 40 m2, w
N. Hucie, najchętniej w Mistrze−
jowicach lub zamienię garsonie−
rę 25 m2 na 2 pok., nie parter,
wysokość dopłaty do uzg., tel.
647−68−11
Kupię działkę rolną, rekreacyjną,
okolica Tyńca oraz w paśmie
Kraków – Świątniki – Myślenice,
dojazd, widokowa, tel. 012/ 637−
36−40
Dom do wykończenia, remon−
tu, zamieszkania, wszystkie me−
dia, większa działka, Kraków lub
bliskie okolice, do 170.000, bez
pośredników, tel. 0501/ 18−18−28
Zdecydowanie kupię lokal skle−
powy, oficyna wykluczona,
może być do remontu, okolica
centrum, tel. 633−30−84
Działkę pod zab. wielorodzinną
kupi firma, tel. 0602/ 35−84−04
Kupię mieszkanie do 40 m2, tel.
647−97−05

Dom ok. 80 m2, do remontu, do
65 tys., 30 km od Krakowa, tel.
090/ 27−89−03 wieczorem
Kupię małą kamienicę lub dom
w centrum Krakowa, w rozlicze−
niu mieszkanie 3 pok. w Śródmie−
ściu, tel. 090/ 68−80−69
Kupię działkę ok. 20 a, wraz z ma−
łym domkiem ok. 70 m2, okolice
Wieliczki po Gdów, tel. 655−30−00
Kupię dom lub szeregowiec w
stanie sur., w płn. lub zach. czę−
ści Krakowa, najchętniej bez po−
średników, tel. 032/ 767−01−24
Zdecydowanie kupię garsonie−
rę lub M−1, parter i powyżej III
piętra wykluczone, może być
do remontu, Krowodrza, Olsza,
Zwierzyniec, Dębniki, bez po−
średników, tel. 633−30−84
Dom nowy ok. 300 m2, może
być stan surowy, tel. 415−58−92
Kupię nowe 2 pok., lub wkład w
nowo powstającym bloku, najch.
z odpisem podatk., Kurdwanów i
N. Huta wykluczone, tel. 012/ 632−
71−81 Dorota, 0603/ 76−44−31
Centrum ścisłe, mały aparta−
ment lub mieszkanie kupię, tel.
656−07−69 wieczorem
Kupię bez pośredn. działkę bud.
uzbr., w Krakowie lub najbl. oko−
licy od strony płn.−zach., tel. 018/
471−34−80

ZAMIANA
Łódź, 2 pok., kwater., 40 m2, mię−
dzywojenne, po remoncie za−
mienię na podobne w Krako−
wie, może być zadłużone, tel.
0501/ 78−95−25
3 pok., 55 m2, na os. Widok, 2
piętro zamienię na dużą garso−
nierę, lub wynajmę od 1.08.99,
tel. 033/ 876−62−42

2 pok., 30 m2, ładne, winda, wi−
dok na Kopiec Kościuszki, IVp/VIIp,
tel., wł., na większe, od 45 m2, wł.,
tel., może być zaadapt. strych, tel.
012/ 637−60−10, 0601/ 84−97−39
Krynica − Czarny Potok, 3 pok.,
63 m2, hipoteka zamienię na
mniejsze w Krakowie, tel. 012/
421−33−90 wieczorem
Garsonierę 32 m2, IIIp, ul. Turka, wł.,
indywidualne ogrzewanie na 2
pok., tel. 632−06−24, 0602/ 33−01−96
M−4, 63 m2, Dywizjonu 303, stan−
dard, do remontu zamienię na
2 pok., ok. 40 m2, tel., balkon,
za dopłatą, tel. 649−92−78
Zamienię garsonierę 25 m2 na
2 pok., wł., w Nowej Hucie, do
40 m2, najchętniej w Mistrzejo−
wicach lub kupię 2 pok., do
90.000 zł, nie parter, wys. dopł.
do uzg., tel. 647−68−11
Zamienię 2 mieszkania lokator−
skie w prywatnej kamienicy:
garsoniera – 1 piętro, parter 69
m2 na mały domek na obrze−
żach Krakowa, tel. 423−22−90
Lublin, mieszk. 3 pok., superkom−
fort, tel., balkon, parter, 48 m2,
spół. wł., blisko przystanek MPK
zamienię na podobne w Krako−
wie lub sprzedam, 90.000 zł, tel.
012/ 415−67−77
4 pok., 86 m2, kwaterunkowe,
Centrum A zamienię na 2 lub 3
mniejsze, garsoniery, 1, 2 pok.,
tel. 0601/ 35−04−28
Zamienię pół bliźniaka komforto−
wego, ok. 120 m2 p.c., 3 pok.,
ogródek, wiata murowana na 3
pok., ul. Bieżanowska lub sprze−
dam, 190.000, tel. 012/ 658−67−33
Oleśnica k/Wrocławia, zamienię
pilnie dom 220 m2, dz. 3,5 a, bar−
dzo dobra lokalizacja, wszystkie
media, tel. na dom w Krakowie,
tel. 071/ 314−91−45

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
H−studio − projekt; realizacja

duże doświadczenie
tel. (012) 415 40 94
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Prenumerata krajowa przyjmowana jest przez jednostki “RUCH” S.A.
właściwe dla miejsca zamieszkania

z odbiorem w wyznaczonym kiosku lub innym punkcie sprzedaży.
Zamówienia należy składać w niżej podanych teminach

na I kwartał następnego roku – do 5 grudnia,
·na II kwartał – do 5 marca, ·na III kwartał – do 5 czerwca

·na IV kwartał – do 5 września.
Prenumeratę można również zamówić bezpośrednio

w redakcji dwutygodnika “Krakowski Rynek Nieruchomości”

APARTAMENTY DLA FIRM
NA KILKA DNI LUB DŁUŻEJ

w pełni wyposażone i umeblowane, TV Sat, telefon, sprzątanie
ul. Św. Tomasza, 3−pok, 66 m2, 750 USD/m−c + opłaty

ul. Lubelska: studio z aneksem kuchennym od 100 USD/tydzień
0−602 24 74 38 (pełna oferta na życzenie przesyłana faksem)

POSZUKUJĘ  DO WYNAJĘCIA LOKALU
POD PRODUKCJĘ W KRAKOWIE

TEL. 0602 220−990

Poszukuję do wynajęciaPoszukuję do wynajęciaPoszukuję do wynajęciaPoszukuję do wynajęciaPoszukuję do wynajęcia
na długi okres lokalu biurowo−handlowego

30−60 m2 w obrębie PlantPlantPlantPlantPlant.
Może być oficyna, I piętro. Chętnie ul. Sławkowskaul. Sławkowskaul. Sławkowskaul. Sławkowskaul. Sławkowska

422−88−44, 0602 385−412, wieczorem 637−99−33422−88−44, 0602 385−412, wieczorem 637−99−33422−88−44, 0602 385−412, wieczorem 637−99−33422−88−44, 0602 385−412, wieczorem 637−99−33422−88−44, 0602 385−412, wieczorem 637−99−33

LOKAL BIUROWY
o powierzchni 110 m2 lub 70 m2
z szeregiem linii telefonicznych

na I piętrze przy ul. Floriańskiej  do wynajęcia.
Tel. 012−429−19−20

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI  JERZY ZIELIŃSKIAGENCJA NIERUCHOMOŚCI  JERZY ZIELIŃSKIAGENCJA NIERUCHOMOŚCI  JERZY ZIELIŃSKIAGENCJA NIERUCHOMOŚCI  JERZY ZIELIŃSKIAGENCJA NIERUCHOMOŚCI  JERZY ZIELIŃSKI
Kraków, ul. Cybulskiego 10 tel./fax 429−24−74

e−mail: jz@bci.krakow.pl.
Pilnie kupimy działki budowlane, rozpoczęte budowy: Wola Justowska ,Chełm, Bronowice

APARTAMENTY DO WYNAJĘCIA:
ul. Radzikowskiego, 4 pok., 94m2, z garażem, nowy, 1200USD
ul. Szpitalna, 3 pokoje, aneks kuchenny, 120m2, 1200USD
ul. Kr. Jadwigi, 3 pokoje, parter willi, 112m2, 3000zł
ul. Pijarska, 4 pokoje, 85m2, umeblowany, 1500USD

Os. Oficerskie
2 poziomowe mieszkanie z garażem, 73 m2,

wynajmę 500 USD miesięcznie

Tel.: 0602 212612, 0602 789825

B I U R A,  M A G A Z Y N Y  D O  W Y N A J Ę C I A :
Górka Narodowa  − XVIp. budynek biurowy:
� 4 kondygnacje po 184m2, część parteru − 98m2

� nowoczesne wykończenie, szybkobieżne windy, ochrona,
monitoring ppoż., telefon, parking strzeżony

Rybitwy − przy Urzędzie Celnym Podgórze:
� 3 pokoje biurowe po 14m2, magazyn ogrzewany  520m2

tel. 012/ 415 04  42, 415 03 59, 415 03 63  − Dział Administracji

Dębica, komunalne, 50 m2, I pię−
tro, 2 pok., kuchnia zamienię na
gars. w Krakowie lub inne propo−
zycje, tel. 014/ 677−85−02
Krosno, 56 m2, 4 pok., kuchnia,
I/IVp, wł., dobra lokalizacja za−
mienię na Kraków, 2 pok. lub
sprzedam, tel. 012/ 413−77−84

Zamienię mieszk. 2 pok., 50 m2, hip.,
I piętro, na Kurdwanowie na mniej−
sze 1 pok., w tej samej dziel. lub w
pobliżu, tel. 654−62−85 wieczorem

Dwa mieszkania 3 pok., Kraków
– Śródmieście zamienię na dom
lub kamienicę w Krakowie, tel.
090/ 68−80−69

65 m2, 3 pok., ul. Królewska za−
mienię na mniejsze, dopłata, tel.
636−20−21 wieczorem lub 0501/
33−02−76

Zamienię pilnie M4, 57 m2, spół−
dzielcze, zadbane, jk, osobno
wc, IXp/X na małe + dopłata, ul.
Łużycka, tel. 658−53−61 po 20−tej

Zamienię mieszk. kwat. 32 m2, 1
pok., ck, łaz., w N. Hucie na więk−
sze w Krowodrzy, Śródmieściu,
dopłata, tel. 012/ 632−27−05

Nowy, ładny dom, Krzeszowice,
12 a, ciekawa architektura, czę−
ściowo wykończony, media, tel.
zamienię na wartościowe miesz−
kanie w Krakowie, tel. 012/ 282−
55−00

Krowodrza, 2 pok., 37 m2, VI pię−
tro, tel., w dobrym stanie, nowe
okna PCV, lokatorskie zamienię
na większe, tel. 423−75−79

Zamienię mieszk. we Wrocławiu,
4 pok., 99 m2, IIp/V, lokatorskie,
PGM, możliwość wykupu, jk, łaz.,
osobno wc, tel. na Kraków, do
55 m2, tel. 012/ 421−30−21

WYNAJEM
Do wynajęcia 3 pok., nowe, 66
m2, tel., wyp. kuchnia, łaz., na−
przeciwko Ikea, 1300 zł/mc +
opłaty, tel. 0601/ 40−36−13

Samodzielne piętro w domu jed−
norodzinnym dla 5−ciu studen−
tów, oddzielne wejście, 100 m2,
kuch., hall, łaz., 200 zł od osoby
+ media, tel. 429−70−91

Śródmieście, do wynajęcia
mieszk. 48 m2, Ip, 2 pok., k, ł, cz.
umebl., parkiety, sprzęt AGD i
RTV, balkon, tel., TV kabl., garaż
murowany, 1500 zł + czynsz +
media, tel. 0601/ 40−73−20

Do wynajęcia, 2 pok., 53 m2, Kur−
dwanów, nowe, I piętro/IV, 1000
zł + media, tel. 012/ 262−26−42

Parter domu, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z wc, wc + garaż 45 m2,
magazyn – produkcja, 13 km od
Rynku Gł., pod lasem, staw, ba−
sen, Libertów, k/autostrady, 700−
1000 zł, tel. 270−33−70

Wynajmę dom ok. 30 km od Kra−
kowa, 1−piętrowy, ładny widok,
tel., garaż, taras, ogród, 1500 zł,
tel. 414−22−47

Pokój umeblowany, 18,5 m2 +
łazienka + garaż, os. Czyżyny, w
domu 1−rodzinnym, dla dwóch
studentów, 300 zł/os., wolne od
15.07.99 r., tel. 0501/ 78−93−79

Wynajmę garsonierę 22 m2, ume−
blowana, Śródmieście, czynsz 700
zł/mc + media, biuro 800 zł + me−
dia, tel. 0601/ 41−19−05

B. ładne 2 pok., 60 m2, z oddziel−
ną jadalnią, umeblowane, tel.,
flizy, korek, dobra lokalizacja,
250 USD + czynsz, tel. 655−73−35

Wynajmę dom z tel., na Salwato−
rze, ok. 180 m2, 3 sypialnie, 3 ła−
zienki, kuchnio − jadalnia, salon
oraz pom. gosp., wysoki standard,
2300 USD/mc, tel. 427−00−91

Wynajmę nowo wyremontowa−
ne mieszk., okolice Dietla, 43 m2,
sypialnia, łaz. z wanną, kuchnia
oraz salon 25 m2, tel., wysoki
standard, 450 USD, tel. 427−00−91

Do wynajęcia, nowe 2 pok., 51 m2,
komfort., Ip, w Śródmieściu, 900 zł/
mc + media, tel. 033/ 855−28−37

Właściciel wynajmie od 5 lipca
99 gars. 27 m2, ul. Miechowity –
Olsza, po remoncie z tel., bez
mebli, 650 zł + czynsz + media,
tel. 656−57−07, 0603/ 26−91−81

ul. Wesele wynajmę od 1.09, 4
pok., parkiet, nowe, 2−poz.,
kuchn., łaz., wyposażone, tel.,
garaż − 1200 USD /mies. + me−
dia na rok. tel. 012 412−77−52,
0601 48−41−45
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