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W lipcu 2002 roku, w tym samym miejscu, pisząc o in−
nych sprawach przywołałem maksymę dobrego wojaka Jó−
zefa Szwejka, która brzmi „Jeszcze nigdy tak nie było, żeby
jakoś tam nie było”. Oczywiście są ludzie, którzy po prze−
czytaniu „Przygód dobrego wojaka Szwejka” wzięli sobie
tę zasadę do serca i w życiu nią się kierują. Są również tacy,
który nie znając książki stosują ją w praktyce. Można po−
wiedzieć, że jest ich cechą naturalną, wyssali ją z mlekiem
matki.. Życie z dnia na dzień bez zaprzątania sobie głowy o
bliższą czy dalsza przyszłość, bez snucia planów, zdanie i
godzenie się na to, co dzień następny przyniesie − trzeba
przyznać, że taki sposób życia również wymaga odwagi.
Cóż, każdy ma prawo do budowania swego żywota zgodnie
ze swoimi zasadami. Pod jednym jednak warunkiem, że nie
krzywdzi innych.

Ale coraz częściej dopada mnie refleksja, że tą zasadą,
kierują się ci, od których zależy położenie innych. Słowem
decydenci. I potwierdzają to ostatnie wydarzenia, że nieste−
ty ma to miejsce na każdym szczeblu władzy. Dramatyzm
tej sytuacji polega na tym, że nie są konsekwentni jak Szwejk
i jemu podobni. To „jakoś tam będzie” nie dotyczy ich sa−
mych. Oni o swoje interesy dbają, aż nad wyraz dobrze.

Mariusz Surosz
Redaktor Naczelny

Okiem pośrednika: „Początek roku leniwy, ale z transakcjami”
− Piotr Sumara o pierwszym miesiącu 2004 roku na
wtórnym rynku nieruchomości. .................................................. 35

Po trzech miesiącach przerwy wraca najważniejszy i najbardziej
reprezentatywny przegląd ofert pierwotnego krakowskiego rynku
mieszkaniowego – Giełda Domów i Mieszkań. Joanna Geisler
przypomina historię organizowanych przez krakowski oddział
PSBD Giełd Domów i Mieszkań −  „Wracają Giełdy” ........ 36−37

Umowa zamiany ze względu na koszty może być korzystniejsza od
zawierania dwóch oddzielnych umów sprzedaży, dlatego warto,
aby osoby szukające dla siebie większego mieszkania oprócz ofert
sprzedaży zainteresowały się także ofertami zamiany. Niejednokrot−
nie zamieniając swoje mniejsze mieszkanie na większe, można
znacznie zaoszczędzić na opłatach nawet w stopniu umożliwiają−
cym  remont nowego mieszkania, a ponadto wiele atrakcyjnych
ofert na rynku dostępnych jest tylko w formie zamiany. Paweł Puch
– „Umowa zamiany na rynku nieruchomości” .................38−40

Budownictwo. Kamień, z pozoru zimny i trudny w obróbce, stał
się niezwykle modny. I to zarówno w wersji luksusowej – marmur
lub granit – jak i w wariancie rustykalnym, który polegać może na
obudowaniu kominka zwykłymi otoczakami. Tak, czy inaczej,
kamień nadaje wnętrzu niepowtarzalny klimat i wyrafinowany
wygląd. Anna Dydycz o zastosowaniu kamienia przy wykończeniu
własnego domu w artykule „Nie tylko dla bogaczy” ................ 41

Aktualności

z Krakowa ............................................................................. 42

z kraju .................................................................................... 43

Niezbędnik, czyli podstawowe wskaźniki dla osób
prowadzących działalność gospodarczą .................................42−43

Kupon na bezpłatne ogłoszenie drobne ................................ 104
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44 BIURA NIERUCHOMOŚCI

MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY

POKÓJ Z KUCHNIĄ I GARSONIERY
CENTRUM – KARMELICKA – 27m – 2piętro(4), garsoniera
z aneksem kuchennym i antresolą po remoncie general−
nym, parkiety, og. elektryczne, udział w kamienicy – 125.000
zł, of.3806
PODGÓRZE – NA KO ZŁÓWCE – 19,66m – 4piętro(4), garso−
niera po remoncie, kuchnia ciemna kafelki, terrakota, wy−
kładzina – 70.000 zł, of.3932
PODGÓRZE – DĄBROWSKIEGO – 31,6m˛ – 2piętro(3), dwu−
letnie, wykładzina dywanowa, ogrzewanie c.o. miejskie –
90.000 zł, of.3860
CENTRUM – KARMELICKA – 30m – 4piętro(4), zaadaptowa−
ne poddasze, pokój z aneksem, antresola, panele, udział
w kamienicy, okna dachowe – 119.000 zł, of.3815
KROWODRZA – NA BŁONIE – 25,5m – 2piętro(4), do remon−
tu, balkon – 80.000 zł, of.3965
NOWA HUTA – BOHATERÓW WRZEŚNIA – 25,25m – 2piętro(4),
pokój z ciemną kuchnią, panele, kafelki – 71.000 zł, of.3751
BOREK FAŁĘCKI – KUŁAKOWSKIEGO – 33m – parter(4), nowe,
żaluzje antywłamaniowe, tara s–110 000 zł., of. 3792
CENTRUM – SERENO FENNA – 33m – 1piętro(4), bardzo ład−
na kamienica, winda, mieszkanie po remoncie– 175.000 zł,
of.3744
RUCZAJ – MIŁKOWSKIEGO – 31m2 – 1piętro(4), trzyletnie,
parkiety, flizy, budynek z cegły, garaż – 120.000 zł, of.3943
KROWODRZA – NA BŁONIE – 24m – wysoki parter(4), studio
z aneksem kuchennym, wykładzina PCV, flizy, tel, meble
kuchenne – 95.000 zł, of.3883
KROWODRZA – NAD SUDOŁEM – 29m – 4piętro(4), loddża,
po generalnym remoncie, meble zostają w kuchni, pralka
w łazience – 111.000 zł, of.3902
KROWODRZA – KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA – 30m+17m an−
tresola – 3piętro(3), salon z aneksem kuchennym, antreso−
la, balkon wysoki standard wykończenia – 195.000 zł, of.3657

2 POKOJE Z JASNĄ
I CIEMNĄ KUCHNIĄ

CENTRUM – ARIAŃSKA – 52m – 1piętro(2), amfilada, og. c. o.
gazowe, hipoteczne, do niewielkiego remontu – 149.000 zł,
of.3964
NOWA HUTA – CENTRUM C – 47m – 3piętro(5), pokoje przej−
ściowe, bez balkonu – 97.000 zł, of.3847
ŚRÓDMIEŚCIE – WŁODKOWICA – 50,73m – 1piętro(4), budy−
nek z cegły, parkiety, loddża do remontu – 140.000 zł, of.3897
CENTRUM – KROWODERSKA – 58,8m – 4piętro(4), zaadap−
towane poddasze, okna połaciowe w dachu, c.o. z wła−
snej kotłowni, antresola, deski, kafelki, ładna aranżacja
wnętrza, kamienica w dobrym stanie – 249.000 zł, of.3957
ŚRÓDMIEŚCIE – UŁANÓW – 56m – parter(4), pięcioletnie, ład−
ne, flizy, oddzielnie duża łazienka i toaleta, balkon, og. c.o
gazowe.– 180.000 zł, of.3937
CENTRUM – BRACKA – 76m – 2piętro(3), po remoncie, ofi−
cyna, okna na południe, odrębna księga, parkiety, ogrze−
wanie własne, dwie piwnice – 490.000 zł, of.3858
KAZIMIERZ – BOŻEGO CIAŁA – 59m – 2piętro(3), hipoteczne,
do remontu, pokoje przejściowe, kamienica – 189.000 zł,
of.3752
CENTRUM – PAWLIKOWSKIEGO – 70m – 3piętro(4), balkon,
ogrzewanie elektryczne, po remoncie – 360.000 zł–, of 3941
KROWODRZA – LEA – 40, 83m – 4piętro(4), dwa pokoje w
tym jeden z aneksem kuchennym, siedmioletnia nadbu−
dowa, okno pionowe i połaciowe, parkiety, kafelki, c. o.
gazowe, widok na Kopiec Kościuszki, meble kuchenne, sza−
fa wnękowa, blisko Parku Krakowskiego – 215.000, of.2697
NOWA HUTA – BOH. WRZEŚNIA – 40m2  – 2piętro(4), hipo−
teczne, parkiety, flizy, balkon, tel – 115.000 zł, of.3859
KROWODRZA – AUGUSTYNKA WICHURY – 51m2 – wysoki par−
ter(4), 3 – letnie, budynek z cegły, parkiety, flizy, lodża –
199.500 zł, of.2289

KROWODRZA – CZAPIŃSKIEGO – 55.6m2 – 2piętro(6), nowe,
wykończone: panele, kafelki, meble kuchenne, loggia, win−
da, budynek monitorowany – 335.000 zł, of.
AZORY – PUŻAKA – 37m2 – 3piętro(4), do remontu, bez balko−
nu, ciemna kuchnia – 97.000 zł, of.3918
PŁASZÓW – MOTYLA – 60m2 – 3piętro dwupoziomowe, podda−
sze zaadaptowane, I poziom – kuchnia, pokój, łazienka, II po−
ziom sypialnia, og. elektryczne, panele 120.000 zł, of.3958
NOWA HUTA – OGRODOWE – 57m – 2piętro(3), parkiety, flizy,
bez balkonu, budynek z cegły –135.000 zł, of.3599
PODGÓRZE – WIELICKA – 48,5m2 – 1piętro(9), dwuletnie, pane−
le, tel, flizy, budynek z cegły – 180.000 zł, of.3755
NOWA HUTA – 1000 LECIA – 38m – wysoki parter(4), standardo−
we loggia, jasna kuchnia – 105.000 zł, of.3917
NOWA HUTA – CENTRUM A – 46m – parter(4), do remontu, par−
kiety, tel. może być na lokal biurowy – 96.000 zł, of.3710
KROWODRZA – KRÓLEWSKA – 30m – 6piętro(8), ciemna kuch−
nia, pokoje przejściowe, PCV, okna na południe, okna wymie−
nione – 119.000 zł, of.3890
CENTRUM – KREMEROWSKA – 54, 5m – 4piętro(4), parkiety, bal−
kon, do zrobienia kuchnia i łazienka w trzecim pokoju, og. elek−
tryczne, można podciągnąć gaz – 170.000 zł, możliwość doku−
pienia obok i nad mieszkaniem strychu do zaadaptowania 70m
– 112.000 zł, of.3671

3 POKOJE Z KUCHNIĄ
KROWODRZA – RUSZNIKARSKA – 50m – 4piętro(10), po remon−
cie łazienka, okna wymienione, balkon, kafelki – 185.000 zł,
of.3961
NOWA HUTA – GAŁCZYŃSKIEGO – 60m – wysoki parter(3), trzy−
letnie, budynek z cegły, flizy, panele, miejsce postojowe na
podwórzu, tel, piwnica, ładne miejsce, budynek dwunastoro−
dzinny – 199.000 zł, of.3765
NOWA HUTA – FATIMSKA – 58,6m – 3piętro(4), parkiety, oddziel−
nie łazienka i toaleta, balkon – 160.000 zł, of.3877
KROWODRZA – BALICKA – 70m – 3 i 4 piętro(4), dwupoziomo−
we, I poziom salon z kuchnią, wc, II poziom dwie sypialnie,
łazienka, balon i taras – 350.000 zł, of.3754
KROWODRZA – PIASTOWSKA – 69m – 5piętro(7), dziewięciolet−
nie, loggia, balkon, parkiety, flizy – 320.000 zł, of.3947
NOWA HUTA – SŁONECZNE – 61m – 3piętro(4), parkiety, flizy, po
generalnym remoncie łazienka i kuchnia, garaż – 175.000 zł,
of.3953
WOLA JUSTOWSKA – KRÓLOWEJ JADWIGI – 64,5m – wysoki par−
ter(4), trzyletnie, budynek ogrodzony i strzeżony, ładnie wy−
kończone, miejsce postojowe w garażu – 300.000 zł, of.3645
KROWODERSKA – 115m – 1piętro(3), udział w kamienicy, par−
kiety, flizy, kominek, miejsce postojowe na podwórzu – 450.000
zł, of.3216
NOWA HUTA – DYWIZJONU 303 – 60m – parter(10), standardo−
we, balkon, PCV – 135.000 zł, of.3946
CENTRUM – STASZICA – 82m – wysoki parter(4), odrębna księ−
ga, parkiety, co. gazowe – 290.000 zł of.3722
SALWATOR – UJEJSKIEGO – 75m – 1piętro(4), w kamienicy
w oficynie po gruntownym remoncie, pokoje w amfiladzie,
c.o. gazowe, parkiety – 275.000 zł, of.3933
PODGÓRZE – PROKOCIM – KURCZABA – 57m – 7piętro(10), stan−
dardowe, tel,, oddzielne wc i łazienka – 135.000 zł, of.3120
KROWODRZA – KRÓLEWSKA – 80m – 3piętro(4), parkiety, flizy,
tel, garaż murowany wolnostojący obok budynku, po gene−
ralnym remoncie, dwustronne – 399.000 zł, of.3802
WOLA DUCHACK A – 53, 8m2 – 2piętro(3), nowe do wykończe−
nia, dwie sypialnie salon połączony z kuchnią, taras – 157.000 zł,
of.3962
KROWODRZA – RADZIKOWSKIEGO – 54,4m2 – parter(4), dwuletnie,
parkiety, flizy, zabezpieczenia antywłamaniowe – 220.000 zł,
of.3393
PODGÓRZE – CEGIELNIANA – 63m – 7piętro(10), parkiety, flizy,
balkon – 185.000 zł, of.3863
CENTRUM – STRADOM – 120m – 1piętro(4), hipoteczne, po re−
moncie, parkiety, flizy, c.o. indywidualne – 520.000 zł, of.3087
PODGÓRZE – LILLI WENEDY – 68,20m – 6piętro(10), wykładzina,
łazienki po remoncie, kuchnia z meblami – 159.000 zł, of.3888

ŚRÓDMIEŚCIE – BELINY PRAŻMOWSKIEGO – 104m – wysoki
parter(1), parkiety, c.o. gazowe, flizy, dwa garaŻe, balkon,
udział 1/4 w działce o pow.15 ar, po kapitalnym remoncie,
pomieszczenie .użytkowe w przyziemiu 40m – 420.000 zł,
of.3609
KROWODRZA – NA BŁONIE – 52m – 10piętro(10), PCV, stan−
dardowe – 197..000 zł, of 3947
ŚRÓDMIEŚCIE – MAJORA – 52m – parter(4), po remoncie,
wysoki standard, bez balkonu, szyby w oknach antywłama−
niowe, alarm, sufity podwieszane, halogeny – 195.000 zł,
of.3885

4 POKOJE Z KUCHNIĄ
WOLA DUCHACKA – BESKIDZKA – 81m – 1piętro(4), PCV, log−
gia, standardowe – 198.000 zł, of.3950
KURDWANÓW – BOJKI – 83m – 4piętro(10), standardowe,
loggia, po remoncie – 190.000 zł, of.3949
ŚRÓDMIEŚCIE – SEBASTIANA – 96,19m – 3piętro(3), po remon−
cie, do zrobienia parkiety, kafelki, biały montaż – 415.000 zł,
of.3907
KROWODRZA – KROWODERSKICH ZUCHÓW – 67m – 4pię−
tro(4), nowe okna, loggia, standardowe – 160.000 zł, of.3872
CHEŁM – NIEZAPOMINAJEK – 90,40m2 – 3piętro(3), nowe nie
zamieszkałe, do częściowego wykończenia podłogi, bal−
kon – 360.000 zł, of.3561
KROWODRZA – OBOŹNA – 94m2 – 3 i 4 piętro(dwupoziomo−
we), dwuletnie, kuchnia połączona z salonem trzy sypial−
nie. Parkiety, flizy, taras, miejsce postojowe w garażu, bu−
dynek chroniony – 470.000 zł, of. 3622
ŚRÓDMIEŚCIE – CHODKIEWICZA – 80m – 3 i 4 piętro dwupo−
ziomowe, na podłodze deski, jeden poziom do częściowe−
go wykończenia – 470.000 zł, of.3951
 KROWODRZA – KONECZNEGO – 116m – 3 i 4 piętro(dwupo−
ziomowe), salon, kuchnia, 3 sypialnie, panele, dwa balko−
ny, flizy, meble i wyposażenie kuchni w cenie – 290.000 zł,
of.3416
CENTRUM – SZLAK – 122m – 4 piętro(4) z antresolą, dwupo−
ziomowe, winda, panele, kafelki, pe remoncie – 457.000 zł,
of.3366
WOLA JUSTOWSKA – PRZEGON – 90m – 2 i 3 piętro(3), skosy,
okna połaciowe, do odświeżenia, ogrzewanie własne –
365.000 zł, of.
KROWODRZA – CZAPIŃSKIEGO – 94,48m – 1piętro(6), nowe
niezamieszkałe, panele, flizy, dwie łazienki, dwa balkony,
budynek monitorowany i strzeżony – 500.000 zł, of.3887
KLINY – SOROKI – 91m – 3 i 4 piętro(4), dwupoziomowe,
I poziom: salon, kuchnia, dwa pokoje, przedpokój, II po−
ziom: sypialnia, łazienka, wykończenie luksusowe, garaż,
parkiet, płytki włoskie, skosy – 420.000 zł, of.3824

5 POKOI Z KUCHNIĄ
CENTRUM – GRABOWSKIEGO – 136m2 – 3piętro(3), udział,
parkiety, ogrzewanie c.o. gaz, jasne i słoneczne, kamieni−
ca i mieszkanie w dobrym stanie – 555.000, of.3067
KAZIMIERZA WIELKIEGO – 150m – 5piętro(6), dwupoziomowe,
salon, trzy sypialnie, parkiety, flizy, bez windy – 430.000 zł,
of.3546
KROWODRZA – RADZIKOWSKIEGO – 130m – 3, 4 i 5 piętro(5),
3 letnie, teren ogrodzony i strzeżony, parkiety, flizy, tel, gar−
deroby, ciekawa aranżacja wnętrza, garaż – 530.000 zł,
of.3510
STARE MIASTO – Rejon UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO –
180m2 – 1piętro(3), apartament, parkiety, flizy, dwie łazien−
ki, ogrzewanie c. o. gazowe, ładny rozkład, odrębna księ−
ga, możliwość podziału na dwa mieszkania po 90m –
1.050.000 zł, of. 3833
STARE PODGÓRZE – CZARNIECKIEGO – 133m – 3 i 4piętro,
dwupoziomowe, 3 sypialnie, salon, dwie łazienki, wysoki stan−
dard wykończenia, ogrzewanie elektryczne – 327.000 zł,
of.3684
WOLA JUSTOWSKA – 124m – 2 i 3 piętro, dwupoziomowe,
czteroletnie, parkiety, flizy, dwa garaże, osiedle strzeżone –
750.000 zł, of.3600

FIRMA J. MAŃKOWSKI
POSIADA LICENCJE UMiRM

Prowadząca biuro − AGATA GOLCZEWSKA

W OBRĘBIE PLANT POSZUKUJEMY DO KUPNA I WYNAJMU
MAŁYCH I DUŻYCH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.
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ul. Karmelicka 66
zapraszamy pon.−pt. 9 − 17

tel. 633−26−93, tel./fax 423−31−99

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

e−mail:biuro@mankowski.krakow.pl
www.mankowski.krakow.pl
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Juliusza Lea

JEDNA Z OSTATNICH TAK DOBRYCH LOKALIZACJI

ZOSTAŁY OSTATNIE 3 MIESZKANIA

DO SPRZEDAŻY

Neorenesansowa rezydencja z 1886 r.
Od 1888 zwana „Małym Wawelem”

Kraków ul. Podzamcze 10

O F E R T A  S P E C J A L N A

APARTAMENTY PRZY ul. LEA

� 2 pokoje z kuchnią, 48m2, V piętro, wysoki standard wykończenia

� 4 pokoje z kuchnią, 95m2, III piętro, wysoki standard wykończenia

� 140 m2 z ogrodem zimowym i tarasem widokowym, V piętro, wysoki standard wykończenia

DO SPRZEDAŻY
Parter:
258m2 powierzchni użytkowej
(niezależne wejście)

Antresola:
powierzchnia biurowa
36m2
75m2
110m2
129m2

DO WYNAJĘCIA
Lokale biurowe od 30m2 do 300m2

Stanowiska parkingowe w garażu wielostanowiskowym od 16m do 19m
UL. DALIOWA – cena promocyjna 12.800 brutto.

DOMY W BUDOWIE W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ OPATKOWICE – DĘBSKIEGO.
NOWE OSIEDLE – 8 domów w zabudowie szeregowej o pow. około 160m2, termin realizacji II kwartał 2004
roku, działki od 2,5ara do 3,5ara, wybudowane z materiałów wysokiej jakości, wykończone “pod klucz”,
osiedle ogrodzone i zagospodarowane, korty tenisowe – cena jednego domu wraz z działką – 395.000 zł

OFERTA SPECJALNA

KUPIMY WOLNE KAMIENICE (MOGĄ BYĆ DO REMONTU) ORAZ DZIAŁKI
BUDOWLANE NAJCHĘTNIEJ Z WZiZT LUB POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

}MOŻLIWOŚĆ
ŁĄCZENIA
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DZIAŁKI PRZEMYSŁOWE

USŁUGI KOMERCYJNE
KROWODRZA – SOSNOWIECKA – 17,28ar przeznaczenie pod
handel i usługi komercyjne, uzbrojenie pełne w drodze, sze−
rokość 22m x 81m – 650.000 zł, of.3936
Gm. KŁAJ – TARGOWISKO – 1,5ha, przemysłowa, przy pierw−
szym zjeździe z planowanej autostrady – 225.000, of.3229
PODGÓRZE – WROBELA – 47ar, rolna z możliwością przekwali−
fikowane na przemysłową, uzbrojenie w pobliżu, szer. 26m,
dł.170m – 60.000 zł, of.2583
PRĄDNIK CZERWONY – 23ar, przemysłowa, uzbrojenie: szer.
30m, gaz, prąd, woda, kanalizacja – 460.000 zł, of.3539
BIAŁY PRĄDNIK – 76a, przeznaczenie UC, można kupić mniej−
sze działki, WZiZT na warsztat samochodowy – 25.000 zł/ar,
of. 3356
PODGÓRZE – ISEP – 37ar – przemysłowa, uzbrojenie: woda,
gaz, kanalizacja, prąd – 260.000 zł, of.2575
BRZEZIE – 22ar, przy głównej drodze, uzbrojenie: prąd, woda
na działce, pozwolenie na wybudowanie zjazdu z głównej dro−
gi, możliwość dokupienia działki obok o pow. 14 ar – 85.000 zł,
of.3070
PODGÓRZE – KAMIEŃSKIEGO – 54ar, położenie: bezpośrednio
przy ulicy, uzbrojenie: energia, gaz, woda, aktualne WZ i ZT
możliwość wybudowania pawilonu 500m – 158.000USD,
of.2403
KROWODZRA – IMBRAMOWSKA – 55ar, położenie w pobliżu uli−
cy Opolskiej uzbrojenie pełne, aktualne WZ i ZT – 2.606.000 zł,
of.2605
TYNIECKA – 55ar, bezpośrednio przy drodze, uzbrojenie peł−
ne w drodze, szerokość 58m – 770.000 zł, of.2501
PODGÓRZE – ŁAGIEWNIKI – 27,5 ar działka przemysłowa, uzbro−
jenie gaz, prąd, woda, kanalizacja, co. – 1.200.000 zł, of.1063
NOWOHUCKA – 113 a, działka pod usługi komercyjne, uzbro−
jona, możliwość zabudowy, budynek 7 kondygnacyjny o pow.
max . 16.000 m. kw. – of.164
KROWODRZA – BRONOWICE – 12 ar, uzbrojenie: gaz, prąd,
woda, kanalizacja, przy głównej drodze, przeznaczenie pod
handel i usługi – 750.000 zł, of.3311
PODGÓRZE – KOSIARZY – 21ar, użytkowanie wieczyste, prze−
znaczenie – obszar produkcji przemysłowej, uzbrojenie: prąd,
woda, kanalizacja, gaz – 168.000 zł. of.3064
KOCMYRZÓW – 150ar, usługowo – budowlana, uzbrojenie: gaz,
prąd, woda – 390.000 zł, of.1922
ŚLEDZIEJOWICE – 107ar, komercyjna, uzbrojenie: gaz, prąd,
woda – 690.000 zł, of.2407
PODGÓRZE – KAMIEŃSKIEGO – 40, 33ar, komercyjna, uzbroje−
nie: gaz, prąd, woda, kanalizacja, WZ i ZT na budynek biuro−
wy o pow. 7.000 m.kw. – 2.100..000 USD, of.2408
PODGÓRZE – PÓŁŁANKI – 115ar, przemysłowa, uzbrojenie: prąd,
szeroka: 70m, długa:164m – 400.000 zł, of.3076
PODGÓRZE – HELTMANA – 105ar, komercyjna z przeznacze−
niem pod UP – 30 uzbrojona w pełni – 527 500 USD, of. 2752
KROWODRZA – RADZIKOWSKIEGO – 44, 37ar, przeznaczenie
UC, szer.32m, uzbrojenie: gaz, prąd, woda, kanalizacja
w chodniku – 1.600.000 zł, of.3407
PRĄDNIK CZERWONY – 34ar, przemysłowa, uzbrojenie: gaz,
prąd, woda, kanalizacja szerokość 36m – 1.326.000 zł, of.3538

DZIAŁKI BUDOWNICTWO

JEDNORODZINNE
LUSINA – 10 ar – trzy działki, kwadratowe – 33m szerokości,
33m długości, uzbrojenie: gaz, woda w działce, prąd w dro−
dze, kanalizacja w budowie – po 70.000 zł każda, of.3939
KROWODRZA – REJ.GROTTGERA – 7, 15 ar, pod zabudowę sze−
regową trzech domów jednorodzinnych, uzbrojenie pełne –
1.200.000 zł, of.3074
TYNIEC – WIELOGÓRSKA – 17, 57ar, rolna z możliwością bu−
downictwa zagrodowego, uzbrojenie: woda na działce, prąd
w drodze, widokowa, ładnie położona – 217.000 zł, of.3878
JEZIORZANY – 26ar, budowlano – rolna, 30m szeroka, jest po−
zwolenie i projekt budowy domu, uzbrojenie: prąd na dział−
ce, woda i gaz w drodze, 3ar rolne – 118.000 zł, of.3841
RUCZAJ – TYMOTKOWA – 7,31ar, uzbrojenie na działce, kan.
200m od działki, szer.20m, dł.41m – 120.000 zł, of.3549
WOLA DUCHACKA – 5,32ar, uzbrojenie pełne, szerokość: 25m,
długość: 23m – 130.000 zł, of.3873
KOCHANÓW – 11,36ar, uzbrojenie: gaz, prąd, woda, kanali−
zacja, tel, szer.26m, – 74.000, of.2805
CHEŁM – 6,47ar, uzbrojenie: prąd, gaz, kanalizacja w drodze,
woda na działce, szer:24m, dł:30m – 230.000 zł, of.3548
LEŃCZE – 50ar, budowlano rolna, 10ar budowlane, uzbroje−
nie w drodze: gaz, prąd, woda, szer.20m, – 25.000 zł, of.3725
KROWODRZA – LINDEGO – 30ar, uzbrojenie: gaz, prąd, woda,
kanalizacja w drodze, dojazd droga asfaltowa – 750.000 zł,
of.3790
SIEDLEC – 15,7ar, uzbrojenie: gaz, prąd, woda, wokół domy
jednorodzinne, działka widokowa, kwadratowa – 47.000 zł,
of.1417
RUCZAJ – ORLEAŃSKA – 4,9 ar, uzbrojenie: woda, gaz, prąd,
szerokość około 20m, WZ i ZT, 103.000 zł, of. 3307
GRÓDEK n/DUNAJCEM – 8ar, uzbrojenie: gaz, prąd, woda, ka−
nalizacja w drodze – 28.000 zł of.3310
KROWODRZA – KRÓLOWEJ JADWIGI – 8,52ar, uzbrojenie: prąd,
woda na działce, kanalizacja i gaz w drodze, szerokość
20 m, długość 42 m– 426.000 zł, of.3001
PRUSY – 11ar, szerokość34m, długość 38m, media: woda, prąd,
gaz na działce, rozpoczęta budowa stan „0” – 75.000 zł,
of.3056
Gm. SIEPRAW – ZAKLICZYN – 14ar, szerokość 37m, długość 37m,
uzbrojenie w drodze: gaz, prąd, dojazd droga utwardzana –
39.500 zł, of.3504

TONIE – 12,9ar, rolna w trakcie przekwalifikowania na budowlaną,
uzbrojenie :gaz, prąd, woda, kanalizacja w drodze – 129.000 zł,
of.3791
KRZESZOWICE – 38ar, budowlano – rolna, 8ar budowlanego,
uzbrojone: prąd, woda, gaz w drodze, szerokość 20m – 50.000 zł,
of.3417
KSIĄŻNICZKI gm. MICHAŁOWICE – 23ar, szer.30m, dł.75m, media:
gaz, prąd, woda na działce, kanalizacja w planach gminy, ma−
lowniczo położona – 99.000 zł, of.3664
CHEŁM – CHEŁMSKA – 10, 14ar, ostatnia tak pięknie położona dział−
ka, naprzeciwko Lasu Wolskiego, stok południowy, front: 16m sze−
rokość, 60m długość, uzbrojenie: Gaz, prąd, woda, kanalizacja
w drodze – 82.000USD, of.3810
WOLA DUCHACKA – 5, 84ar, uzbrojenie: woda, prąd, gaz, kanali−
zacja, szer.20m, dł.22m – 117..500 zł, of.3005
KRZYWACZKA – 30ar, budowlana, szerokość 40m, ładnie położo−
na – 90.000 zł, of.3706
JERZMANOWICE – 100ar, rolna, bez uzbrojenia, widokowa, do−
jazd droga bita utwardzana: szer: 70m, dł. 150 – 100.000 zł of.3889
SZYCE – 9, 5ara, uzbrojenie: kanalizacja, gaz, prąd, woda: szer:
27, dł:30m – 67.000 zł, of.3361
KROWODRZA – OJCOWSKA – 9, 57ar, szer. 25m, dł.36m, uzbroje−
nie w chodniku: gaz, woda, prąd, kanalizacja – 191.500 zł, of.3403
LUBOMIERZ SZKOŁA – 7ar, działka widokowa z rozpoczętą budo−
wą domu, uzbrojenie: prąd na działce, gaz w drodze – 68.000 zł,
of.3101
SĄSPÓW – 114ar, rolno – budowlana, uzbrojenie w pobliżu,
szer.30m – 75.000 zł, of.3365
WIELICZKA – 8 58ar, szer.23m, dł. 35, uzbrojenie: prąd, woda
w drodze – 50.000 zł, of.3568
BISKUPICE – 28ar, działka widokowa, uzbrojenia: prąd, gaz, woda
w drodze, pod domy jednorodzinne, dojazd asfaltowy, szero−
kość 30m, długość 90m – 112.000. zł, of.3825
CIANOWICE – 38,2ar, budowlano – rolna, przy drodze do Skały,
uzbrojenie: prąd, woda, gaz – 110.000 zł, of.3757
PODGÓRZE – POWAŁY Z TACZEWA – 7ar z projektem domu o pow.
286m., uzbrojenie: gaz, prąd, woda, kanalizacja w budowie, sze−
rokość: 15m, długość: 47m – 84.000 zł, of.3834
GIEBUŁTÓW – 2 x 7ar, budowlana, szer. 22, 5m, dł. 34m, uzbroje−
nie: prąd, gaz, woda, kanalizacja w drodze, aktualne WZ i ZT
i uzgodnienia mediów – po 107.000 zł, of.3818

DZIAŁKI − BUDOWNICTWO

WIELORODZINNE, KOMERCYJNE
WOLA DUCHACKA – 24ar, budowlano – rolna, pod budownic−
two jednorodzinne, uzbrojenie pełne, – 240.000 zł, of.3927
RUCZAJ – 221ar, pod budownictwo wielo mieszkaniowe, uzbroje−
nie pełne, lokalizacja ciekawa, dojazd dobry, możliwość wybu−
dowania 27 budynków czterokondygnacyjnych – 3.650.000 zł,
of.3660
LISZKI – 249ar, pod osiedle domków jednorodzinnych, uzbrojenie
w pobliżu, ładnie położona, widok na Bielany i Kościół Kamedu−
łów – 920.000 zł, of.3605
NOWA HUTA – SOŁTYSOWSKA – 45ar, przeznaczenie M3 uzbroje−
nie: gaz, prąd, woda, kanalizacja, aktualne zaświadczenie
o przeznaczeniu terenu – 720.000, of.3768
ŚRÓDMIEŚCIE – DĄBSKA – 69,60 ar, działka komercyjna pod han−
del i usługi, uzbrojenie: gaz, prąd, woda, kanalizacja – 900.000USD,
of.2955
PODGÓRZE – ARMII KRAKÓW – 23ar, uzbrojenie: gaz, prąd, woda,
kanalizacja pod zabudowę szeregową – 460.000 zł, of.1689
PODGÓRZE – PIASKI – OBRONNA – 43,81ar, pod zabudowę szere−
gową, uzbrojenie: gaz, prąd, woda, kanalizacja w pobliżu –
660.000 zł, of.1950
NOWA HUTA – SOŁTYSOWSKA – 203ar, przeznaczenie M3, uzbroje−
nie: gaz, prąd, woda, kanalizacja, aktualne zaświadczenie
o przeznaczeniu terenu –3.255.000 zł, of.3769
SWOSZOWICE – 78,41ar, pod usługi publiczne, część działki za−
drzewiona, kształt działki: pięciobok – 800.000 zł, of.3443
DĘBNIKI – 40arów, pod M – 3, uzbrojenie: gaz, prąd, woda, kana−
lizacja w działce – 3.000.000 zł, of.3811

DOMY DO SPRZEDAŻY
ZABIERZÓW – 9ar, 739, 4m, trzykondygnacyjny, stan surowy otwar−
ty, ze ścianami działowymi w środku, siedem pokoi, kuchnia, garaż
na dwa auta trzy łazienki – 550.000 zł, of.3908
PODGÓRZE – PAŃSKA – 11,40ar, 110m wolnostojący do remontu,
piwnice, garaż, trzy pokoje, kuchnia, łazienka – 295.000 zł, of.3652
LUBOMIERZ gm. MSZANA – 10ar, 211m pow. całkowita 211m, dom
drewniany dwukondygnacyjny, 5 pokoi w tym salon z komin−
kiem, dwie łazienki, og. c.o. gaz, całoroczny – 199.000 zł, of.3587
TONIE – 10ar, 350m pow. całkowita, stan surowy zamknięty, ład−
na architektura, wybudowany z cegły – 530.000 zł, of.3956
LIBERTÓW – 12ar, dwukondygnacyjny, trzyletni, solidny z materia−
łów ceramicznych, duży salon, cztery pokoje, dwie łazienki, ta−
ras, schowki, parkiety, kafelki w wysokim standardzie i dobrym
guście – 810.000 zł, of.3935
SOBONIOWICE – 10ar, 200m, jednokondygnacyjny z użytkowym
poddaszem, częściowo podpiwniczony, 5 letni, salon, 4 pokoje,
dwie łazienki – 450.000 zł, of.3881
WOLA SKRZYDLAŃSKA gm. WIŚNIOWA – 17ar, 90m, murowano –
drewniany, sezonowy, kuchnia, salon 4 pokoje, działka zagospo−
darowana – 130.000 zł, of.3620
KROWODRZA – NA POLACH – 12, 5ar, 220m pow. całkowita, 4 let−
ni, 6pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki parkiety, flizy – 490.000 zł, of.1623
WOLA JUSTOWSKA – 17ar, 500m pow. całkowita, nowy, salon 60m,
kuchnia. 4 sypialnie, 2 łazienki, ogród zagospodarowany, mały
basen, garaż na dwa auta, ogrodzony – 400.000USD, of.3507
WIELICZKA – 3,6ar, 220m, 4 – letnia szeregówka środkowa, do
częściowego wykończenia, 6 pokoi, kuchnia, dwie łazienki –
340.000 zł, of.3503
FALISZEWICE – pow. Tarnów – 50ar, 130m, nowy, stan do wykoń−
czenia, działka ogrodzona, drewniany domek kampingowy –
250.000 zł, of.3552

FIRMA J. MAŃKOWSKI
POSIADA LICENCJE UMiRM

FALSZTYN gm. ŁAPSZE NIŻNE – 12,9ar, 377m, z 2000 roku, trzykon−
dygnacyjny, podpiwniczony, taras 90m, 4 sypialnie, 3 łazienki,
własna studnia, piękne widoki na Park Pieniński, Czorsztyn, Nie−
dzicę – 140.000 EUR, of.3798
RUCZAJ – 1,6ar, 220m powierzchnia całkowita – 6 letni, dom w
zabudowie szeregowej, środkowy, trzypoziomowy plus podda−
sze zaadaptowane, wykończony w wysokim standardzie, sa−
lon, trzy pokoje, dwie łazienki, toaleta, garaż,, w przyziemiu ga−
binety, może być na siedzibę firmy – 595.000 zł, of.2779
KROWODRZA – OJCOWSKA – działka około 4ary, wolnostojący
o pow. 146m, system kanadyjski, salon, trzy sypialnie, wnętrze
do wykończenia – 354.000, of.3597
DOBCZYCE – SKRZYNKA DOLNA – 40 ar, powierzchnia całkowi−
ta 170m2, do zamieszkania, 5 pokoi, dwie łazienki, kryty da−
chówką, – 300.000 zł, of.2185
NOWA WIEŚ – pow. całkowita 160m2, działka 12arów, dwukon−
dygnacyjny, 5 pokoi, kuchnia, dwie łazienki, garaż, stan suro−
wy zamknięty – 220.000 zł, of.3060
PODGÓRZE – RUCZAJ – 217 m. kw, działka 7 arów, połowa bliź−
niaka do wykończenia: trzeba zrobić podłogi oraz biały mon−
taż. Na parterze znajduje się ogromny salon, kuchnia z jadal−
nią, łazienka z toaletą, pom. gosp., na piętrze: łazienka, gar−
deroba oraz pomieszczenie typu studio, okna drewniane ma−
honiowe z szybami antywłamaniowymi – 480.000 zł, of.3181
KROWODRZA – ŻMUJDZKA – działka 8, 71a, pow. całkowita
200m2, dwurodzinny, nadaje się również na siedzibę firmy –
160.000 USD, of.1057
LASKOWA gm. ZATOR – działka 36, 54ar, pow. całkowita 160m,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, poddasze do zaadaptowania –
110.000 zł, of.3569
KROWODRZA – NA POLACH – działka 5ar, pow. 140 m2, dwu−
kondygnacyjny, nie podpiwniczony, zabudowa szeregowa,
nowy z cegły, stan do wykończenia, kuchnia, cztery pokoje,
dwie łazienki – 495.000 zł, of.
KAMIONNA – pow. LIMANOWSKI – działka 50 ar, pow. całkowita
100m2, drewniana chata po remoncie, 2 pokoje, kuchnia, ła−
zienka, poddasze do adaptacji, działka widokowa – 170.000 zł,
of.641
ŚRÓDMIEŚCIE – LOTNICZA – działka 2ar, segment w zabudowie
szeregowej, 130m do odświeżenia 4 pokoje, kuchnia, 2 łazie−
nek, budynek z lat 70 – tych i– 380.000 zł, of.3764
RUDAWA – działka 27ar, 80m2, 2 kondygnacyjny, 5 pokoi, dom
wybudowany w latach 60 – tych – 130.000 zł, of.2747
OLSZANICA – JADWIGI MAJÓWNY – działka 12 ar, 270m, 3 kon−
dygnacyjny do remontu, 5 pokoi, kuchnia, dwie łazienki –
845.000 zł, of.3591
PODGÓRZE – KOŚCIUSZKOWCÓW – działka 4,5ar, 190m, 2/3
domu trzykondygnacyjny, trzy mieszkania, parter: 100, 1 piętro
50m, 2 piętro 20m, ogrzewanie c.o. gaz, garaż, piwnice –
340.000 zł, of.3226
RABKA – działka 6ar, 220m2, i 5 pokoi, dwie kuchnie, trzy łazien−
ki – 380.000 zł, of.2877
GŁOGOCZÓW – działka 21ar, 150m, salon, 3 sypialnie, 2 łazien−
ki, blisko las, drewniano – murowany – 220..000 zł, of.2770
KROWODRZA – GNIEŹNIEŃSKA – działka 2, 3ar, połowa bliźnia−
ka 260m, podpiwniczony z garażem, pięcioletni, salon, trzy sy−
pialnie, pomieszczenie gospodarcze, dwie łazienki, toaleta,
podłogi deskowe – 550.000 zł, of.3563
PIWNICZNA ZDRÓJ – działka 6 ar, pow.240m.kw., ogrodzony,
5 pokoi, kuchnia, dwie łazienki, tarasy, ogrzewanie z kotła ole−
jowego, luksusowo wykończony – 600.000 zł, of.3445
PROKOCIM – 5ar, 110m powierzchnia użytkowa, częściowo
podpiwniczony, dobudowany do drugiego, do remontu, trzy
pokoje z kuchnią, łazienka, poddasze jeden pokój, ogrzewa−
nie węglowe, ogrodzony – 195.000 zł, of.3904
CZASŁAW – działka 7ar, 210m, dom letniskowy całoroczny,
20 letni, wykończony drewnem, salon z kuchnią, 3 sypialnie –
400.000 zł, of.3171
Gm. CZCHÓW – PIASKI DRUŻKÓW – działka 19ar, 84m, drewnia−
no – kamienny, salon, cztery sypialnie, kryty blachą trapezo−
wą – 130.000 zł, of. 3236
PODGÓRZE – MARZANNY – działka 6,5ar, 390m dom dwurodzin−
ny nowy, do zamieszkania, 6 pokoi, dwie łazienki, dwie toale−
ty, ogrzewanie c.o. gaz, taras, garaż 66m – 1.000.000 zł, of.3218
WIŚNIOWA – Działka 11ar, 150m + garaż wolnostojący, bardzo
ładny, ciekawe wnętrze, na parterze salon z kominkiem, dwie
sypialnie, łazienka, poddasze salon 75m, og. elektryczne –
350.000 zł. of3257
STRÓŻA – działka 12,5ar, nowy dom 120m plus budynek gospo−
darczy z garażem, sauną, wybudowany z bali drewnianych,
kryty gontem – salon, kuchnia, dwie sypialnie, stan surowy za−
mknięty, kominek, og. elektryczne – 375.000 zł, of.3293
ZAKAMYCZE – działka 7,6ar, dom z 1905r, pow.100m, murowa−
ny do kapitalnego remontu, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, po−
mieszczenia gospodarcze – 280.000 of.3828
BIAŁY DUNAJEC – działka 5 ar, pow. użytkowa 270m.kw., stan
surowy zamknięty, 5 pokoi, kuchnia, dwie łazienki – 220.000 zł,
of.3379
JURCZYCE – działka 261ar, 100m dom do remontu, na działce
dwa budynki z możliwością wykorzystania ich na działalność
gospodarczą, w części działki znajduje się las – 220.000 zł, of.3556
ZALAS – działka 30ar, pow. całkowita 110m, dwukondygnacyj−
ny, podpiwniczony, 6 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, do drobne−
go remontu – 280.000 zł, of.3719
CHOLERZYN – 8ar, 197m, stan surowy otwarty, działka ogrodzo−
na, kanalizacja rozprowadzona, cegła – 299.000 zł, of.3686
ŚRÓDMIEŚCIE – Rejon KRAKCHEMII – 7ar, 220m, dwukondygna−
cyjny, nowy, ma dwa niezależne mieszkania z oddzielnymi
wejściami z dworu, po 3 duże pokoje, kuchnia, dwie łazienki,
hol, garaże na dwa auta, wysoki standard wykończenia, bar−
dzo ładnie zagospodarowany ogród – 300.000USD, of.3737
WIELICZKA – 6ar, 210m, trzykondygnacyjny, 6 pokojowy, dwie
kuchnie, garaż, pięcioletni, kopertowy dach – 290.000 zł, of.3895
LIBERTÓW – 8ar, 331m, dwukondygnacyjny, dwie kuchnie, dwa
salony, 4 pkoi, dwie łazienki, garaż na dwa auta, kryty dachów−
ką, parkiety, panele, terrakota – 760.000 zł, of.3822

Prowadząca biuro − AGATA GOLCZEWSKA
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MIESZKANIA DO WYNAJMU
34m – LEA – 800 zł, 78m – URZĘDNICZA – 1.600 zł,
75m – KONECZNEGO (dwupoziomowe, garaż) –
1.350 zł, 82m – KREMEROWSKA – 1.300 zł, 54m – BO−
ROWEGO (nowe) – 1.500 zł, 62m – GRENADIERÓW –
1.500 zł, 56m – ALEJA POKOJU – 1.500 zł, 92m – KRO−
LOWEJ JADWIGI (apartament) – 2.750 zł, 95m – POD−
WALE (apartament) – 2.500 zł, 58m – SŁOMIANA –
700 zł, 90m – JABŁONOWSKICH (apartament) – 2.000
zł, 120m – STRASZEWSKIEGO – 2.000 zł, 81m – KRÓ−
LOWEJ JADWIGI – 2.000 zł, 70m – WYSPIAŃSKIEGO –
350Eur, 45m – KREMEROWSKA – 1.500 zł, 60m – KRE−
MEROWSKA – 2.000 zł, 70m – TORUŃSKA (aparta−
ment) – 1700 zł z garażem, 35m – NARCIARSKA –
500 zł, 55m – BIAŁOPRĄDNICKA – 850 zł (dwuletnie),
137m –BISKUPIA – 1700 zł, 117m –KARMELICKA – 2.500
zł, 80m – KARMELICKA – 1.600, 80m – MODRZEWIO−
WA – 1.800 zł, 52m – CZAPIŃSKIEGO – 1.200 zł ( nowe,
niezamieszkałe, strzeżone), 33m – PIASTOWSKA –
1000 zł (strzeżone), 50m – KROWODERSKA – 800 zł,
20m – LUBELSKA – 700 zł, 80m – ARIAŃSKA – 1.400 zł,
52m – KARMELICKA – 800 zł, 30m – SŁOMCZYŃSKIE−
GO – 600 zł, 43m – SŁOMCZYŃSKIEGO – 800 zł
(nowe), 110m – PIJARSKA – 1800Euro, 70m – PIJAR−
SKA – 1100EURO, 160m – SIEMIRADZKIEGO – 2.000
zł, 85m –SIEMIRADZKIEGO – 1000 zł

LOKALE I OBIEKTY UŻYTKOWE − NAJEM
CENTRUM – ZWIERZYNIECKA – 45m, parterowy lokal
handlowy frontowy z witryną, jedna sala sprzedaż−
na z zapleczem socjalnym – 4.500 zł plus VAT, of.3884
CENTRUM – KREMEROWSKA – 88m, parter, 4 po−
mieszczenia, alarm, domofon, flizy, ogrz. miejskie,
ładna kamienica – 2800 zł, of. 3773
BATOREGO – 50m, pierwsze piętro, dwa pomiesz−
czenia, aneks kuchenny, wykładzina dywanowa –
1200 zł, of.3868
RYNEK GŁÓWNY – lokale biurowe w reprezentacyj−
nej kamienicy (od 50 – 265m2), winda, dowolna
ilość linii telefonicznych, zaplecze socjalne, ochro−
na – 8 – 12 EURO za 1m2, of. 3793
CENTRUM – KARMELICKA – 300m, lokal biurowy,
pierwsze piętro, 10 pokoi, jeden 60m, luksusowe
wykończenie, dwa wejścia – 9.000Euro, of.3462
PODGÓRZE – ROBOTNICZA – 80m, lokal biurowy,
parter, 4 pomieszczenia, zaplecze socjalne, c.o.
gazowe – 2.000 zł, of.3447
CENTRUM – SIEMIRADZKIEGO – 160m, lokal biuro−
wy, pierwsze piętro, pięć pomieszczeń, parkiety,
og. c.o. gazowe indywidualne, do bieżącego re−
montu który będzie odliczony od ceny najmu –
3.000 zł, of.3912
CENTRUM – KROWODERSKA – 110m lokal użytkowy
lub mieszkalny, parter, og. centralne gazowe i elek−
tryczne, po remoncie, pięć pomieszczeń, dwa
wejścia z klatki i z podwórka – 3.000 zł, of.2395
BRONOWICE – 400m, trzykondygnacyjny nowy bu−
dynek, wysoki standard wykończenia, pod siedzi−
bę firmy, przychodnię, gabinety lekarskie, ogrzewa−
nie centralne własne ogród 20 ar – 15.000 zł, of.3330
SZLAK – 48m, lokal biurowy, 1piętro, 3 pokoje plus
zaplecze socjalne dla poważnych i długo działają−
cych firm, kamienica po remoncie – 1.400 zł, of.3588
LUBICZ – 500m, lokal biurowy po remoncie, sieć
teleinformatyczna, wysoki standard wykończenia,
1 piętro – 17.500 zł, of.3419
STARE PODGÓRZE – 300m, parter, pięć dużych po−
mieszczeń plus zaplecze socjalne, og. centralne
gazowe, miejscowe – 12.000 zł, of.3219
PODGÓRZE – KALWARYJSKA – 380m, pomieszcze−
nia biurowe na parterze i I piętrze, ładnie wykoń−
czone wnętrze z zapleczem – 3.420Euro, of.3649
KROWODRZA – PRĄDNICKA – 250m, obiekt handlo−
wy, biurowy, wolnostojący budynek, dwukondygna−
cyjny, jedno duże pomieszczenie, 10 mniejszych, og.
c.o. gaz, po remoncie, pod siedzibę firmy, gabinety
lekarskie, po remoncie – 7.000 zł, of. 3598
CENTRUM – STRASZEWSKIEGO – 100m 2, lokal biuro−
wy, 1piętro, dwa pomieszczenia, zaplecze socjal−
ne, okna na ulicę, telefon – 2.000 zł, of.1375
CENTRUM – KARMELICKA – 50m.kw. 2piętro(3), luk−
susowy lokal biurowy, trzy pomieszczenia plus za−
plecze – 2.000 zł, of.3459
GRODZKA – 100m, frontowy, parter, witryny, jedna
duża sala sprzedażna zaplecze socjalne, og.ga−
zowe – 20.000 zł, of.3820
CENTRUM – rejon UNIWERSYTETU – 90m działający
lokal gastronomiczny z zapleczem taneczno – ku−
chenno – socjalnym, z wyposażeniem i stałymi
bywalcami – 4.000 zł, of.3833
PODGÓRZE – ROBOTNICZA – 170m, lokal biurowy,
8 pomieszczeń, zaplecze socjalne, c.o. gazowe –
3.400 zł, of.3447
CENTRUM – KARMELICKA – 150m, lokal biurowy,
parter, po remoncie, 4 pokoje plus zaplecze so−
cjalne – 9.000 zł, of.3460
PODGÓRZE – ŁAGIEWNICKA – 300 pomieszczenia
magazynowe nie ogrzewane; biurowe 177m, par−
ter, I piętro, ładnie wykończone – 9.325 zł z media−
mi, of.3650

DOMY–NAJEM
WOLA JUSTOWSKA – BECKA – 250m, dwukondygna−
cyjny, salon, kuchnia, cztery pokoje, 2 łazienki, ume−
blowany – 900USD, of.1939
CHEŁMSKA – 250m, nowy dom, wysoki standard wy−
kończenia, 5 pokoi, sauna, garaż, ogród zagospoda−
rowany, dom ogrodzony i strzeżony – 3.400USD, of.3013
PIASKI – ŁUŻYCKA – 300m, działka 10ar, dwupoziomo−
wy, osiem pokoi, kuchnia, garaż na dwa auta, łazien−
ka, najchętniej na siedzibę firmy, możliwość parkingu
wokół domu na ogrodzonym terenie – 3.000 zł, of.3827
KROWODRZA – JARACZA – 330m2, nowy, salon, 3 po−
koje, 2 kuchnie, łazienka, garderoba, garaż na 2 sa−
mochody, 2 pomieszczenia gospodarcze, duże za−
adoptowane poddasze – 3.300 USD. of. 2266
KLINY – ŁÓDZKA – 170m2, trzy sypialnie, dwie łazienki,
kuchnia, salon z kominkiem, wysoki standard wykoń−
czenia, pięknie zagospodarowany ogród – 2000USD,
of.3640
KROWODRZA – WYŻGI – 200m, ogród 12ar, nowy, sa−
lon, 2 pokoje, dwie łazienki, garaż na dwa auta, ogrze−
wanie elektryczne podłogowe II taryfa, kuchnia ume−
blowana, pokoje nie – 5.500 zł, of.3796
POD SIKORNIKIEM – 315 m2, ogród 6ar, salon z komin−
kiem, cztery sypialnie, trzy łazienki, garderoba, alarm,
monitorowany, – 2.300 USD, of. 3700
SKOTNIKI – 5ar, 250m, dom w zabudowie szeregowej,
wysoki standard wykończenia, salon, 4 sypialnie, sau−
na, siłownia – 2.000 zł, of.3122
TONIE – osiedle WIARUS – 180m, ogród 6ar zagospo−
darowany, wnętrze domu urządzone z fantazją, sa−
lon z kominkiem, kamienne podłogi i schody –
1.500USD, of.3940
WOLA JUSTOWSKA – 270m, ogród 6ar, nowy, połowa
bliźniaka, salon, kuchnia z jadalnią pięć innych po−
koi, dwie łazienki z hydromasażem, wc, garaż, ogro−
dzony, alarm, bardzo wysoki standard wykończenia i
wyposażenia, kaucja trzy czynsze – 2.400Euro, of.3910
WOLA JUSTOWSKA – KRÓLOWEJ JADWIGI – 150m, dział−
ka 5 ar, nowy ogrodzony dom jednorodzinny, zago−
spodarowany ogród, 4 pokoi, dwie łazienki, alarm,
umeblowanie do uzgodnienia – 1.000Euro, of.3875

STRYCHY DO ZAMIESZKANIA
ZAADAPTOWANE

KRÓLEWSKA – 145m zaadaptowane poddasze, c.o.
miejskie, kominek, oka połaciowe i pionowe, ładna
aranżacja wnętrza, mieszkanie z „klimatem” dla ludzi
z fantazją – 399.500 zł, of.3900
RUCZAJ – 110m, 2piętro(2), udział w kamienicy, trzy
pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta, na podłogach
wykładzina, okna pionowe i połaciowe, taras, cieka−
wa aranżacja wnętrza, możliwość przerobienia na
dwa mieszkania – 245.000 zł, of.2256
KROWODRZA – KONARSKIEGO – 103m po obrysie,
pow. normatywna 90m, dwupoziomowe 4 i 5 piętro,
stan do wykończenia, według projektu cztery pokoje
z aneksem kuchennym, dwie łazienki, udział w kamie−
nicy – 340.000 zł, of.3878

STRYCHY DO ZAADAPTOWANIA
CENTRUM – WESTERPLATTE – 383m2, 4 kondygnacja,
wydzielony do odrębnej księgi jako lokal użytkowy,
wysoki 4m, ściana kolankowa 1, 5m – 425.000 zł,
of.2309
CENTRUM – 77, 5m, 4 piętro, strych dwupoziomowy,
wysokość w kalenicy 3, 5m, na strychu woda, prąd,
kanalizacja – 92.000 zł, of.3674
JÓZEFITÓW – 135m, strych w stanie surowym zamknię−
tym, do wykończenia, 4 piętro bez windy, garaż, miej−
sce postojowe na podwórzu, oddzielna księga wie−
czysta – 450.000 zł, of.3836

OBIEKTY USŁUGOWO − HANDLOWE
SPRZEDAŻ

STARE MIASTO – 90m, działająca knajpka w piwnicy,
dwa pomieszczenia w tym jedno do tańczenia, dwie
łazienki, zaplecze kuchenne, odrębna księga, bardzo
dobra lokalizacja – 850.000 zł, 3833, najem 4.000 zł
NOWA HUTA – 444m, lokal nowy, parterowy w cztero−
kondygnacyjnym budynku, usługowy na szkołę,
przedszkole, gabinety lekarskie, do wykończenia –
599.500 zł, of.3228
STARE MIASTO – GRODZKA – 190m lokal użytkowy, biu−
rowy lub inny, 5 pomieszczeń, zaplecze kuchenne
i socjalne, pierwsze piętro – 950.000 zł, of. 3771
BIAŁY PRĄDNIK – działka 32ary, 850m, budynek po
remoncie ogrodzony z rampą, hala 600m na parte−
rze, biura, magazyn, wysokość 5m – 1.900.000 zł,
of.3526
PODGÓRZE – działka 78 ar, aktualnie 1000m budynek
do rozbudowy o dodatkowe 1200m, aktualne pozwo−
lenie na rozbudowę, świetny punkt handlowy z trady−
cjami, obiekt ogrodzony, parking – 3.900.000 zł, of.3531
SKAWINA – działka 28a, powierzchnia użytkowa 641
m2, obiekt handlowo – usługowy, 3 kondygnacyjny,
atrakcyjnie położony – 200.000USD, of.2559

ul. Karmelicka 66
zapraszamy pon.−pt. 9 − 17

tel. 633−26−93, tel./fax 423−31−99

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

e−mail:biuro@mankowski.krakow.pl
www.mankowski.krakow.pl

BIEŻANÓW – działka 365 ar, powierzchnia hali 1.000m
do remontu, ogrodzony plac manewrowy utwar−
dzony z rampą, winda towarowa – 950.000 zł,
of. 3909
GM. SIEPRAW – Działka 120ar, 2.200m hala produk−
cyjna przeznaczona pod produkcję spożywczą
spełniająca normy unijne, magazyny, biura, par−
kingi, całość ogrodzona – 3.000.000USD, of.3767
ŚRÓDMIEŚCIE – działka 27ar, murowana hala ma−
gazynowa 640m z możliwością podziału, ogrodzo−
na – 700.000 zł of.3624
NOWA HUTA – działka 64, 10 ar, (użytkowanie wie−
czyste), 5 budynków usługowo produkcyjnych, kon−
strukcja żelbetowa, teren ogrodzony, rampa –
1.200.000 zł, of.3601
WISŁA – GŁĘBCE – działka 10ar, 1000m, przedwo−
jenny pensjonat, 18 pokoi, kuchnia, jadalnia, świe−
tlica, zaplecze socjalne, do remontu, oferta atrak−
cyjna cenowo – 295.000 zł, of.3661
ŻABINIEC – Lokal handlowo – usługowy, 145m, par−
ter, 5 pomieszczeń, witryny, dwa wejścia do do−
wolnej aranżacji i do wykończenia – 290.000 zł,
of.3691
PODGÓRZE – 52m, lokal na pierwszym piętrze
w nowym 4 kondygnacyjnym budynku, doskonale
nadający się na gabinet lekarski, stomatologicz−
ny, biurowy lub handlowy, winda, – 200.000 zł,
of 3786

KAMIENICE I UDZIAŁY W KAMIENICACH
PODGÓRZE – ZAMOYSKIEGO – 230m, działka 2,3ar,
budynek dwukondygnacyjny po remoncie cały
wolny po zakupie – 390.000 zł, of.3199
KAZIMIERZ – 1.930m, czterokondygnacyjna, dwie
oficyny możliwość rozbudowy, 280m lokali handlo−
wych na parterze – 6.000.000, of.3741
PODGÓRZE – LIMANOWSKIEGO – 709m w tym: lo−
kale handlowe 133m, 15 mieszkań 5 wolnych, WZ i
ZT na nadbudowę jednej kondygnacji – 1.000.000
zł, of.3631
KSIĘCIA JÓZEFA – 2/12 udział w kamienicy o pow.
300m, teoretycznie można dostać 2 pokoje z loka−
torem o pow. 50m – 50.000 zł, of.3830
KAZIMIERZ – 1800m2, działka 6a, wolne cztery loka−
le handlowe oraz pięć mieszkań, reszta zajęta, stan
techniczny dobry – 750.000 USD, of.1431
PODZAMCZE – 1060m, cała wolna, dwukondygna−
cyjna, piękna architektura – 2.500.000USD, of.3521
PODGÓRZE – TRAUGUTTA – 1/4 udziału, 100m2, dział−
ka 5, 5 ara, w ramach udziału do zajęcia jest miesz−
kanie 2 pokoje z kuchnią na drugim piętrze i udział
po 1/4 w działających lokalach użytkowych –
290.000 zł, of.2198
PODGÓRZE – BRODZIŃSKIEGO – 327m2, działka o
pow. 421m2, parter lokal handlowy z magazynem
o pow. 150m2, wolne cztery mieszkania – 1.300.000
zł, of.2270
PODGÓRZE – KALWARYJSKA – 649, do remontu,
3 kondygnacyjna, możliwość nadbudowy dwóch
pięter, parter lokal użytkowy 150m, 6 mieszkań –
1.500.000 zł, of.3797
KAZIMIERZ – 600m, działka 10ar plus 4, 5ar pod
plombę, wolny 100m lokal na parterze, mieszkań –
12 wszystkie zajęte – 450.000USD, of.816
CENTRUM – ZYBLIKIEWICZA – 1050m, działka 8ar,
12 lokali mieszkalnych, wolnych 9 mieszkań, 3 zaję−
te, możliwość miejsc parkingowych na podwórzu,
ogólny stan techniczny dobry, do zaadaptowania
duży strych – 3.450.000 zł, of.3135
KROWODRZA – 230m, 1/2 udział w kamienicy, do
zajęcia lokal o pow. 170m na parterze, składający
się z 7 pomieszczeń, dwóch łazienek, dwóch toa−
let, wysokie piwnice o pow.80m, miejsce garażo−
we – 520.000 zł, of.2639
ŚRÓDMIEŚCIE – OLSZA – 220m, 3,66a, cała wolna
trzykondygnacyjna, na parterze lokale biurowe, na
wyższych kondygnacjach mieszkalne – 550.000 zł,
of.3432
KROWODRZA – KAZIMIERZA WIELKIEGO – udział
w kamienicy 38/85 bez podziału fizycznego, na
podstawie porozumienia do zajęcia jest wolny lo−
kal użytkowy 100m, lokal mieszkalny zajęty z kwa−
terunku, wolny lokal mieszkalny po remoncie i 50m
strychu – 511.000, of.3564
ŚRÓDMIEŚCIE – WIŚLISKO – Udział 15/48 w kamieni−
cy, pow. 200m, do zajęcia garsoniera na parterze
24, 6m kw, II piętro 2 mieszkania z lokatorami o pow.
69m i 62m – 260.000 zł, of.3780

GARAŻE SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM
Sprzedaż: 18m – SKŁADOWA – 28.000 zł, 19m – NA
BŁONIE – 22.000 zł, 17 m2 GRZEGÓRZECKA – 35..000
zł, 20m i 29m – KRZYWDY – 28.000 zł, 41.000 zł, 17m –
NUSZKIEWICZA – 38.000 zł (nowy w przyziemiu bu−
dynku), 18m – KRÓLEWSKA – 35.000 zł, 18m – MA−
ZOWIECKA – 300 zł najem blisko Alei, 19m – KRÓ−
LOWEJ JADWIGI – 30.000 zł, 16m – ZAWODZIE –30.500
zł, 16m – 29 LISTOPADA – 30.000 zł (najem 220 zł,
może być na magazyn)
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DZIAŁKI BUDOWLANE W KRAKOWIE
80.000 zł, OLSZANICA, 7,82 a, prąd, gaz, wody i kanalizacji brak
100.000 zł, AZORY, 1,41 a, prąd, woda, kan., gaz, WZiZT
120.000 zł, BIELANY, 6,79 a, prąd (skrzynka), woda, kan. pozwolenie
134.000 zł, GRĘBAŁÓW, 15,15 a, woda, gaz, prąd, kanalizacja,

pozwolenie na budowę, widokowa
160.000 zł, BIELANY, 5,96 a, woda ok. 20 m., prąd, gaz w granicy
210.000 zł, TONIE, 14 a, prąd, gaz, kanalizacja przy drodze
220.000 zł, BRONOWICE WLK., 8,5 a, prąd, gaz, woda – studnia
300.000 zł, PRZEGORZAŁY, Ks. Józefa, 14,41 a, media wszystkie
365.000 zł, WOLA JUSTOWSKA, 10 a, woda, prąd, gaz, kanalizacja
478.500 zł, WOLA JUSTOWSKA, 15,95 a, widokowa
615.000 zł, WOLA JUSTOWSKA, 23 a, woda, prąd, gaz, kanalizacja
5.000 zł/a, WADÓW, od 7 a do 16,8 a, budowlane i budowlano−rolne
6.000 zł/a, CHAŁUPKI GÓRNE, Nowa Huta, 3 x 10 a, woda, prąd, gaz
29.000 zł/a, PRZEGORZAŁY, 9 a, 12, 5 a, prąd, woda, gaz, tel., WZiZT

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
70.000 zł, SIDZINA, 27,4 a, widokowa, budowlano−rolna
70.000 zł, WRÓBLOWICE, 7,85 a, woda, prąd, gaz, bud−rol.
78.000 zł, SIDZINA−LIBERTÓW, 8,3 a, widokowa na Bielany

100.000 zł, SWOSZOWICE, 9 a, woda, prąd na działce, gaz 45 m., tel.
106.000 zł, JUGOWICE, 5,75 a, uzbrojona, wszystkie przyłącza są na działce
110.000 zł, WRÓBLOWICE, 50,8 a, woda, prąd; gaz ok. 150 m.
110.000 zł, PIASKI, 8 a, woda, prąd, gaz, kan. ok. 10−30 m., dzierżawa
130.000 zł, RAJSKO, 14,74 a, woda ok. 250 m., prąd i gaz ok. 60 m
155.000 zł, TYNIEC, 10 a, woda, prąd, tel. przy działce, widokowa
160.000 zł, OPATKOWICE, 32 a, woda, prąd; kan. w drodze, gaz 15 m.
160.000 zł, PROKOCIM, 14,2 a, kan.; woda, prąd, gaz 60 m.
165.000 zł, RAJSKO, 12,95 a, woda, prąd 60 m., gaz na działce
175.000 zł, RAJSKO, 22 a, prąd; woda, gaz ok. 80 m., widokowa na góry
192.400 zł, SIDZINA, 37 a, woda, prąd, gaz, kan., widokowa

249.000 zł, SIDZINA, 23,68 a, prąd, gaz; woda ok. 200 m., widokowa
274.000 zł, KOSTRZE, 15,2 a, woda, prąd, gaz, kanalizacja
492.000 zł, KOSTRZE, 40 a, możliwość podziału na mniejsze
600.000 zł, RAJSKO, 76 a, woda − studnia, prąd, gaz, zabudowana starym

domem, budowlano−rolna, z lasem
880.000 zł, KOSTRZE, 59 a, uzbrojona, idealna pod osiedle domów

DZIAŁKI BUDOWLANE POZA KRAKOWEM
22.000 zł, ŁUCZYCE, gm. Kocmyrzów, 5,48 a, widokowa
26.000 zł, IWANOWICE DWORSKIE, 10 a, prąd, woda, gaz
29.000 zł, RĄCZNA, gm. Liszki, 9 a, woda, prąd, gaz przy działce
30.000 zł, SANKA, gm. Krzeszowice, 55 a, prąd, tel., bud−rol.
30.000 zł, WIELKA WIEŚ, 10 a, prąd, gaz, woda w realizacji,  bud−usług.
32.000 zł, SIEDLEC, gm. Krzeszowice, 13 a, woda, prąd, gaz ok. 20 m
35.200 zł, NOWA GÓRA, gm. Krzeszowice, 16 a, bud−rolna
38.500 zł, TENCZYNEK, 12 a, woda, prąd, gaz, telefon
40.000 zł, SZCZODRKOWICE, gm. Skała, 12,5 a, woda, gaz; prąd 50 m.
40.000 zł, NARAMA, gm. Iwanowice, 9,6 a, media w zasięgu
45.000 zł, PĘKOWICE, gm. Zielonki, 7,46 a, prąd 200 m., gaz ok. 50 m
47.000 zł, ŁAZY, gm. Jerzmanowice, 28,3 a, prąd; woda 30 m., bud−rolna
49.300 zł, DĄBROWA SZLACHECKA, gm. Czernichów, 17 a, woda (licznik),

prąd, gaz; kanalizacja−w trakcie realizacji (zatwierdzony projekt)
50.000 zł, BRZOZÓWKA, gm. Zielonki, 10 a, woda, tel.; prąd ok. 140 m.
50.000 zł, WOLA WIĘCŁAWSKA, gm. Michałowice, 56 a, bud−rol.
51.800 zł, PRĄDNIK KORZKIEWSKI, gm. Wielka Wieś, 24,5 a, bud−rol.
56.000 zł, RZEPLIN, gm. Skała, 20 a zabudowana starym domem
58.000 zł, BIAŁY KOŚCIÓŁ, gm. Wielka Wieś, 38,8 a, bud−rol., pozwolenie
60.000 zł, BALICE, rej. Kmity Skały, 42 a, rolna, idealna na inwestycję
60.000 zł BOLECHOWICE, 13 a, prąd 50 m., woda, gaz na działce
61.000 zł, SZYCE, gm. Wielka Wieś, 8,3 a, media w trakcie realizacji
63.000 zł, DĄBROWA SZLACHECKA, 22 a, woda, prąd, gaz
65.000 zł, MICHAŁOWICE III, 9,15 a, woda, gaz; gaz ok. 40 m., widokowa
68.000 zł, UJAZD, gm. Zabierzów, 20,65 a, woda 50 m., prąd, gaz, kan. 100 m
70.000 zł, GIEBUŁTÓW, gm. Wielka Wieś, 7,5 a, woda, prąd, gaz w granicy
70.000 zł, PIELGRZYMOWICE, gm. Michałowice, 56 a, bud−rolna
72.000 zł, ZABIERZÓW, 6,83 a, woda, prąd, gaz, kan., widokowa na skałki
72.100 zł, SZCZYGLICE, gm. Zabierzów, 7 a, woda, prąd, gaz, kan., tel.
75.000 zł, ŁUCZYCE, 40 a, bud−rolna, widokowa, pozwolenie
77.500 zł, WOLA ZACHARIASZOWSKA, 15 a, prąd, woda, gaz
82.000 zł, WIELKA WIEŚ, 7 a, rozpoczęta bud., zrobione przyziemie z płytą
84.000 zł, KOCHANÓW, 16,4 a, prąd, kan. na działce, woda, gaz obok
85.000 zł, REJ. KORZKWI, 17,2 a, pozwolenie na budowę
90.000 zł, RZĄSKA, 9 a, woda, prąd, gaz, kanalizacja, telefon
90.000 zł, MODLNICA, 10 a, woda, gaz, prąd obok
95.000 zł, MASZYCE, gm. Skała, 20 a, woda, prąd, gaz

100.000 zł, MICHAŁOWICE, przy E7, 19 a, bud−usługowa
103.000 zł, UJAZD, gm. Zabierzów, 11,3 a, woda, prąd, gaz, kan.
105.000 zł, WILCZKOWICE, gm. Michałowice, 64,6 a, widokowa, bud−rol.
105.000 zł, WIELKA WIEŚ, 43 a, woda, prąd 15 m., gaz ok. 5 m., bud−rolna
105.000 zł, MICHAŁOWICE, 19 a, woda, prąd, gaz, telefon
108.000 zł, KRZYWOPŁOTY, gm. Klucze, 721 a, rolna z pozwolenie
110.000 zł, BĘBŁO, gm. Wielka Wieś, 120 a, prąd, woda, gaz, bud−rolna
110.000 zł, KLESZCZÓW, gm. Zabierzów, 21,6 a, woda, prąd, gaz
115.000 zł, MICHAŁOWICE, 23 a, woda, prąd, gaz 20 m.
120.000 zł, BISKUPICE, gm. Iwanowice, 48 a,  budowlano−rol.
130.000 zł, BIBICE, 16,5 a, prąd, tel.; woda, gaz 20 m., bud−rolna
130.000 zł, ZIELONKI, 14 a, gaz; woda, prąd ok. 45 m., widokowa
135.000 zł, BOLEŃ, gm. Zielonki, 21 a, woda; prąd, gaz 50 m
140.000 zł, GIEBUŁTÓW, gm. Wielka Wieś, 11 a, pozwolenie
140.000 zł, OWCZARY, gm. Zielonki, 54 a, pod lasem, bud−rol.
159.000 zł, MICHAŁOWICE, 38 a, woda, prąd, gaz, bud−rol.
160.000 zł, ZAGACIE, gm. Czernichów, 72 a, woda, prąd, telefon
161.000 zł, ZABIERZÓW, 23 a, woda, prąd ok. 10 m., gaz 100 m

166.000 zł, BALICE, gm. Zabierzów, 20,73 a, widokowa
180.000 zł, KRZESZOWICE, 97,12 a, prąd; woda, gaz, kan. ok. 300 m
180.000 zł, GIEBUŁTÓW, gm. Wielka Wieś, 62 a, bud−rolna
185.000 zł, ALEKSANDROWICE, gm. Zabierzów, 19,55 a, blisko lasu
189.000 zł, KOBYLANY, gm. Zabierzów, 54 a, widokowa, możliwy podział
190.000 zł, ŁUCZYCE, gm. Kocmyrzów, 93 a, widokowa, możliwy podział
192.000 zł, SZCZYGLICE, 16 a, prąd, tel.; woda, gaz 150 m., widokowa
196.000 zł, KRYSPINÓW, 19 a, woda, prąd, gaz, kan., blisko lasu
207.000 zł, BURÓW, gm. Zabierzów, 23 a, woda, prąd, gaz; widokowa
220.000 zł, ZELKÓW, 39 a, prąd, woda, gaz, prąd, widokowa, możliwy podział
299.000 zł, RZĄSKA, gm. Zabierzów, 16 a, uzbrojona, pozwolenie
342.000 zł, MODLNICZKA, 57 a, widokowa, możliwość podziału, bud−rolna
520.000 zł, RZĄSKA, gm. Zabierzów, 96 a, media w granicy, bud−rol.
650.000 zł, ZIELONKI, 49,9 a, woda, kanalizacja, prąd, widokowa
2.800 zł/a, MASŁOMIĄCA, gm. Michałowice, 23−30 a, prąd, woda, gaz, tel.
3.500 zł/a, ŻERKOWICE, gm. Iwanowice, działki od 8 a do 26 a
3.500 zł/a, ŚCIEJOWICE, gm. Liszki, 10−11 a, woda, prąd, gaz 50 m., widokowa
4.500 zł/a, BIAŁY KOŚCIÓŁ, gm. Wielka Wieś, 10−15 a, woda, prąd, gaz 30 m.
4.500 zł/a, TENCZYNEK, 51 a, możliwość podziału min. 12 a
10.000 zł/a, BIBICE, gm. Zielonki, od 9 a do 16 a, woda, prąd, gaz na działce
11.000 zł/a, MODLNICA, 7 – 10 a, woda, prąd, gaz, kanalizacja

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
33.000 zł, ŚWIĄTNIKI GÓRNE, 11 a, woda, prąd, gaz ok. 90 m., blisko las
39.000 zł, OLSZOWICE, 18 a, woda 15 m., prąd, telefon, bud−rol.
40.000 zł, ŚLEDZIEJOWICE, gm. Wieliczka, 7,4 a, prąd 20 m., woda, gaz 100 m
50.000 zł, KOŹMICE WIELKIE, gm. Wieliczka, 14 a, rozpoczęta budowa
50.000 zł, PODŁĘŻE, gm. Niepołomice, 12,13 a, zabudowana domem

drewnianym
52.000 zł, MOGILANY, 16 a, woda na działce, prąd, gaz 20 m.
62.000 zł, WIELICZKA, 8,58 a, woda w granicy, gaz na działce, prąd 20 m
64.000 zł, LIBERTÓW, 8 a, woda, prąd; gaz 60 m.
66.000 zł, SYGNECZÓW, gm. Wieliczka, 23 a, widokowa
68.000 zł, ZABAWA, gm. Wieliczka, 25 a, woda, prąd, gaz 110 m.
70.000 zł, RZESZOTARY, gm. Świątniki Górne, 17 a, woda, prąd, gaz
78.000 zł, OLSZOWICE, gm. Świątniki Górne, 26 a, woda, prąd; gaz 20 m., tel.
80.000 zł, RZESZOTARY, gm. Świątniki Górne, 52 a, budowlano−usługowa
85.000 zł, MOGILANY, 10 a, media ok. 60 m., widokowa
95.000 zł, WŁOSAŃ, gm. Mogilany, 24,6 a, bud−rolna, WZiZT

112.000 zł, ZABŁOCIE, gm. Biskupice, 28 a, budowlano−rolna, widokowa
124.000 zł, LIBERTÓW, gm. Mogilany, 13 a, widokowa, blisko lasku
135.000 zł, MOGILANY, 22 a, widokowa, pozwolenie na budowę
135.000 zł, OLSZOWICE, 23 a z domkiem letniskowym, woda w granicy lub

studnia, gaz, prąd na działce z licznikiem, szambo, widokowa na góry
140.000 zł, MOGILANY, 15 a, fundamenty +  parter domu
145.000 zł, STADNIKI, gm. Dobczyce, 39 a, widokowa
160.000 zł, LUSINA, 40 a, woda, prąd 40 m., gaz 150 m., bud−rol.
432.000 zł, GAJ, 175 a, woda, prąd, zrobione szambo, gaz 100 m., bud−rol.

DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ
200.000 zł, KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ, 11,48 a

248.000 zł, RAJSKO/KOSOCICE, 85,57 a, pod osiedle domów

380.000 zł, PYCHOWICE, 24,5 a, woda, prąd, kanalizacja

400.000 zł, KURDWANÓW, 117 a, pod osiedle domków

470.000 zł, REJ. REYMONTA/BŁOŃ, 4,97 a + 4,2 a, uzbrojona

476.000 zł, RUCZAJ, 22,7 a, media wszystkie przy działce

1.575.000 zł, PASTERNIK, 75 a, pod osiedle domów

2.030.000 zł, REJ. OS. WIRUS, 1,44 ha, woda, gaz, prąd ok. 40 m

3.000.000 zł, GM. ŚWIĄTNIKI GÓRNE, 8 ha, pod osiedle domów

WILEŃSKA, 18,8 a, z pozwoleniem na budynek mieszkalno−
usługowy 12−piętrowy. Kontakt: 0501−553−144

OLSZOWICE, gm. Świątniki Górne,
działka 10−arowa, widowkowa

cena: 42.000 zł

KRAKÓW−SIDZINA,
ostatnia z czterech działek pod dom na pograniczu z Libertowem,

8,3 a, cena: 78.000 zł

KRAKÓW−SIDZINA,
ładna działka z widokiem na Bielany, Klasztor

o pow. 17 a, cena: 6.600 zł/a

ŁOKIETKA, działka o pow. 17,5 a,
woda, prąd, gaz, kanalizacja, telefon przy działce,

cena: 332.500 zł

WIĘCKOWICE, gm. Zabierzów, 25,9 a,
woda, gaz, kanalizacja na działce, prąd 30 m,

budowlano−rolna, ładna, widokowa, cena: 186.000 zł

WOLA JUSTOWSKA, działka o pow. 6.58 a
woda, prąd, gaz, kanalizacja ok. 30 m

cena: 215.000 zł

CHOLERZYN, gm. Liszki,
działka budowlano−rolna o powierzchni 51 arów,

cena: 40.000 zł

WOLA JUSTOWSKA
− działka pięknie położona, w jednym z najładniejszych

zakątków, w zacisznym miejscu
− przy ul. Kopaliny (przecznica z Kasztanowej),

w sąsiedztwie wille i mnóstwo zieleni,
pow. 20 arów, WZiZT, cena: 10.000 EURO/ar

ZAKAMYCZE
− działka pod dom jednorodzinny

o powierzchni 40 arów
w okazyjnej cenie: 450.000 zł

CHEŁM, rej. Rzepichy, działka o pow. 14,43 a,
w sąsiedztwie nowych domów,

cena: 303.000 zł

REJON GRZEGÓRZECKIEJ, działka o pow.
6,8 a, dobra pod firmę, cena: 108.000 zł

JERZMANOWICE, działka widokowa,
budowlano−rolna o pow. 26 a, woda na działce,

prąd, gaz po drugiej stronie drogi, cena: 65.000 zł

ŁAGIEWNIKI,
działka o pow. 20 a, woda, prąd, gaz przy działce,

kanalizacja w trakcie realizacji, cena: 310.00 zł
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GIEBUŁTÓW, dom nowy w realizacji o pow. 160 m2,
parter: salon, kuchnia, jadalnia, WC, garaż, kotłownia, taras,

poddasze: 4 pokoje, łazienka, działka  7,3 a, ogrodzona,
zagospodarowana, cena dewelopera: 345.000 zł

GM. CZERNICHÓW, pow. 130 m2, parter: salon otwarty
na kuchnię i jadanię, półpiętro: pokój, piętro: 2 pokoje,

łazienka, garaż, działka o pow. 8,5 a,
cena: 235.000 zł

ROKÓW, gm. Wadowice,
dwór z przełomu XVIII

i XIX wieku o pow.
całkowitej 900 m2,

położony w malowniczej
okolicy, otoczony parkiem

o pow. 277 arów.
Kontakt: 0602−761−423.

MODLNICZKA, gm. Wielka Wieś, pow. 245 m2, parter do
wejścia: 2 salony, kuchnia z jadalnią, gabinet, łazienka,
kotłownia, garaż, poddasze do wykończenia: 3 pokoje,

działka o pow. 13 a, cena: 530.000 zł

NIEPOŁOMICE, atrakcyjny dom, stan surowy
częściowo zamknięty, pow. 230 m2, podpiwniczony,

ogrodzony, działka o pow. 11 a,
cena: 173.000 zł

PIEKARY, gm. Liszki, dom w stanie otwartym
o pow. 130 m2, parter: salon, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,

taras, piętro: 2 pokoje, łazienka, działka 16−arowa,
cena: 255.000 zł

MICHAŁOWICE, dom w stanie surowym zamkniętym
o pow. 167 m2, parter: salon, pokój, garderoba, kuchnia

z jadalnią, łazienka, kotłownia, poddasze: 4 pokoje,
łazienka, działka 12−arowa, cena: 198.000 zł

GM. MICHAŁOWICE, pow. 220 m2, działka o pow. 14 a,
stan surowy otwarty, parter: salon, pokój, kuchnia, łazienka,

poddasze: 3 pokoje, łazienka, 2 garaże, podpiwniczony,
działka widokowa o pow. 14 a, cena: 270.000 zł

BRZEZIE, gm. Zabierzów, 220 m2, do zamieszkania,
nowocześnie wykończony z basenem, salon z kominkiem
+ jadalnia, 5 pokoi, kuchnia, WC, łazienka, garaż na dwa

samochody, działka 14−arowa, cena: 620.000 zł

GOTKOWICE, gm. Jerzmanowice, pow. 130 m2,
do remontu, parter: pokój, kuchnia, piętro: 2 pokoje,

kuchnia, łazienka, pom. gospodarcze + budynek
gospodarczy, działka o pow. 109 a, cena: 120.000 zł

PRZEGINIA, gm. Jerzmanowice, pow. 95 m2, działka
o pow. 120 a, do małego wykończenia, parter: 3 pokoje,

kuchnia, łazienka, poddasze do adaptacji,
częściowo podpiwniczony, cena: 230.000 zł

GM. CZERNICHÓW, pow. 100 m2,
do remontu, parter: 3 pokoje,

2 x kuchnia, łazienka, poddasze
do adaptacji, częściowo

podpiwniczony, działka o pow. 8,46 a,
cena: 145.000 zł

JUGOWICE, 1/2 bliźniaka
o pow. 170 m2, do zamieszkania,

parter: 2 garaże, pom. gospodarcze,
garderoba, WC,  piętro: salon
z jadalnią, kuchnia, łazienka,

 II piętro: 4 pokoje, łazienka, działka
o pow. 3,3 a, cena: 400.000 zł

LIBERTÓW, gm. Mogilany, atrakcyjny
dom o ciekawej architekturze

(autorski projekt), pow. 260 m2,
stan surowy otwarty,
działka o pow. 9,5 a,

cena: 420.000 zł lub do małego
wykończenia za 580.000 zł

ATRAKCYJNY,
ostatni dom w Swoszowicach

w zabudowie bliźniaczej
na działce 5−arowej.
Cena: od 230.000 zł

RĄCZNA, gm. Liszki, pow. 198 m2,
działka o pow. 10,68 a,

do wykończenia, parter: salon
z jadalnią, pokój, kuchnia, WC,

pralnia z kotłownią, garaż,
poddasze: 4 pokoje, łazienka,

cena: 350.000 zł

DOBCZYCE, dom w stanie surowym
otwartym o pow. 155 m2, parter
z poddaszem, 6 pokoi, działka

o pow. 14 a, w rozliczeniu może być
mieszkanie, cena: 169.000 zł

DOMY W KRAKOWIE
305.000 zł, CHEŁM−ZAKAMYCZE, 200 m2, stan sur. otwarty, 3 a
349.000 zł, REJ. KRAKCHEMI, 160 m2, do zamieszkania, 2 a
450.000 zł, OLSZA, 200 m2, do zamieszkania, 1,86 a
490.000 zł, BRONOWICE, 160 m2, do zamieszkania, 4 a (możl. dokupienia 3 a)
495.000 zł, CHEŁM−ZAKAMYCZE, 200 m2, do zamieszkania, 8 a
495.000 zł, BRONOWICE WLK., 145 m2, szeregówka, do wykończenia, 5,6 a
515.000 zł, OS. WIRUS, 167 m2, do zamieszkania, szeregówka, 2,44 a
600.000 zł, CHEŁM, 150 m2, 1/2 bliźniaka, stan sur. zamknięty, 3,35 a
650.000 zł, OLSZA, 180 m2, szeregówka, do zamieszkania, 3,4 a
670.000 zł, CHEŁM−ZAKAMYCZE,, 350 m2, do zamieszkania, 20 a
720.000 zł, BALICKA, 200 m2, do zamieszkania, 20 a
900.000 zł, BRONOWICE  MAŁE, 520 m2, parter do zamieszkania, piętro w

stanie surowym zamkniętym, 15 a
950.000 zł, CHEŁM−ZAKAMYCZE, 350 m2, do zamieszkania, 82 a
980.000 zł, WIDOK−ZARZECZE, 260 m2, do zamieszkania, 7 a
190.000 USD, WOLA JUSTOWSKA, 330 m2, 1/2 bliźniaka, do wejścia, 8,5 a
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
195.000 zł, OS. KOSOCICE, 140 m2, stan surowy zamknięty, 16, 6 a
195.000 zł, PROKOCIM STARY, 100 m2, do remontu, 5,38 a
255.000 zł, PROKOCIM STARY, 150 m2, do zamieszkania, 4 a
300.000 zł, SIDZINA, 145 m2, do wykończenia, 8,34 a
360.000 zł, KLINY, 180 m2, szeregówka, do zamieszkania, 4 a

370.000 zł, SWOSZOWICE, 100 m2, do zamieszkania, 23 a
420.000 zł, REJ. LIPSKIEJ, 220 m2, gotowy, może być 2−rodzinny, 7,4 a
420.000 zł, KLINY, 260 m2, szeregówka do małego wykończenia, 5,5 a
430.000 zł, RAJSKO, 200 m2, do zamieszkania, działka 63 a, widokowa
450.000 zł, KOSTRZE, 360 m2, Ip – do zamieszkania, IIp – stan sur. zamk., 14 a
475.000 zł, PYCHOWICE, 131 m2, stan sur. zamknięty, 4 a
510.000 zł, SWOSZOWICE, 285 m2, jedno lub wielorodzinny, gotowy, 9,9 a
515.000 zł, RUCZAJ, 180 m2, 1/2 bliźniaka, do wykończenia, 6,5 a
569.000 zł, OPATKOWICE, 470 m2, gotowy, 8,28 a
800.000 zł, ŁAGIEWNIKI, 350 m2, do zamieszkania, 7,2 a

DOMY POZA KRAKOWEM
50.000 zł, GM. JERZMANOWICE, 40 m2, do gen. remontu, 20 a
150.000 zł, CIANOWICE, gm. Skała, 180 m2, stan sur. zamknięty, 10 a
200.000 zł, ZELKÓW, gm. Zabierzów, 120 m2, do zamieszkania, 13 a
210.000 zł, NIELEPICE, gm. Zabierzów, 215 m2, do zamieszkania, 20 a
210.000 zł, RZĄSKA, gm. Zabierzów, 160 m2, 1/2 bliźniaka, stan sur. otwarty, 4 a
229.000 zł, KORZKIEW, gm. Zielonki, 260 m2, stan sur. otwarty, 10 a
270.000 zł, SANKA, gm. Krzeszowice, 247 m2, do zamieszkania, 96 a
280.000 zł, TOMASZOWICE, 133,5 m2, z bali drewnianych, do wyk., 7 a
295.000 zł, PĘKOWICE, gm. Zielonki, 150 m2, do zamieszkania, 5,29 a
299.000 zł, CHOLERZYN, gm. Liszki, 175 m2, stan surowy otwarty, 8,37 a
310.000 zł, KLESZCZÓW, gm. Zabierzów, 120 m2, do zamieszkania, 21 a

320.000 zł, MASZYCE, gm. Skała, stan surowy zamknięty, 12 a
330.000 zł, WĘGRZCE, gm. Zielonki, 135 m2, do zamieszkania, 1/2 bliźniaka, 5 a
340.000 zł, MICHAŁOWICE, 140 m2, 1/2 bliźniaka, do wykończenia, 3,5 a
370.000 zł, KRZESZOWICE, 210 m2, do zamieszkania, 8,36 a
470.000 zł, MODLNICZKA, gm. Wielka Wieś, 180 m2, (bez białego montażu), 7,6 a

635.000 zł, JERZMANOWICE, 300 m2 + domek gościnny, 70 m2, 47 a
930.000 zł, OS. ŁOKIETKA, 310 m2, do zamieszkania, szeregówka, 7 a
1050.000 zł, ZABIERZÓW, 350 m2, do zamieszkania, 16 a
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
130.000 zł, RZESZOTARY, 128 m2, stan surowy otwarty, 11 a
140.000 zł, GM. BRZEŹNICA, 150 m2, stan surowy otwarty, 18 a
200.000 zł, PIERZCHÓW, gm. Gdów, 120 m2, do zamieszkania, 17 a
220.000 zł, WIELICZKA, 180 m2, stan surowy otwarty, 10 a
270.000 zł, MOGILANY, 206 m2, stan surowy otwarty, 8,4 a
320.000 zł, NIEPOŁOMICE, 200 m2, do zamieszkania, 12 a
340.000 zł, WIELICZKA, 170 m2, do zamieszkania, 6,8 a
350.000 zł, SKAWINA, 400 m2, ciekawa architektura, 8, 5 a
380.000 zł, ŚLEDZIEJOWICE, gm. Wieliczka, 220 m2, do wejścia, 12 a
690.000 zł, MOGILANY, 350 m2, do zamieszkania, 10 a
760.000 zł, LIBERTÓW, 330 m2, do zamieszkania, może być dwurodzinny, 8 a
800.000 zł, LIBERTÓW, gm. Mogilany, 220 m2, do zamieszkania, 8,13 a
120.000 USD, MOGILANY, 230 m2, do wykończenia, 47 a

poszukujemy działek i domów w Krakowie i okolicach
zgłoś swoją ofertę do nas − ZAPEWINIAMY DUŻĄ BAZĘ KLIENTÓW

ZAPEWNIAMY Pełną obsługę prawną, notarialną, geodezyjną oraz wycenę nieruchomości. Porady inwestycyjne. Ustalamy wartość
rynkową nieruchomości. Obsługa kredytowa. Na zlecenie Klientów poszukujemy wybranych nieruchomości.

WOLA JUSTOWSKA, Królowej Jadwigi,
wynajmiemy atrakcyjny dom, do zamieszkania lub pod firmę.
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MIESZKANIA Welcome to PÓŁNOC
Estates.

We have got a lot of offers as flats,

apartments in the Old Centre and

houses, cottages, building plots.

Our friendly staff is waiting for you.

POSZUKUJEMY PILNIE
MIESZKAŃ

DO SPRZEDAŻY.

SZYBKA REALIZACJA
ZLECEŃ.

GARSONIERY I JEDNOPOKOJOWE
64.000 zł, DŁUGOSZA, Podgórze, 18 m2, po gen.remoncie, Ip/II

64.000 zł, MOTYLA, 31,4 m2, parter

65.000 zł, REJ. LIMANOWSKIEGO, 19 m2, Ip/II

89.000 zł, AUGUSTIAŃSKA, 38,4 m2, 0p/III

108.000 zł, KLINY, rej. Komuny Paryskiej, 32 m2, wysoki parter/II

108.000 zł, SZLAK, 35,7 m2, stan surowy zamknięty, parter

108.000 zł, KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ, 33,7 m2, do wyk., 0p/III

108.000 zł, REJ. LIMANOWSKIEGO, 29,5 m2, do niewielkiego remontu, IIp/IV

111.000 zł, NAD SUDOŁEM, Prądnik Biały, 29 m2, IVp/IV

113.000 zł, KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ, 33,7 m2, do wyk., Ip/III

125.000 zł, WYSŁOUCHÓW, Kurdwanów, 36 m2, IIIp/IV

144.000 zł, ŻABINIEC, 38 m2, nowe, 0p/III

145.000 zł, ODROWĄŻA, przecznica z Wrocławskiej, 33 m2, IIp/IV

165.000 zł, KONARSKIEGO, 44 m2, stan surowy zamknięty, IIIp/III

DWUPOKOJOWE
120.000 zł, KURDWANÓW, 48 m2, IVp/IV

133.900 zł, PŁASZÓW, Krzywda, 43,4 m2, IIIp/IV, nowe

155.000 zł, UJEJSKIEGO, Zwierzyniec, 42 m2, do remontu, IVp/IV

160.000 zł, REJA, Żabiniec, 45,6 m2, do wykończenia, IIp/VII

165.000 zł, KONARSKIEGO, 45 m2, do wykończenia, IVp/IV

170.000 zł, TRAUGUTTA, Podgórze, 76 m2, do gen. remontu, 0p/III

180.000 zł, KREMEROWSKA, 50,6 m2, do remontu, IIIp/IV

215.000 zł, ŻABINIEC, 48 m2, nowe, Ip/II

240.000 zł, LELEWELA, 86 m2, stan surowy zamknięty, IVp/IV

272.000 zł, REJ. PL. NA GROBLACH, 68 m2, IIp/III

370.000 zł, GERTRUDY, 101,7 m2, do częściowego remontu, Ip/II

112.000 USD, OK. RETORYKA, 80 m2, IIIp/III

TRZYPOKOJOWE
140.000 zł, WYSŁOUCHÓW, Kurdwanów, 61 m2, do remontu, IIp/X
146.000 zł, KLINY, 65 m2, stan surowy, 0p/III
155.000 zł, ŚCIEGIENNEGO, Prokocim Nowy, 69 m2, do remontu, VIIp/X
160.000 zł, OS. TYSIĄCLECIA, 49,4 m2, IIp/IV, możliwość kupna garażu
169.000 zł, OS. II PUŁKU LOTNICZEGO, 61,3 m2, IIp/X
176.000 zł, CZYŻYNY, rej. AWF−u, 70 m2, 0p/X
178.000 zł, OS. SŁONECZNE, 60,95 m2, Ip/IV, z garażem
184.000 zł, OS. DYWIZJONU 303, 65,2 m2, VIIp/VIII
190.000 zł, BRATYSŁAWSKA, 61 m2, do wykończenia, IIIp/XV
205.000 zł, GROTA ROWECKIEGO, Ruczaj, 60,06 m2, IIp/IV
205.000 zł, MOGILSKA, 61 m2, IIp/IV
206.000 zł, STRZELCÓW, Prądnik Czerwony, 71,6 m2, IVp/V
206.000 zł, GUTTENBERGA, Ruczaj, 55 m2, 2−poziomowe, nowe, III i IVp/IV
210.000 zł, MOGILSKA, 86 m2, możliwość adaptacji 12 m2 jako 2−poz, Vp/V
210.000 zł, GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 57,4 m2, Xp/X
215.000 zł, ROSTWOROWSKIEGO, Ruczaj, 64 m2, IVp/IV
227.000 zł, SMOLKI, Podgórze, 110 m2, wyposażone, IIIp/III
228.000 zł, KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ, 61,7 m2, stan sur. zamknięty, Ip/

III z garażem
237.000 zł, LEGNICKA, Prądnik Biały, 72 m2, do wykończenia, IVp/IV
257.500 zł, ŻABINIEC, 73 m2, nowe, 0p/III
278.000 zł, RADZIKOWSKIEGO, 87 m2, 2−poziomowe, nowe, Ivp/IV
280.000 zł, RACIBORSKA, Ruczaj, 70 m2, IVp/IV, z garażem
285.000 zł, SOLSKIEGO, Żabiniec, 70,5 m2, IIIp/VI
313.000 zł, REJ. PL. MATEJKI, 89,4 m2, 2−poziomowe, do wykończenia, IVp/IV
315.000 zł, PIASTOWSKA, 69 m2, Vp/VI
329.000 zł, BALICKA, 72,3 m2, nowe, IIp/IV
340.000 zł, OS. ŁOKIETKA, 95,5 m2, parter z ogródkiem 2 a
360.000 zł, BALICKA, 70 m2, 2−poziomowe, nowe, III i IVp/IV
360.000 zł, LEA, 92 m2, blok z 1997 r., 0p/IV
370.000 zł, SAREGO, 98 m2, do remontu, 0p/III
600.000 zł, KRÓLOWEJ JADWIGI, 100,4 m2, 2−poziom., nowe,

częściowo wyposażone, 0 i Ip/II

CZTEROPOKOJOWE I WIĘKSZE
255.000 zł, ROSTWOROWSKIEGO, Ruczaj, 86 m2, IIIp/IV
334.000 zł, KONARSKIEGO, 96 m2, 5 pokoi, IV/IV
340.000 zł, RĘKAWKA, Podgórze, 107 m2, IVp/IV
360.000 zł, WIELOPOLE, 105 m2, Ip/III
412.000 zł, KLINY−ZACISZE, 71 m2, 2−poziomowe, nowe, 2 garaże, IIp/II
430.000 zł, AL. SŁOWACKIEGO, 148 m2, IIp/VI
432.000 zł, KREMEROWSKA, 120 m2, do remontu, IIIp
450.000 zł, KONECZNEGO, Żabiniec, 110 m2, 2−poz., nowe, III i Ivp/IV
494.000 zł, REJ. PL. MATEJKI, 140,9 m2, 2−poz., do wyk., 5 pok., IVp/IV

SAREGO, 3−pokojowe mieszkanie
do remontu o pow. 98 m2, 0p/III,

cena: 370.000 zł

NAD SUDOŁEM, Prądnik Biały,
1−pokojowe mieszkanie o pow. 29 m2,
jasna kuchnia, IVp/IV, cena: 111.000 zł

BRONOWICE – WIDOK,
Mieszkanie 3−pokojowe o pow. 90 m2,

2−poziomowe, garaż, teren zamknięty, wynajmiemy,
cena: 2.500 zł

UJEJSKIEGO, Zwierzyniec,
2−pokojowe mieszkanie o pow. 42 m2,

do remontu, IVp/IV, cena: 155.000 zł

BALICKA,
3−pokojowe mieszkanie o pow. 72,3 m2,

nowe, IIp/IV, cena: 329.000 zł

RADZIKOWSKIEGO, nowe,
3−pok. mieszkanie, dwupoziomowe,

komfortowe o pow. 84 m2,
wynajmiemy, cena: 1.500 zł

RADZIKOWSKIEGO,
mieszkanie 3−pokojowe, 87 m2,

2−poziomowe, nowe, IVp/IV, cena: 278.000 zł

KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ,
3−pokojowe o pow. 61,7 m2, stan surowy zamknięty,

z garażem, Ip/III, cena: 228.000 zł

CZYŻYNY, rej. AWF−u,
3−pokojowe mieszkanie o pow. 70 m2,

0p/X, cena: 176.000 zł

STRZELCÓW, Prądnik Czerwony,
3−pokojowe o pow. 71,6 m2,

IVp/V, cena: 206.000 zł

BRATYSŁAWSKA,
3−pokojowe mieszkanie o pow. 61 m2,

do wykończenia, IIIp/XV, cena: 190.000 zł

KREMEROWSKA,
mieszkanie 2−pokojowe o pow. 50 m2,

IIIp/IV, cena: 180.000 zł

SMOLKI, Podgórze,
3−pokojowe z kominkiem o pow. 110 m2,

IIIp/III, cena: 227.000 zł

OS. II PUŁKU LOTNICZEGO,
3−pokojowe mieszkanie, pow. 61,3 m2,

IIp/X, cena: 169.000 zł

MOGILSKA,
3−pokojowe mieszkanie o pow. 61 m2,

IIp/IV, cena: 205.000 zł

REJA, Żabiniec,
2−pokojowe mieszkanie o pow. 45,6 m2,

do wykończenia (bez podłóg, białego montażu),
IIp/VII, cena: 160.000 zł

GABRIELI ZAPOLSKIEJ,
mieszkanie 3−pokojowe o pow. 57,4 m2,

Xp/X, cena: 210.000 zł

PIASTOWSKA,
3−pokojowe mieszkanie  o pow. 69 m2

Vp/VI,  cena: 315.000 zł
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NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

Wynajmiemy atrakcyjne pow. biurowe, handlowe
w rej. ul. Opolskiej, w centrum handlowym,
od 50 do 800 m2. Kontakt: 0505−114−418

REJON PIŁSUDSKIEGO, sprzedamy dochodową kamienicę
o powierzchni  2.200 m2
Kontakt: 0501−737−411

ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, gm. Niepołomice,
budynek o pow. 620 m2, idealny pod pensjonat,

motel, 82 ary,  Kontakt: 0505−114−418

WYNAJMIEMY
Magazyn o pow. 350 m2, plac manewrowy,
możliwość logistyki, atrakcyjna lokalizacja
KROWODRZA−MYDLNIKI

SKAWINA, do wynajęcia lub sprzedaży,
budynek biurowy, hala produkcyjna,

magazynowa. Kontakt: 0505−114−418

SKAWINA

przy trasie Głogoczów−Bielsko−Biała, budynek
handlowo−magazynowy, 774 m2, plac manewrowy,

dojazd TIR−em, monitoring, 46 a, cena najmu: 15.000 zł

BIERTOWICE
gm. Sułkowice

LOKALE/OBIEKTY KOMERCYJNE
SPRZEDAŻ

16.800 zł, REJ. UL. UŁANÓW, 17,5 m2, garaż murowany
100.000 zł, LUBICZ, 35 m2, lokal użytkowy, parter
135.000 zł, RUCZAJ, 47 m2, pod gastronomię, handel, usługi, Ip
153.000 zł, JÓZEFIŃSKA, 60 m2, do gen. remontu, lokal użytkowy, parter
159.000 zł, AUGUSTIAŃSKA, 51,6 m2  parter + 41 m2 piwnica, lokal biurowy, handlowy
170.000 zł, TRAUGUTTA, Podgórze, 76 m2, pod biuro, gabinet, do remontu, parter
195.000 zł, RUCZAJ, 51,8 m2, lokal pod usługi, handel, Ip
202.500 zł, KREMEROWSKA, 75 m2, pod biuro, do gen. remontu, suterena
280.000 zł, KURDWANÓW, 156 m2, budynek idealny dla  firmy, do wykończenia
298.000 zł, REJ. KRÓLEWSKIEJ, sklep, 65 m2, parter, kamienica 5−letnia
300.000 zł, RŻĄKA, rej. węzła wielickiego, 270 m2, pod biuro, usługi, siedzibę firmy, 2,97 a

392.000 zł, JÓZEFA, 65,2 m2, lokal pod usługi, gastronomię, parter
410.000 zł, KREMEROWSKA, 114 m2, lokal frontowy, pod biuro, usługi, parter

1.000.000 zł, MODLNICA, obiekt magazynowo−biurowy, 800 m2, stan surowy, 29 a
50.000 USD, REJ. STRADOMSKIEJ/KOLETEK, 50 m2, lokal pod usługi, gastronomię
od 58.000 zł, KRAKOWSKA, lokale handlowe, biurowe, pow. od 15,9 m2 do 125,7 m2

WYNAJEM
15 zł/m2, REJ. HALI TARGOWEJ, 100 m2 (6 pokoi), pod biuro, IIp
20 zł/m2, REJ. SIEWNEJ/BOCIANA, 120 m2, parter, pod biura, parking, 9 a
29 zł/m2, PRĄDNIK BIAŁY, lokale biurowe od 92 m2 do 184 m2
30 zł/m2, STAROWIŚLNA, pod biuro, 2 x 40 m2, 2 x 70 m2, IIp, IIIp
30 zł/m2, REJ. AL. POKOJU, pow. handlowa 900 m2, parter, duży parking
35 zł/m2, AL. POKOJU, 150 m2 − lokal usługowo−handlowy, parter − 30 m2, biurowy, Ip

800 zł, LEA, 27 m2, lokal biurowy, po remoncie, Ip
1.000 zł, NA ZIELONKI, budynek pod usługi, magazyn 100 m2
1.600 zł, LEA, 104 m2, lokal biurowy, po remoncie, 0p
1.900 zł, REJ. BALICKIEJ, 53 m2, lokal handlowy, usługowy
2.000 zł, OS. ŁOKIETKA, 70 m2, parter, pod biuro, sklep
2.000 zł, CZARNOWIEJSKA, 73 m2, pod biuro, Ip
2.440 zł, REJ. KLASZTORNEJ, 125 m2, lokal pod usługi, warsztat samochodowy
2.500 zł, RETORYKA, 50 m2, pod biuro, IIp
2.500 zł, WIELOPOLE, 115 m2, pod biuro, do remontu, Ip
2.500 zł, REJ. DŁUGIEJ, 100 m2, pod biuro, Ip/IV

2.800 zł, REJ. KARMELICKIEJ, 82 m2, parter, pod biuro
3.000 zł, TOMASZA/FLORIAŃSKA, 100 m2 (5 pomieszczeń), pod biuro, Ip
4.000 zł, REJ. PL. GETTA, 120 m2, po gen. remoncie, pod biuro, usługi, handel
4.000 zł, OS. ŁOKIETKA, 300 m2, budynek dla firmy
4.200 zł, WESTERPLATTE, 105 m2, pod biuro, po gen. remoncie, parter
4.500 zł, REJ. KONOPNICKIEJ, 100 m2, lokal biurowy, handlowo−usługowy,

parter do wykończenia
10.000 zł, REJ. KRUPNICZEJ, 200 m2, pod biura, Ip

od 1.000 zł, KRAKOWSKA, lokale w oficynie: od 40,2 m2, 125,7 m2
13 EURO/m2, KAPELANKA, lokale biurowe, 77 m2, 104 m2 – Ip, 114 m2 − IIp

PRĄDNIK BIAŁY, pow.  biurowa, usługowa, 2 kondygnacje: poziom –1 –
450 m2, 7.000 zł netto; Ip – 780 m2, 30 zł netto/m2
REJ. CONRADA, lokale, pod biuro, handel, usługi, 50 − 900 m2

HALE/MAGAZYNY
SPRZEDAŻ
640.000 zł, ŁĘG, hala magazynowa o pow. 920 m2, plac manewrowy, 21,7 a
650.000 zł, MYDLNIKI, 800 m2, hala magazynowo−produkcyjna, parter, 31 a
750.000 zł, OK. SIEDLEC, gm. Bochnia, hala 1000 m2, magazyn 200 m2, działka

częściowo ogrodzona i utwardzona − 2,5 ha
850.000 zł, BIEŻANÓW NOWY, budynek magazynowo−produkcyjno−biurowy o pow.

ok. 1000 m2, 36 a

WYNAJEM
9 zł/m2, NOWY TARG, hala produkcyjno−magazynowa o pow. 920 m2

11 zł/m2, MYDLNIKI, 205 m2, lokal magazynowy, produkcyjny, parter
11,5 zł/m2, MYDLNIKI, magazyn 350 m2, plac manewrowy, możliwość logistyki

12 zł/m2, REJON JASNOGÓRSKIEJ, hala magazynowa, murowana o pow. 544 m2
20 zł/m2, RYBITWY, pow. magazynowa 500 m2, 800 m2, parter, rampa wyładunkowa
20 zł/m2, NOWA HUTA, hala 2300 m2 (w tym 220 m2 pow. biurowa), parter, plac

manewrowy, możliwość podziału na mniejsze
1.200 zł, WIELKA WIEŚ, budynek mag.−prod. 290 m2, stan sur.  zamknięty, 10 a
3.000 zł, OK. SIEDLEC, gm. Bochnia, hala 1000 m2, magazyn 200 m2, działka

częściowo ogrodzona i utwardzona − 2,5 ha
8.000 zł, WĘGRZCE, gm. Zielonki, hala magazynowo−produkcyjna z pom.

biurowymi  o pow. 550 m2, 37,53 a

DZIAŁKI KOMERCYJNE

87.000 zł, BALICE, 11 a, prąd 35 m., woda, gaz 30 m., bud−usługowa
108.000 zł, REJ. GRZEGÓRZECKIEJ, 6,8 a, woda, prąd, gaz, kanalizacja
120.000 zł, RYBITWY, 57 a, woda, prąd, kanalizacja ok. 20 m
140.000 zł, OK. RYBAŁTOWSKIEJ, 14 a, kan. 40 m., woda, prąd, gaz 100 m
170.000 zł, MICHAŁOWICE, przy E7, 34 a, woda, prąd, gaz, usługowa
196.000 zł, MODLNICZKA, rej. K’Witka i zjazdu z autostrady, 38 a, idealna na

siedzibę firmy
230.000 zł, MASŁOMIĄCA, gm. Michałowice, 90 a, przemysłowo−usługowa
260.000 zl, ŁĘG, 37,95 a, woda, kanalizacja; prąd, gaz ok. 20 m
273.000 zł, BRZEZIE, gm. Kłaj, 78 a, przy trasie, pod stację benzynową
280.000 zł, BALICE, 28 a, woda, prąd, gaz, kanalizacja, telefon
312.000 zł, OK. ZAWIŁEJ, 26 a, rozpoczęta budowa, pozwolenie na budowę

zespołu usługowo−biurowego o pow. 300 m2 z parkingiem
315.000 zł, KOBIERZYN, Babińskiego, 20,79 a, pod stację paliw, warsztat

samochodowy
450.000 zł, KURDWANÓW, 123 a, woda, prąd, gaz; kanalizacja w trakcie realizacji
560.000 zł, BRZEZIE, gm. Kłaj, 1,40 ha, woda, prąd, gaz
624.000 zł, REJ. JASNOGÓRSKIEJ, 24 a, woda, prąd, kanalizacja
770.000 zł, BALICE, 70 a, woda, gaz około 120 m., prąd 40 m., UC
800.000 zł, KOCMYRZOWSKA, 42 a, woda, prąd, gaz, kanalizacja, pod stację paliw
880.000 zł, ALEKSANDROWICE, gm. Zabierzów, przy autostradzie, 84 a, pod

motel, stację obsługową, stację paliw, możliwość dokupienia 30 a obok.
1.600.000 zł, CZYŻYNY, 40 a, WZiZT na budynek produkcyjno−biurowy
28.000 zł/a, OK. PLAZY, 75 a, WZiZT na obiekt handlowy 2000 m2
17 USD/m2, RYBITWY, 8 ha, uzbrojona, dzierżawa wieczysta

KAMIENICE
REJ. HOTELU SOFITEL, pow. całkowita 220 m2, trzykondygnacyjna do

generalnego remontu, lokale mieszkalne, częściowo zajęta, działka
o pow. 7,65 a z możliwością dokupienia 1,5 a, cena: 700.000 zł

KALWARYJSKA, pow. całkowita 650 m2 + dwie oficyny do zaadoptowania,
możliwość adaptacji strychu oraz nadbudowy dwóch pięter, lokale
mieszkalne, handlowy, działka o pow. 6,3 a, cena: 1.500.000 zł

REJ. KOPERNIKA, pow. całkowita ok. 580 m2, parter + dwie kondygnacje, po
remoncie, cała wolna, lokale biurowe, mieszkalne, możliwość
adaptacji strychu, cena: 780.000 USD

DLA NASZYCH KLIENTÓW POSZUKUJEMY: LOKALI, OBIEKTÓW KOMERCYJNYCH DO WYNAJĘCIA I SPRZEDAŻY.
ZAPEWNIAMY DUŻĄ SKUTECZNOŚĆ ORAZ MIŁĄ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ

BRONOWICKA, wynajmiemy lokale biurowe:
40 m2 (pomieszczenie z zapleczem socjalnym), parter, cena: 1.000 zł netto

126 m2 (5 pomieszczeń), Ip, cena: 2.700 zł netto

ZIELONKI, pogranicze z Krakowem, budynek o pow. 400 m2, do małego
wykończenia, pod firmę, magazyn, cichą produkcję, działka 25−arowa,

częściowo utwardzona, cena najmu: 2.500 zł netto

LEA, wynajmiemy lokale biurowe, po remoncie – 27 m2 na parterze,
cena: 800 zł netto oraz 104 m2 na I piętrze, cena: 1.600 zł netto

KRÓLOWEJ JADWIGI, lokal biurowy,  pod siedzibę
firmy, pow. 150 m2, nowy, ładnie wyeksponowany,
do aranżacji, miejsca parkingowe, wynajmiemy,

cena: 30 zł/m2 netto

GM. ZABIERZÓW, hala magazynowa z pomieszczeniami biurowymi o
pow. 1500 m2, plac manewrowy, utwardzony, rampa, cena: 482.000 zł

REJ. JASNOGÓRSKIEJ, hala magazynowa, murowana, pow. 544 m2,
z pomieszczeniami biurowymi, duży plac manewrowy,

cena najmu: 12 zł netto/m2

ŁĘG, obiekt magazynowy o pow. 920 m2
Sprzedamy,

Kontakt: 0602−761−423.

NIEPOŁOMICE, pawilon handlowy o pow. 60 m2,
parter z poddaszem,

cena: 60.000 zł

CENTRUM – HOTEL o pow. całkowitej 1700 m2,
32 pokoje, restauracja, wysoki standard.

Kontakt: 0505−114−418

SKAWINA − centrum, nowy lokal usługowy,
handlowy o pow. 100 m2, idealny na bank, sklep.

Kontakt: 0505−114−418

BALICE, przy lotnisku i autostradzie, działka o pow. 14 a + 5 a gratis,
zabudowana budynkiem do remontu, na działalność, cena: 86.000 zł
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GARSONIERY
LELEWELA – 26,6m2 suterena flizy terakota   60 000 zł
DĄBRÓWKI – 24m2 O/II po remoncie nowe instalacje panele   73 000 zł
NA KOZŁÓWCE – 20m2 IV/IV po remoncie   75 000 zł
RADZIWIŁŁOWSKA – 23m2 0/III kamienica po kapitalnym remoncie105 000 zł

JEDNOPOKOJOWE
WAŁOWA – 33m2 O/II kamienica nowe instalacje panele   82 000 zł
OS.KOŚCIUSZKOWSKIE – 30 m2 O/X balkon standard   75 000 zł
KLINY – 25m2 I/III do zamieszkania ciemna kuchnia   85 000 zł
OS. ZŁOCIEŃ – 31m2 II/II nowe wykończone   89 000 zł
BOH.WRZEŚNIA – 36,25m2 I/IV balkon nowe do wykończenia   95 000 zł
KLINY – 36m2 O/II własne ogrzewanie nowe wykończone   95 000 zł
CENTRUM A – 39,2m2 V/VI nowe okna panele po general. rem.   97 000 zł
KINGI – 30m2 II/IV cegła balkon standard 115 000 zł
WYSŁOUCHÓW – 39m2 III/VI 3−letnie logia panele flizy 117 000 zł
NUSZKIEWICZA – 35m2 I/IV balkon 3−letnie panele flizy terakota 135 000 zł
ŻABINIEC – 39m2 VII/VII nowe winda ć.kuchnia niewykończone 135 000 zł
POTIEBNI – 38,91m2 I/V kamienica komfortowe 150 000 zł
BOBROWSKIEGO – 43,5m2 I/III parkiety flizy terakota 150 000 zł
KUŹNICA KOŁŁĄT. – 33m2 III/III balkon wysoki standard 195 000 zł
ŻABINIEC – 45m2 O/IV balkon taras komfortowe umeblowane 220 000 zł

DWUPOKOJOWE
OS.TEATRALNE – 38,7m2 III/III standard 105 000 zł
LIPSKA – 36,5m2 IV/IV balkon 8−letnie duży pokój z aneksem kuchen. 109 000 zł
SPÓŁDZIELCÓW – 45m2 O/IV balkon po remoncie alarm 115 000 zł
SPÓŁDZIELCÓW – 45,1m2 IV/IV logia standard 113 000 zł
CENTRUM D – 50m2 I/IV logia łazienka po remoncie wykładziny 115 000 zł
NA WZGÓRZACH – 52,4m2 III/IV parkiet panele wymienione okna 120 000 zł
DYWIZJONU 303 – 50m2 X/X balkon przerobione na trzypokojowe 130 000 zł
POWSTAŃCÓW – 45,5m2 VII/XII standard ładny rozkład 130 000 zł
WŁOSKA – 46m2 VI/X logia flizy terakota częściowo nowe okna 135 000 zł
ALBERTYŃSKIE – 40,5m2 II/IV balkon po remoncie 135 000 zł
II PUŁKU – 52m2 IV/IX logia po generalnym remoncie bardzo ładne 140 000 zł
ZAUŁEK WILLEŃSKI – 49m2 IX/XI parkiet nowe flizy 148 000 zł
WAWELSKA – 47,9m2 II/III 7−letnie komfortowe 155 000 zł
ZACHODNIA – 45m2 O/IV cegła panele flizy komfortowe 165 000 zł
RYDLA – 46m2 III/III bez balkonu do wejścia 178 000 zł
BOH.WRZEŚNIA – 64m2 O/IV z ogródkiem nowe do wykończenia 179 000 zł
WIECZYSTA – 56m2 0/VI 5−letnie balkon zabudowa kuchni flizy 180 000 zł
II PUŁKU LOTNICZEGO – 66m2 III/VII loggia superkomfortowe 180 000 zł
TURKA – 60m2 IV/IV 4−letnie komfortowe salon 30 – metrowy 187 000 zł
SIEMASZKI – 76m2 O/II kamienica ogrzewanie gazowe II – poz. 190 000 zł
ŻABINIEC – 48m2 I/II balkon 2−letnie zabudowa kuchni sprzęt AGD215 000 zł
JORDANOWSKA – 65,5m2+garaż nowe w zabudowie szeregowej 220 000 zł
KAMIENIARSKA – 70m2 I/I szeregówka balkon + ewent. garaż 226 000 zł
OS.OŚWIECENIA – 58m2 II/IV 4−letnie komfortowe z garażem 258 000 zł
WROCŁAWSKA – 68,9m2 I/III balkon pokoje przejściowe parkiety 259 000 zł

TRZYPOKOJOWE
SKAWINA – 56,7m2 O/IV logia parkiety flizy 99 000 zł
MEISSNERA – 48m2 O/X do remontu płytki pcv loggia 125 000 zł
ALBERTYŃSKIE – 51m2 IV/IV balkon logia po rem. nowe okna flizy 130 000 zł
WYSŁOUCHÓW – 61m2 II/X logia parkiety flizy 135 000 zł
JAGODOWA – 52m2 VI/X logia standard 135 000 zł
OS. KAZIMIERZOWSKIE – 47,5m2 I/X logia panele nowe okna 138 000 zł
CENTRUM B – 55,34m2 O/IV doskonały rozkład po remoncie 140 000 zł
HALSZKI – 62m2 IV/IV standard duża loggia zadbanie 142 000 zł
ZŁOTEGO WIEKU – 62m2 O/IV logia standard 144 000 zł
STALOWE – 80m2 I/IV parkiet flizy terakota 145 000 zł

OS. SŁONECZNE – 69m2 O/III logia parkiet flizy 145 000 zł
OS.SZKOLNE – 62m2 II/IV parkiety flizy nowe okna 145 000 zł
PSZENNA – 58m2 O/IV balkon parkiety flizy terakota 145 000 zł
II PUŁKU – 57m2 II/VII standard logia 146 000 zł
CENTRUM D – 61m2 IV/V winda do zamieszkania 155 000 zł
TYSIĄCLECIA – 50m2 II/IV po generalnym remoncie logia 155 000 zł
STRZELCÓW – 62m2 XIV/XV logia standard 160 000 zł
K.WALLENRODA – 55m2 III/X loggia parkiet flizy okna pcv 160 000 zł
WŁOSKA – 53m2 IV/IV balkon po generalnym remoncie 160 000 zł
DYWIZJONU 303 – 63,3m2 II/X logia parkiety ładne mieszkanie 165 000 zł
OS.OŚWIECENIA – 66m2 II/IV logia 13−letnie po remoncie 165 000 zł
CZEPCA – 45m2 X/X bez balkonu ciemna kuchnia standard 165 000 zł
ALEKSANDRY – 70m2 I/X logia parkiety flizy 165 000 zł
HELENY – 71m2 III/IV parkiet flizy nowe okna 168 000 zł
II PUŁKU – 68m2 I/VII logia panele terakota mieszkanie odświeżone 170 000 zł
DYWIZJONU 303 – 65,2m2 VII/VIII balkon komfortowe po remoncie180 000 zł
OS. KOMBATANTÓW – 90m2 II/III nowe logia do wykończenia 186 000 zł
BIAŁOPRĄDNICKA – 60m2 VI/X balkon komfortowe 186 000 zł
OŚWIECENIA – 71,3m2 IV/X dwa balkony parkiety flizy 194 000 zł
WIŚNIOWA – 61m2 VIII/X parkiety nowe okna 197 000 zł
II PUŁKU – 70m2 I/X dwa balkony nowe okna panele 197 000 zł
RUCZAJ – 67m2 IV/IV panele flizy balkon 199 000 zł
NARCIARSKA – 63,8m2 III/IV 10−letnie panele flizy terakota 205 000 zł
STRZELCÓW –  72m2 IV/IV dwa balkony zabudowa kuchni parkiet 210 000 zł
MISTRZEJOWICE – 100/69m2 III/III 7−letnie poddasze 215 000 zł
ROSTWOROWSKIEGO – 64m2 IV/IV logia flizy terakota 215 000 zł
KS.TURKA – 67,5m2 II/III balkon nowe wykończone 225 000 zł
KUŹNICY KOŁŁĄTAJOW. – 62m2 I/III balkon nowe do wykończenia 228 000 zł
LEGNICKA – 70m2 IV/IV 4−letnie wykończone panele flizy 235 000 zł
BOH.WRZEŚNIA – 84m2 III/IV taras panele flizy 245 000 zł
LEGNICKA – 61m2 II/IV balkon 6−letnie parkiet zabudowa kuchni 248 000 zł
RACŁAWICKA – 60m2 IV/IV balkon nowe okna parkiet 250 000 zł
MEHOFFERA – 70,5m2 III/III nowe wykończone 290 000 zł
KAWIORY – 66m2 III/IV balkon nowe 2003r komfortowo wykończ. 308 000 zł
BRONOWICE – 88m2 O/IV nowe do wykończenia 315 000 zł
PIASTOWSKA – 69m2 V/VI 8−letnie taras logia parkiety wyposażone 315 000 zł
BALICKA – 70m2 III/IV dwupoz. 2−letnie komfortowe + garaż 320 000 zł
PRUSA – 98m2 IV/III nadbudowa kamienicy II – poziomowa 350 000 zł
BALICKA – 70m2 III/IV balkon taras II – poz.superkomfort garaż 360 000 zł
PIASTOWSKA – 69m2 V/VII 8−letnie wyposażone 360 000 zł
SAREGO – 98m2 O/III parkiet flizy własne co 380 000 zł
PLAC NA GROBLACH – 85m2 I/III kamienica do remontu 390 000 zł

CZTEROPOKOJOWE
STRZELCÓW – 65m2 O/IV logia nowe okna standard 160 000 zł
TELIMENY – 80m2 O/IV dwie logie standard+ możliwość garażu 170 000 zł
OS. NA SKARPIE – 81,34m2 I/IV loggia 10−letnie dużo zieleni 175 000 zł
II PUŁKU – 73m2 II/III balkon parkiety wolne od lipca 2004 r. 178 000 zł
CEGIELNIANA – 80m2 VII/X balkon parkiety flizy 193 000 zł
ROSTWOROWSKIEGO – 86m2 III/IV balkon standard 258 000 zł
AL.POKOJU – 70,2m2 III/IV logia blok 9−letni cegła parkiety 290 000 zł
KOTLARSKA – 83m3 III/IV kamienica nowe okna parkiety aneks kuchenny 295 000 zł
PSZCZELNA – 84m2 III/IV balkony taras nowe wykończone + garaż 335 000 zł
ROZDROŻE – 110m2 V/V poddasze skosy balkon wylewki 340 000 zł
RĘKAWKA – 107m2 IV/IV kamienica po remoncie komfortowe 340 000 zł
FIOŁKOWA – 91m2 VI/VI nowe wykończone z garażem 345 000 zł
STAROWIŚLNA – 80m2 II/V 10−letnie II – poziomowe 310 000 zł
KAWIORY – 99m2 III/IV nowe 2003 do wykończenia 360 000 zł
TURNIEJOWA – 98m2 I/III balkon 3−letnie wykończone 365 000 zł
ARMII KRAJOWEJ – 86m2 II/II+strych 5−letnie terakota flizy 370 000 zł
NORWIDA – 90m2 3,5a w bliźniaku + 45m2 pom. gospod. 450 000 zł

PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA I  NOTAR IALNA ,  POŚREDN ICTWO PRZY UDZ I E LAN IU  KREDYTÓW.

LICENCJA PAŃSTWOWA

 PILNIE POSZUKUJEMY DLA NASZYCH KLIENTÓW:
− DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICY
− GARSONIER, MIESZKAŃ JEDNOPOKOJOWYCH I DWUPOKOJOWYCH
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PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA I  NOTAR IALNA ,  POŚREDN ICTWO PRZY UDZ I E LAN IU  KREDYTÓW.

LICENCJA PAŃSTWOWA

PIĘCIOPOKOJOWE
OS.KRAKOWIAKÓW – 94m2 III/III logia parkiety kominek 208 000 zł

NAD POTOKIEM – 96m2 III/III 10−letnie parkiety flizy terakota 285 000 zł

FATIMSKA – 111m2 III/IV 2−poz. 5−letnie komfortowe ter.ogrodz. 309 000 zł

KONECZNEGO – 110m2 II – poziomowe nowe komfortowe 450 000 zł

RADZIKOWSKIEGO – 130m2 3poz. balkony wys. standard 510 000 zł

WYBRANE DZIAŁKI W KRAKOWIE
WROBELA – 7,72a ogrodzona uzbrojona   68 000 zł

RZEPICHY – 9,28a widokowa uzbrojona 220 000 zł

OLSZANICA – 7a budowlana media 245 000 zł

BALICE – 29a komercyjna 290 000 zł

DZIAŁKI SPRZEDAŻ POZA KRAKOWEM
BUDZÓW – 22a budowlana lekko nachylona 22 000 zł

ZAWOJA – 13a z projektem i pozwoleniem na budowę 25 000 zł

PORĘBA GM.MYŚLENICE – rolno – budowlana 30 000 zł

PRZEBIECZANY – 20a budowlana 50 000 zł

BUKÓW – 14a lekko nachylona 55 000 zł

RĄCZNA GM.LISZKI – 22a rolna uzbrojona 55 000 zł

LUSINA – 10a rolne częściowo uzbrojone 70 000 zł

TRĄBKI – 28a rolno – budowlana widokowa 110 000 zł

ZIELONKI – 38a gaz prąd woda 198 000 zł

KLESZCZÓW – 48a media na działce 240 000 zł

ŁĘŻKOWICE – 1,8ha przemysłowa hala produkcyjna 250 000 zł

DOMY SPRZEDAŻ W KRAKOWIE
RYBITWY – 220m2 6,16a z lat 90−tych  stan surowy otwarty 154 000 zł

PROKOCIM – 100m2 5,5a dom z lat 50−tych  do remontu 199 000 zł

KLASZTORNA – 90m2 8,5a drewniano – murowany 30−letni 220 000 zł

WRÓBLOWICE – 260m2 21a stan surowy otwarty z cegły 240 000 zł

MOGIŁA – 240m2 10a stan surowy zamknięty max blachodachówka 240 000 zł

SWOSZOWICE – 130m2 5a stan surowy otwarty – połowa bliźniaka240 000 zł

BIEŻANÓW – 110m2 0,78a zabudowa szeregowa 2001r. 250 000 zł

SIDZINA – 150m2 12,21a 2002r stan surowy otwarty teren widokowy 260 000 zł

GRĘBAŁÓW – 100m2 6,4a wolnostojący 40−letni po część. rem. 300 000 zł

JUGOWICE – 250m2 5,4a 10−letni parkiety flizy terakota 365 000 zł

PASTERNIK – 200m2 13a do zamieszkania i wykończenia 320 000 zł

SIDZINA – 294m2 8,3a nowy do wykończenia ceramika 300 000 zł

POLANA ŻYW. – 185m2 3,68a pół bliźniaka stan surowy otwarty 330 000 zł

RZEPICHY – 200m2 3a pół bliźniaka stan surowy otwarty 330 000 zł

BIEŻANÓW – 230m2 15a do zamieszkania i wykończenia 350 000 zł

BRONOWICE – 220m2 7,6a garaż 16−letni do zamieszkania 370 000 zł

ŁANOWA – 200m2 7,2a do zamieszkania standard 380 000 zł

CEGIELNIANA – 250m2 4a 30−letni bliźniak do zamieszkania 380 000 zł

OS. OFICERSKIE – 130m2 2a z lat 70−tych  szeregówka do rem. 349 000 zł

WIECZYSTA – 100m2 2,69a środkowa szeregówka 15−letnia 380 000 zł

JUGOWICE – 170m2 3,3a ładny do zamieszkania 398 000 zł

JUGOWICE – 180m2 10a stan surowy zamknięty + garaż 400 000 zł

SKOTNIKI – 200m2 6a widokowa działka nowy do wykończenia 410 000 zł

OK.BIEŻANOWA – 190m2 7a 8−letni komfortowy wolnostojący 420 000 zł

SKOTNIKI – 240m2 5,5a 3−letni parter do zamieszkania 420 000 zł

KOSTRZE – 110m2 30a dwupoziomowy do zamieszkania 420 000 zł

JUGOWICE – 170m2 3,3a bliźniak 1987r. parkiety flizy 420 000 zł

PROKOCIM – 220m2 4a wolnostojący wysoki standard 425 000 zł

PROKOCIM – 400m2 4a 10−letni wolnostojący może być dwurodz.430 000 zł

KLINY – 260m2 5,5a nowa środkowa szeregówka 440 000 zł

KLINY – 196,1 m2 2,3a do wykończenia środkowa szeregówka 408 519 zł

RZEPICHY – 215m2 5,7a stan sur. zamknięty ceramika dachówka 440 000 zł

GOLIKÓWKA – 220 m2 15,25a nowy do niewielkiego wykończenia440 000 zł

WOLA DUCH. – 165m2 6a do zamieszkania dwupoziomowy 450 000 zł

SOBONIOWICE – 300m2 17,22a dwurodzinny po remoncie 450 000 zł

PODGÓRKI TYNIECKIE – 300m2 14a do zamieszkania 450 000 zł

WOLA DUCHACKA – 165m2 6a wolnostojący z lat 70−tych 450 000 zł

OK.RUCZAJU – 180m2 6,3a wolnostojący bardzo wysoki standard 460 000 zł

TYNIECKA – 200m2 9,5a 10−letni parkiety do zamieszkania 460 000 zł

OS.OFICERSKIE – 130m2 3,5a 23−letni w zabudowie bliźniaczej 450 000 zł

OLSZA – 200m2 4,14a zabudowa bliźniacza może być dwurodzinny 460 000 zł

OBOZOWA – 220m2 6a do wykończenia nowa szeregówka 465 000 zł

SWOSZOWICE – 200m2 20a 91r do zamieszkania ciekawy 465 000 zł

OLSZA – 240m2 3,5a 20−letni bliźniak po remoncie 490 000 zł

BIELANY – 200m2 3,7a 5−letni komfortowy do zamieszkania 490 000 zł

SKOTNIKI – 220m2 5a 6−letnia szeregówka z wyposażeniem 495 000 zł

WOLA DUCHACKA – 270m2 9,25a wysoki standard wykończenia 495 000 zł

OLSZA – 160m2 3a dom z lat 60−tych  w zabudowie bliźniaczej 495 000 zł

MYŚLENICKA – 170m2 5a 10−letni dom do zamieszkania 500 000 zł

RUCZAJ – 217m2 6,55a nowy w zabudowie bliźniaczej 515 000 zł

OLSZA – 180m2 1,6a 15−letnia zabudowa szeregowa komfortowa530 000 zł

SWOSZOWICE – 298m2 12a nowy do wykończenia 550 000 zł

ZAKAMYCZE – 100m2 20a 70−letni dom do zamieszkania i remontu 570 000 zł

BIEŻANÓW – 160m2 14,72a ciekawa architektura wykończony 580 000 zł

JUGOWICE – 240m2 13,5a 7−letni do zamieszkania 580 000 zł

TONIE – 220m2 5,4a + 4a atrakcyjny nowy do małego wykończenia 580 000 zł

PASTERNIK – 300m2 4a bliźniak do zamieszkania podpiwniczony 600 000 zł

SABAŁY – 217m2 2,99a zabudowa szeregowa wykończony 600 000 zł

LEA – 220m2 5,36m2 10−letni w zabudowie bliźniaczej 600 000 zł

KLINY – 240m2 6a 10−letni do zamieszkania komfortowy 618 000 zł

SKOTNIKI – 200m2 14a do zamieszkania 14−letni 650 000 zł

JUGOWICE – 180m2 10,5a nowy wykoń. poddasze do adaptacji 650 000 zł

SKOTNIKI – 200m2 14a funkcjonalny dom z 1989 r. ładna działka 668 000 zł

ZAKOPIAŃSKA – 220m2 6a po remoncie do zamieszkania 700 000 zł

BOREK FAŁĘCKI – 360m2 16,8a wielorodzinny zadbany 850 000 zł

BRON. MAŁE – 178m2+160m2 15a trzyletni atrakcyjny 900 000 zł

KROWODRZA – 270m2 7,6a 4−letni super komfort 900 000 zł

ZARZECZE – 200m2 6,5 3−letni wolnostojący komfortowy + garaż 980 000 zł

RUCZAJ – ZABORZE – 240m2 6a nowy dom wolnostojący 980 000 zł

WOLA JUSTOWSKA – 350m2 11a 19−letnia rezydencja 1 330 000 zł

ZESŁAWICKA – 750 m2 7a 3−letnia superkomfort rezydencja 1 500 000 zł

KALWARYJSKA – 460m2 6,31a kamienica 1 500 000 zł

WOLA JUSTOWSKA – 550m2 20a rezydencja  340 000 EUR

GROCHOWA – 240m2 6,15a pół bliźniaka panele flizy  150 000 $
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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 8− 12− 90
42 8− 12− 91

PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA I  NOTAR IALNA ,  POŚREDN ICTWO PRZY UDZ I E LAN IU  KREDYTÓW.

LICENCJA PAŃSTWOWA

DOMY SPRZEDAŻ POZA KRAKOWEM
UŚCIE SOLNE – 80m2 34a drewniany do zamieszkania   70 000 zł
BESSÓW – 70m2 60a dom z lat 60−tych  do zamieszkania i remontu  75 000 zł
RADZISZÓW – 120m2 45a dom z lat 60−tych  do remontu 120 000 zł
MORAWICA – 80m2 28a do remontu i do zamieszkania 135 000 zł
CZAJOWICE – 100m2 13a idealny na działalność 136 000 zł
SŁAWKOWICE – 110m2 9a do zamieszkania i remontu 135 000 zł
BRZOSKWINIA – 120m2 18a parterowy po remoncie z lat 50−tych 145 000 zł
TRZEBUNIA – 200m2 13a 20−letni + budynek gospodarczy + garaże155 000 zł
PODŁĘŻE – STANIĄTKA – 150m2 6a wolnostojący do wykończenia 155 000 zł
GM.ŁAPANÓW – 292m2 30a dwupoziomowy do wykończenia 160 000 zł
WIERZCHOWIE gm. WIELKA WIEŚ – 70m2 43a dom do remontu 160 000 zł
KOKOTÓW – 180m2 10a stan surowy otwarty 160 000 zł
NIEDZICA – 204m2 2,8a dom 15−letni do zamieszkania 165 000 zł
OPATKOWICE K/PROSZOWIC – 90m2 2ha do wykończenia 165 000 zł
BACZKÓW – 188m2 9a 8−letni do wykończenia 168 000 zł
FILIPOWICE – 120m2 18a dom z lat 60−tych  do zamieszkania 170 000 zł
WRZĄSOWICE – 130m2 7,85a stan surowy otwarty 175 000 zł
KARNIÓW – 120m2 7a wykończony strych do adaptacji 175 000 zł
OKLEŚNA – 216m2 18a do zamieszkania pod lasem 177 000 zł
SKAWINA – 240m2 9,45a 10−letni do częściowego wykończenia 178 000 zł
SUŁKOWICE – 150m2 9a nowy do częściowego wykończenia 185 000 zł
POLANA HALLERA / GM.SKAWINA – 180m2 12,5a z lat 80−tych 190 000 zł
RZĄSKA – 200m2 4a zabudowa bliźniacza stan surowy 196 000 zł
TĘGOBORZE – 90m2 10a dom całoroczny 2000r. nad jeziorem 200 000 zł
MIETNIÓW – 200m2 30a dwupoziomowy do zamieszkania 200 000 zł
WOŁOWICE – 250m2 35a do zamieszkana i do wykończenia 200 000 zł
PRZEGINIA NAR. – 130m2 11a do zamieszkania po remoncie 220 000 zł
KOKOTÓW – 180m2 11a stan surowy bez tynków wewnętrznych 220 000 zł
RZOZÓW – 240m2 18a 8−letni wolnostojący może być dwurodzinny220 000 zł
NIELEPICE – 215m2 22a do zamieszkania i do remontu 227 000 zł
ZAGÓRZYCE DWORSKIE – 160m2 15a może być dwurodzinny 227 000 zł
BACZYN – 80m2 55a do zamieszkania i adaptacji pod lasem 235 000 zł
SŁOMNIKI – 170m2 3a dom z lat 50−tych  + garaż 230 000 zł
FILIPOWICE – 380 2 30a 13−letni z lokalem handlowym 230 000 zł
RUDNO DOLNE – 180m2 50a stan surowy zamknięty+bud.gospod. 235 000 zł
TRZEMEŚNIA – 140m2 4,5a dwa garaże 1988+1996 dobudowa 235 000 zł
BACZYN – 80m2 55a dom po remoncie ładna okolica 235 000 zl
PAWLIKOWICE – 120m2 11a stan surowy zamknięty 248 000 zł
RUDAWA – 300m2 20a do zamieszkania piętro do wykończenia 250 000 zł
PODŁĘŻE – 100m2 10a dom z bali drewnianych po remoncie 250 000 zł
GAJ – 264m2 6a 2−letni do wykończenia 250 000 zł
BRZEŹNICA – 360m2 12a 30−letni może być wielorodzinny 250 000 zł
RĄCZNA – 120m2 15a 10−letni do zamieszkania 260 000 zł
NIEPOŁOMICE – 200m2 8,8a 14−letni do zamieszkania 260 000 zł
GŁOGOCZÓW – 120m2 3ha72a parterowy cegła do remontu 260 000 zł
WIELICZKA – 170m2 7a zabudowa bliźniacza do zamieszkania 265 000 zł
WOŁOWICE – 190m2 9a 3−letni wykończony do zamieszkania 270 000 zł
NIEPOŁOMICE – 130m2 5,5a 10−letni strych do adaptacji 270 000 zł
MASŁOMIĄCA – 260m2 14a stan surowy widokowa działka 270 000 zł
GM. MOGILANY – 150m2 14a bliźniak dwurodzinny 280 000 zł
CHOLERZYN – 168m2 7,2a do wykończenia ciekawa architektura 285 000 zł
WIELICZKA – 200m2 6,3a dom 17−letni odnowiony 290 000 zł
MORAWICA – 300m2 31a stan surowy, ceramika 290 000 zł
WIELICZKA – 280m2 6,5a może być dwurodzinny komfortowy 290 000 zł
CHOLERZYN – 200m2 3a nowy wykończony do zamieszkania 295 000 zł
KLESZCZÓW – 110m2 20a do zamieszkania 10−letni 295 000 zł

MOGILANY – 204m2 8a dom do wykończenia 300 000 zł
PRUSY – 175m2 9,15a nowy do wykończenia media w domu 308 000 zł
CHOLERZYN – 167m2 8,3a nowy stan surowy otwarty 310 000 zł
KRZESZOWICE – 230m2 13,98a dom zadbany z lat 80−tych 310 000 zł
WIELKA WIEŚ – 200m2 15a do zamieszkania 15−letni okna pcv 310 000 zł
ZAWOJA – 350m2 24a pensjonat w stylu dworku 320 000 zł
WIELICZKA – 120m2 4a po remoncie do zamieszkania 320 000 zł
WĘGRZCE – 135m2 5a 18−letnia połowa bliźniaka 330 000 zł
OCHOJNO – 200m2 10a stan zamknięty widok na las 330 000 zł
LIBERTÓW – 140m2 8a 5−letnia szeregówka wykończony komfort. 340 000 zł
WIŚNIOWA – 150m2 10a nowy superkomfort 350 000 zł
LIBERTÓW –  240m2 12a dom 10−letni do częściowego wykończ. 350 000 zł
SZCZODRKOWICE – 160m2 33a 10−letni po remoncie 350 000 zł
SZARÓW – 250m2 18a nowy do zamieszkania 350 000 zł
KRZESZOWICE – 210m2 8,36a wolnostojący z 1975 roku 350 000 zł
BUDZYŃ – 150m2 7a nowy zaawansowany stan wykończenia 350 000 zł
OWCZARY – 200m2 24a 20−letni działka zagospodarowana 350 000 zł
WOLBROM – 320m2 20a wolnostojący sześcioletni do zamieszkania 350 000 zł
ZAWOJA – 300m2 10a 13−letni może być dwurodzinny lub pensjonat 370 000 zł
BIBICE – 227m2 13,8a 20−letni poddasze do adaptacji 370 000 zł
ŁAZY – 220m2 56a dom 20−letni działka zagospodarowana 370 000 zł
MIETNIÓW – 180m2 35a nowy do niewielkiego wykończenia 370 000 zł
ŚLEDZIEJOWICE – 250m2 13a wysoki standard wykończenia 380 000 zł
RZĄSKA – 280m2 11a wolnostojący stan surowy otwarty +garaż 395 000 zł
BOCHNIA – 300m2 8a 17−letni wolnostojący do wykończenia 400 000 zł
PIEKARY – 300m2 23a nowy ciekawy stan surowy 400 000 zł
RADZISZÓW – 200m2 9a 5−letni wysoki standard wykończenia 410 000 zł
WIELICZKA – 270m2 5a połowa bliźniaka 15−letni dwurodzinny 412 000 zł
GDÓW – 180m2 39a drewniany do zamieszkania 425 000 zł
WĘGRZCE – 220m2 15a nowy 2002’ do wykończenia 425 000 zł
GRĘBYNICE – 240m2 22a wolnostojący blacha max do zamieszk. 430 000 zł
ŚLEDZIEJOWICE – 350m2 43a 10−letni 2 garaże do zamieszkania 450 000 zł
MAŁA WIEŚ – 110m2 9a nowy parterowy superkomfort 450 000 zł
WOLA ZACHAR.gm.Zielonki – 194m2 24a 8−letni do zamieszkania 450 000 zł
ŁAPANÓW – 220m2 6a wykończony do zamieszkania 450 000 zł
MICHAŁOWICE – 170m2 11a nowy, ciekawy pięknie położony 465 000 zł
SKAWINA – 270m2 5,6a 13−letni superkomfortowy do zamieszkania480 000 zł
WOLA BATORSKA – 350m2 9a 4−letni superkomfort 490 000 zł
KRYSPINÓW – 655m2 11a do wykończenia + hala 490 000 zł
ZABIERZÓW – 300m2 15,6a max ceramiczny parkiety flizy 500 000 zł
ZIELONKI – 120m2 3,3a kanadyjczyk 5−letni komfortowy 500 000 zł
MYŚLENICE – 260m2 7a po generalnym remoncie w 2002 r. 500 000 zł
BIBICE – 250m2 9a dwa garaże 5−letni wykończony komfortowy 530 000 zł
LIBERTÓW – 180m2 6a do niewielkiego wykończenia na V.2004 540 000 zł
GM.ZIELONKI – 180m2 15a 4−letni wysoki standard 550 000 zł
POSKWITÓW – 170m2 21a nowy wykończony niepodpiwniczony 560 000 zł
MASZKÓW – 240m2 1ha 19a 3−letni wykończony działka widokowa 560 000 zł
SIEPRAW – 215m2 28a z 2000r. wysoki standard wykończenia 560 000 zł
WIELICZKA – 220m2 16a dwa garaże do zamieszkania 600 000 zł
MODLNICZKA – 300m2 13a 6−letni komfortowy ładna działka 680 000 zł
MODLNICA – 350m2 16,86a dom nowy wolnostojący 690 000 zł
RADZISZÓW – 300m2 28,5a mieszkalno – gospodarczy wykończony 730 000 zł
LIBERTÓW – 240m2 12,12a nowy wykończony ciekawa architektura 800 000 zł
ZAWOJA – 1380m2 30a pensjonat po remoncie – drewniany 830 000 zł
MODLNICA – 284m2 31,5a 3−letni wolnostojący komfortowy 950 000 zł
ZABIERZÓW – 350m2 komfortowa rezydencja pod lasem 1 050 000 zł
WŁOSAŃ – 300m2 79a 10−letni stan surowy otwarty 100 000 $
WĘGRZCE – 250m2 7a 10−letni wykończony 105 000 $
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Garsoniery, 1 pokojowe − sprzedaż
OKÓLNA − 25,5m2, 0/4, balkon, standard, do rem. 72 000 zł. Of. 2336
OKÓLNA − 32m2, 3/4, sp − wł, standard − do remontu, 75 000 zł. Of. 2366
DALIOWA − 28m2, 0/2, panele, flizy, oknaPCV, 14 letnie. 77 000 zł. Of. 2344
RYDYGIERA − 29m2, 0/4, balkon, panele, flizy, meble. 80 000 zł. Of. 2339
OS. NA STOKU − 26m2, 3/4, po rem, parkiet, flizy, terrakota 81 000 zł. Of. 2352
LILLI WENEDY − 32,2m2, 7/10, sp − wł, parkiet, flizy, balkon, 85 000 zł. Of. 2370
BABIŃCZA − 25,6m2, 1/3, hip, j.k, 2 let, balkon, panele, flizy. 87 500 zł. Of. 2027
SMOLEŃSK − 23m2, 5/5, sp − wł, parkiet, flizy, terrakota. 95 000 zł. Of. 2310
ZAPOROLSKIEJ − 36,2m2, 0/2, nowe, balkon, parkiet, flizy. 99 000 zł. Of. 2374
RADZIWIŁŁOWSKA − 23m2, 0/3, of, po rem, panele, flizy. 102 000 zł. Of. 2335
GRZEGÓRZECKA − 27m2, 1/3, parkiet, flizy, ogrz.elektr. 105 000 zł. Of. 2285
WYSŁOUCHÓW − 34m2, 5/10, balkon, flizy, panele, po rem. 108 000 zł. Of. 2377
OS. ZŁOTEGO WIEKU − 33m2, 1/10, sp − wł, balkon, meble, 110 000 zł. Of. 2164
NAD SUDOŁEM − 29m2, 4/4, loggia, oknaPCV, flizy, meble, 111 000 zł. Of. 2257
WITOSA − 35m2, 8/10, balkon, standard − do remontu. 113 000 zł. Of. 2372
SŁOMCZYŃSKIEGO − 34m2, 2/3, hip, 2 let, balkon, 114 000 zł. Of. 2029
WIELICKA − 33,2m2, 1/10, balkon, kuch − do wyk. 129 000 zł. Of. 2337
WŁODKOWICA − 37m2, 4/4, balkon, panele, meble, flizy. 129 000 zł. Of. 2376
MIŁKOWSKIEGO − 31m2, 1/4, nowe, wyk, meble, balkon. 130 000 zł. Of. 2334
NA BARCIACH − 34m2, 1/4, parkiet, flizy, meble, balkon. 134 000 zł. Of. 2375
REZEDOWA − 35m2, 0/2, 6 letnie, meble, parkiet, flizy. 135 000 zł. Of. 2301
SZUWAROWA − 35m2, 0/4, nowe, meble, balkon,wykończ. 140 000 zł. Of. 2304
POTIEBNI − 39m2, 1/4, hipot, deski, flizy, do odśw. 152 000 zł. Of. 2220

2 pokojowe − sprzedaż
WODNA − 50m2, 0/1, hipot, do remontu, dom wielorodzinny 78 000 zł. Of. 2127
OS. KALINOWE − 38m2, 9/10, flizy, terrakota, do odśwież. 88 000 zł. Of. 2363
OS. TYSIĄCLECIA − 38m2, 0/4, do remontu, balkon.  98 000 zł. Of. 2373
OS. TEATRALNE − 38m2, 3/3, standard, do remontu. 100 000 zł. Of. 2311
ZUBRZYCKIEGO − 36m2, 9/10, c.k, loggia, parkiet, flizy. 103 000 zł. Of. 2332
OS. TYSIĄCLECIA − 38m2, 0/4, sp − wł, panele, loggia, flizy, 105 000 zł. Of. 2165
OS. STRUSIA − 45m2, 10/10, loggia, flizy, do odśw. 106 000 zł. Of. 2317
OS.KALINOWE − 53m2, 4/4, loggia, do remontu. 109 000 zł. Of. 2364
OS. ZŁOTEGO WIEKU − 38m2, 0/10, parkiet, balkon, flizy. 113 000 zł. Of. 2221
ZAKOPIAŃSKA − 38m2, 6/10, parkiet, flizy, blok 7 letni. 114 000 zł. Of. 2379
POWSTAŃCÓW − 45,5m2, 7/12, loggia, do odśw. 130 000 zł. Of. 2320
BOH. WIETNAMU − 35,5m2, 0/4, j.k, balkon, parkiet, flizy. 134 000 zł. Of. 2351
WŁOSKA − 46,59m2, 6/10, loggia, kuch.umebl, okna PCV. 134 000 zł. Of. 2104
MEISSNERA − 32m2, 3/10, standard, do remontu. 133 000 zł. Of. 2229
OS. DYWIZJONU 303 − 50m2, 5/10, sp − wł, j.k, loggia, 135 000 zł. Of. 1798
OS. DYWIZJONU 303 − 50m2, 8/10, loggia, parkiet, flizy. 138 000 zł. Of. 2212
SIEMASZKI − 40m2, 2/4, parkiet, balkon, do remontu. 140 000 zł. Of. 2371
OS. CENTRUM E − 52m2, 1/6, j.k, loggia, flizy, parkiet. 144 000 zł. Of. 2009
OS. DYWIZJONU 303 − 50m2, 1/10, sp − wł, loggia, do odśw. 145 000 zł. Of. 2159
WYSŁOUCHÓW − 54m2, 2/10, mozaika, loggia, boazeria, 149 000 zł. Of. 2338
WIELICKA − 45,5m2, 4/4, parkiet, meble, balkon, oknaPCV. 150 000 zł. Of. 2362
F.NILA − 47m2, 8/8, do remontu, satandard, balkon. 155 000 zł. Of. 2192
PRASKA − 50m2, 2/2, parkiet, ogrz.elektr, hipot, do rem. 160 000 zł. Of. 2359
ZACHODNIA − 45m2, 0/4, 3 letnie, panele, flizy, meble. 160 000 zł. Of. 2381
NUSZKIEWICZA − 35m2, 1/4, 5 let, balkon, meble, flizy. 30 000 EURO. Of. 2289
GRABOWSKIEGO − 54m2, 1/2, j.k, oficyna, parkiet, flizy. 185 000 zł. Of. 2350
KS.TURKA − 60m2, 4/4, 5 letnie, parkiet, flizy, okna drew. 185 000 zł. Of. 2380
MOGILSKA − 51,5m2, 4/4, nowe, balkon, flizy, panele, 195 000 zł. Of. 1952
ZAMENHOFA − 63m2, 3/3, hipot, panele, flizy, do wykończ. 249 000 zł. Of. 2251
OBOŹNA − 55m2, 3/4, nowe, do wykończenia, panele, 250 000 zł. Of. 2341
KRASICKIEGO − 61,39m2, 2/4, hipot, flizy, kuch.umebl. 258 000zl. Of. 1746

3 pokojowe − sprzedaż
OS. TYSIĄCLECIA − 47m2, 1/4, loggia, flizy, do odśw. 132 000 zł. Of. 2319
ŁUŻYCKA −  55,7m2, 0/10, flizy, balkon, oknaPCV, 132 000 zł. Of. 2386
JAGODOWA −  52m2, 6/10, oknaPCV, flizy, balkon. 134 000 zł. Of. 2388
2 PUŁKU LOTNICZEGO − − 64m2, 4/4, parkiet, loggia, 136 000 zł. Of. 2378
 2 PUŁKU LOTNICZEGO −  57m2, 2/7, standard, loggia 144 000 zł. Of. 2383
OS. NA SKARPIE −  64,5m2, 2/2, balkon, parkiet, do odśw. 140 000 zł. Of. 2318
WYSŁOUCHÓW −  61m2, 2/10, parkiet, flizy, loggia, 145 000 zł. Of. 2060
OS. PIASTÓW −  63m2, 1/4, parkiet, flizy, meble, 150 000 zł. Of. 2321
LILLI WENEDY −  68m2, 6/10, sp wł, loggia, okna PCV, flizy. 153 000 zł. Of. 2271
OS. SŁONECZNE −  61m2, 1/4, parkiet, flizy, meble, balkon. 155 000 zł. Of. 2348
PIGONIA −  52,5m2, 1/10, panele, flizy, balkon, oknaPCV. 158 000 zł. Of. 2367
WŁOSKA −  53m2, 4/4, sp wł, parkiet, flizy, balkon. 160 000 zł. Of. 2266
OS. 2 PUŁKU LOTNICZEGO −  64m2, 0/4, loggia, do odśw. 160 000 zł. Of. 2353
OS. DYWIZJONU 303 −  64m2, 2/10, parkiet, flizy, loggia. 160 000 zł. Of. 2208
KLUZEKA −  53m2, 4/10, parkiet, oknaPCV, balkon, flizy. 163 000 zł. Of. 2231
 2 PUŁKU LOTNICZEGO −  68m2, 1/7, panele, flizy, loggia 165 000 zł. Of. 2226
FAIMSKA −  60m2, 3/4, parkiet, flizy, balkon, do odśw. 165 000 zł. Of. 2368
WITOSA −  68m2, 3/4, sp wł, parkiet, flizy, loggia, 165 000 zł. Of. 2261
JAREMY −  53m2, 10/10, oknaPCV, parkiet, meble, balkon. 165 000 zł. Of. 2184

OS. DYWIZJONU 303 −  64m2, 2/10, parkiet, loggia, flizy. 170 000 zł. Of. 2249
2 PUŁKU LOTNICZEGO −  68m2, 1/7, panele, flizy, balkon. 170 000 zł. Of. 2369
KOMANDOSÓW −  57m2, 8/10, balkon, okna drew, flizy. 170 000 zł. Of. 2270
WIELICKA −  60m2, 0/4, parkiet, flizy, balkon, do odśw. 172 000 zł. Of. 2331
OŚWIECIENIA −  74,4m2, 9/11, flizy, balkon, do odśw. 175 000 zł. Of. 2360
LIPIŃSKIEGO −  65m2, 8/11, parkiet, flizy, balkon, do odśw. 175 000 zł. Of. 2355
ROZRYWKA −  68,5m2, 8/10, parkiet, flizy, loggia. 181 000 zł. Of. 2385
ALEKSANDRY −  78m2, 0/10, panele, balkon, po remoncie. 185 000 zł. Of. 2354
OS. MŁODOŚCI −  81,5m2, 2/2, parkiet, balkon, garaż, 185 000 zł. Of. 2072
KORDIANA −  63m2, 3/4, parkiet, flizy, okna PCV. 190 000 zł. Of. 2225
WYSŁOUCHÓW −  75m2, 7/10, parki, flizy, loggia, okna PCV. 195 000 zł. Of. 2233
2 PUŁKU LOT. −  70m2, 1/10, panele, loggia, flizy, okna PCV. 195 000 zł. Of. 2382
2PUŁKU LOTNICZEGO −  65,5m2, 1/7, balkon, okna PCV, 199 000 zł. Of. 2340
OS. OŚWIECENIA −  80m2, 5/10, parkiet, loggia, meble, 199 000 zł. Of. 1990
MOGILSKA −  81m2 + poddasze, 5/5, flizy, meble. 230 000 zł. Of. 1985
FIOŁKOWA −  58,7m2, 4/7, panele, flizy, loggia. 215 000 zł. Of. 2384
LEGNICKA −  61m2, 2/4, sp wł, 6letnie, wykończone, loggia.  230 000 zł. Of. 2247
REFORMACKA (Wieliczka) −  85m2, 1/3, 5 let, 2 balkony,  250 000 zł. Of. 2062
AL. POKOJU −  70m2, 3/4, 9 letnie, loggia, wykończone. 300 000 zł. Of. 2157
SAREGO −  98m2, 0/3, udział, parkiet, flizy. 370 000 zł. Of. 2246

4 pokojowe − sprzedaż
HALSZKI −  86m2, 4/4, parkiet, dwa balkony, flizy. 185 000 zł. Of. 2211
MACKIEWICZA −  73m2, 4/4, balkon, flizy, do odśw. 188 000 zł. Of. 2222
OS.II PUŁKU LOTNICZEGO −  72m2, 3/10, parkiet, loggia.  190 000 zł. Of. 2199
WYSOCKIEJ −  80m2, 0/3, flizy, panele, meble, ogródek. 248 000 zł. Of. 2284
KUŻNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ −  87m2,1/4,nowe,komfort, 235 000 zł. Of. 2049
WYSŁOUCHÓW − 165m2, 4/4, dwupoziomowe, flizy, balkon, 370 000 zł. Of.1232

Domy w Krakowie − sprzedaż
SUPERKOMFORT − K L I N Y − 312m2, działka 3,52a, nowy, 3 kondygnacyjny, całkowicie
umeblowany w wysokim standardzie, salon z kominkiem, garaż, monitoring, Cena : 930 000 zł.
Oferta 1748
N I E D Z I C A Z A M E K − 200m2, działka 7,49a, 10 letni, wykończony, 3 kondygnacyjny,
8 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, w całości ogrodzony. Cena 450 000 zł. Of. 2074
K A T O W I C K A − 3/4 domu do zamieszkania, 90m2, 2pok + j.k, po remoncie, parkiet, flizy,
nowe okna drewniane. Działka 3,3a, zagospodarowana. Cena: 195 000 zł. Oferta 2237
O L S Z A − segment w zab.szereg. 200m2, dz.3a, 5 pokoi, dwie łazienki, kuchnia z jadal−
nią.Parkiet, flizy, balkon. Cena: 380 000zł. Oferta 2239
W O L A D U C H A C K A − 220 m2, dz.7a, 6 pokoi, dwie łazienki, kuchnia z jadalnią, trzy
balkony, garaż. Parkiet, flizy.Ogrzewanie gazowe. Cena 490 000 zł.
B I E Ż A N Ó W − 400m2, dz.4a, 12 letni, 3 kond, dwurodzinny, do wykończenia, 10 pokoi,
2 łazienki, 2 kuchnie, poddasze 100m2, Cena : 400 000 zł. Of. 2087
O L S Z A − bliźniak 200m2, salon, kuchnia z jadalnią, 3 sypialnie, dwie łazienki, dz.3,5a.
Garaż na 2 samochody. Cena: 180 000 USD. Oferta 2238

Domy poza Krakowem − sprzedaż
W I E L I C Z K A − 120m2, działka.13a, wolnostojący, po remoncie, 5 pokoi, salon z komin−
kiem, nowe okna, flizy, deski. Cena :. 280 000zł. Of. 1576
Dom 120 m2, dz. 2,67ha, widokowa, T W O R K O W A 4km od Czchowa, wykończony,
2 łazienki, salon z kominkiem, kuchnia z jadalnią, 3 sypialnie, sad, plantacja aronii, zagosp.
ogród. Cena 350 000 zł. Oferta 1951
C Z A R N O C H O W I C E − 200m2, działka 7a zagospodarowana i ogrodzona, bud1993,
częściowo podpiwn, 5 pokoi, kuchnia, salon z tarasem, dwie łazienki, Cena : 285 000 zł.
Oferta 882
K O N I N K I − 340m2, dz.9a, kuchnia z jadalnią, sala kominkowa (80m2), łazienka z sauną,
6 pokoi, dwie łazienki, lokal(140m2 w przyziemiu), garaż na dwa samochody, zagospodaro−
wany teren. Cena: 200 000 USD. Oferta 2200
M O G I L A N Y − stan sur.otwarty 140m2, dz. 7a. Cena 250 000 zł. Of. 2306
M I C H A Ł O W I C E − 150m2. dz.30a ogrodzona. 2 pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka,
flizy, parkiet, Garaż. Cena : 300 000 zł.
Ś W I Ą T N I K I − G Ó R N E − wolnostojący, 300m2, dz. 18a, 7 pokoi, dwie łazienki, kuchnia
z jadalnią, 2 budynki gosp. Cena : 300 000 zł.
M O G I L A N Y − wolnostojący, nowy, 160m2, dz.16a, Cena : 435 000 zł.

Działki − sprzedaż
WĘGRZCE WIELKIE − 9,27a, media w drodze, kształtna. 27 000 zł. Of. 1868−
KOŹMICE WIELKIE − 23a, bud−rol, media w drodze. 65 000 zł. Of. 2058
MOGILANY − 21,5a, prąd na działce, woda,gaz,tel w dr. 135 000 zł. Of. 2051
WRÓBLOWICE − 8,55a, 12,5a, bud, media, WZiZT. 10 000 zł/a. Of. 0743
KONARY − 2x11a, woda, gaz na działce, prąd w drodze, widokowa, dojazd drogą asfaltową.
45 000 zł. Of. 2291
ŚWIĄTNIKI − 10a, media. 45 000 zł.
KLINY− 8a,16a,media, 25 000 zł/a RUCZAJ−12a, media,M1, WZiZT.450 000 zł.
ŚWIĄTNIKI GÓRNE − 3x10a, media w drodze, 4 000 zł / a
BRONOWICE WLK− 8a, media w drodze, płaska, 140 000 zł.
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DOMY POZA KRAKOWEM – SPRZEDAŻ
lokalizacja metraż działka krótki opis cena nr of.

DZIAŁKI – SPRZEDAŻ
lokalizacja przeznaczenie pow. krótki opis cena nr of.

LOKALE UŻYTKOWE / MIESZKANIA I DOMY − WYNAJEM
lokalizacja typ obiektu metraż krótki opis cena nr of.

DOMY W KRAKOWIE –SPRZEDAŻ
lokalizacja              metraż    działka              krótki opis cena nr of.

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
lokalizacja           l. pok.  metraż    piętro  własność    krótki opis                                                                              cena            nr of.

OFERTA SPECJALNA

ŻABINIEC Budowlana 23a Bud. jednorodzinne, częściowo uzbrojona 460 000 zł 2393 I
GM. ZIELONKI Budowlana 32 a Wystawa południowa, kształt prostokąta 288 000 zł 2753 G
ZABIERZÓW budowlana 31 a. Ładnie położona możliwość podziału na 2 działki, dojazd z 2 stron 372 000 zł 2736 I
PYCHOWICE k/ Skalicy Budowlana 14,4a pozwolenie na budowę, ulga budowlaną, b. ładna okolica, nowe domy. 288 000zł 2541 C
BRZEZIE Komercyjna 23 a Przy  trasie nr 4, idealna  pod stację benzynową, komis itd. 145 000 zł 2749 G
Woj. Świętokrzyskie Rolna 58 a. Ładnie położona, lekko nachylona uzbr. w drodze, dojazd dr. asfaltową 7000 zł 2733 I
ZIELONKI Budowlana 25 a. Ładnie położona, prawo zabudowy w granicy. 150 000 zł 1410 I
LUSINA Budowlana 10 a 3 działki budowlane po 10 a w kształcie kwadratu 7000 zł/ ar 2793 I
GŁOGOCZÓW Bud−rolna 98a. Działka widokowa z pozwoleniem na budowę 130 000 zł 2795 I
Ok. OLKUSZA Bud−rolna 36 a. Młyn o pow. 460 m2 ,(budynek główny + część socjalno biur) do remontu. 500 000 zł 2790 I
OLKUSZ komercja 42a Obiekt magazynowy, hala stalowa 900m teren utwardzony. 530 000 zł 2756 I

Os. SŁONECZNE Mieszkanie 48 2 pok, I p., możliwość wynajęcia garażu, cena do rozmów 650 zł/m−c 2804 G
FLORIAŃSKA Użytkowy 20 Lokal biurowy, usługowy, I p., w b. dobrym stanie, cena brutto 1300 zł/m−c 2457 I
KROWODERSKA Mieszkanie 22 Mieszk. w pełni umeblowane i wyposażone, klimatyzacja pralka, lodówka 1000zł/z ogrzew. 2781 I
SZPITALNA Użytkowy 42 Piwnica w pasażu handlowym, 1 pomieszczenie, witryna klimatyzacja 626 euro/m−c 2463 I
AZORY Mieszkanie 24 Garsoniera umeblowana i wyposażona II p. do objęcia od 1.12.2003r. 600 zł/m−c 2778 I
WARSZAWSKA Mieszkanie 33 1 pokojowe, umeblowane, wyposażone 800 zł/m−c 2784 G
DOBR. PASTERZA Mieszkanie 38 2 pokoje, częściowo umeblowane (bez pralki i lodówki0 do objęcia od 5.01. 700 zł/m−c 2777 I
SZPITALNA Użytkowy 47 1 pomieszczenie w pasażu handlowym, witryna, klimatyzacja 1100 euro/m−c 2459 I
BYTOMSKA Użytkowy 45 Lokal na parterze, front, po remoncie 1350 zł/m−c 2767 I
SZPITALNA Apartament 51 Bardzo wysoki standard, umeblowane, wyposażone, klimatyzacja, ochrona. 900 EURO 2796 C
STAROWIŚLNA Biurowy 110 4 pok. duży holl, wc, łaz. centr. ogrzewanie, winda, idealne na kancelarię 2500 zł/m−c 2801 I
DMOWSKIEGO Mieszkanie 55 Nowe, 2 pokoje, kuchnia wyposażona, miejsce postojowe 900 zł/m−c 2660  I
STAROWIŚLNA Mieszkanie 60 2 pokojowe, po remoncie, umeblowane, wyposażone, 1 piętro 1400 zł/m−c 2751 G
ŁOBZÓW Biur−handl. 45−150 Lokale biurowe 75m2.i 150m2, handlowy 45m2 po remoncie 30 zł/m2 + vat 2768 I
PIJARSKA Mieszkanie 70 3 pok. umeblowane i wyposażone 2000 zł/m−c 2303 I
JADWIGI Z  ŁOBZ. Mieszkanie 73 4 pok., nie umeblowane, kuchnia wyposażona, ogródek 2000 zł/m−c 2774 C
WOLA JUSTOWSKA Mieszkanie 80 4 pok., umeblowane, wyposażone, teren ogrodzony, msc. parkingowe 1800 zł/m−c 2783 G
OS.OFICERSKIE Biurowy 80 3 pok. po generalnym remoncie parter, osobne wejście 2000 zł/ m−c 2805 I
WIŚLNA Biurowy 80  I piętro 1 pomieszczenie do adaptacji 2000 zł/m−c 2548 I
PR. CZERWONY Mieszkanie 100 3 pok., kuchnia i sypialnia umeblowane, msc postojowe, ogrodzony 2000 zł/m−c 2754 G
ŁOBZOWSKA Mieszkanie 36 1 pok., I piętro, nowe, umeblowane, w cenie garaż 1200 zł/m−c 2808 G
Okol. SMOLEŃSK Mieszkanie 108 Po gen. remoncie 4 pok. cz. Umeblowane, kuchnia wyposażona 3000 zł/m−c 2675 I
LEA Apartament 150 Apartament dwupoziomowy, b. wysoki standard, chroniony, garaż 1500 USD/m−c 2708 G
PIJARSKA Apartament 110 B. wysoki standard, kominek, wyposażony 1800 euro/m−c 2741G
GRODZKA Apartament 120 W pełni wyposażony, obiekt strzeżony, winda, również do sprzedaży! 1000 USD/m−c 2584 G
WOLA JUSTOWSKA Dom 150 Nowy, nie umeblowany, kuchnia wyposażona, garaż, ogródek, alarm 1000 EURO 2775 I
WOLA JUSTOWSKA Dom 315 Nowy, 3 poziomy, garaż, ogród, 2300USD/m−c 2715 G
POD SULNIKIEM Dom 260 działka 6a, kuchnia wyposażona, nowy, garaż, wysoki standard, kominek 2400 Euro/m−c 2807 I
ŁADNA biuro 38 Sekretariat + gabinet, w cenie za m2. media. 30 zł/m2 . 2671 I
ŚW. GERTRUDY Biuro 63 2 pomieszczenia, WC z prysznicem, balkon, winda I/IVp, możl. parkowania 630 USDm−c 2562 C
WESTERPLATTE Mieszkanie 130 3 duże pokoje umeblowane i wyposażone, wysoki standard. 800 Euro/m−c 2732 I
BOGUCICKA dom 120 4pok. nie umeblowany, możliwość wynajęcia 2 razy po 2 pok, ogrodzony 1600 zł/m−c 2802 I

ŻEGOCINA 180 9a Dom nowy, wykończony, w ładnej okolicy, pilna sprzedaż! 350 000 zł 2766 G
ROŻNÓW 50 6 a Dom całoroczny, wykończony, wiata garażowa, działka zagospodarowana 87 000zł 2518C
PODŁĘŻE gm. Wieliczka 130 10 a Dom z bali, po remoncie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka + zaadoptowane poddasze 268 000 zł 2779 G
GRAJÓW gm. Wieliczka 220 16 a Nowy st. sur. częściowo zamknięty . 190 000 zł 2549 I
WĘGRZCE gm. Zielonki 150 2a nowy segment w zab. szer., garaż, taras, do indyw. wykończenia, osiedle ogr. 350 000zł 2367 C
CHORĄGWICA g Wieliczka 230 12 Stan surowy, ładnie położony, z pozwoleniem na użytkowanie 195 000 zł 2794 G
NIEPRZEŚNIA/gm. Bochnia 220 11,54 ok. 40km. od. Krakowa, Nowy dom, działka. − ogrodzona, w okolicy LAS 240 000zł 2474 C
BOCHNIA 150 21 a Centrum, ogródek, garaż, ładna okolica, całkowicie ogrodzony, cena do negocjacji 260000zł 2573 G

KAZIMIERZ 1500   5 a. Kamienica cz. zajęta (20 mieszkań wolnych, 5 zajętych) strych do adaptacji 700 000 USD 1684 C
OLSZA 200 1,5 A. Zabudowa szeregowa po generalnym remoncie, okna nowe drewniane 520 000 zł 2798 I
ZAMOYSKIEGO 230 2,7a Budynek mieszkalny + pracownia (obiekt użytkowy), po modernizacji 390 000 zł 2480 C
WOLA JUSTOWSKA 160 3a. Zab. szeregowa stan surowy otwarty 370 000 zł 2557 I
KLINY 260 5,5 a. Nowy, zab. szeregowa, wnętrze do wykończenia, garaż na 2 samochody 440 000 zł 2637 I
CICHY KĄCIK 280 6a Szeregówka 3 kondygn. do zamieszkanie stan dobry. 160 000USD 2410 I
KLINY 185 3,68a Bliźniak, stan surowy otwarty, garaż na 2 samochody, 3 kond. 305 000zł 2447 C
ok. ZAKOPIAŃSKIEJ 450 6a 4 kondygnacje, 2 garaże, do zamieszkania lub na działalność handl.−usług. 449 000zł 2061 C

ZAKOPIAŃSKA 2 40 IX/X H Mieszkanie w dobrym stanie, 2 windy 100 000 zł 2803 G
MOGILSKA 2 53 I/IV H Mieszkanie po remoncie, niedaleko ronda Mogilskiego 185 000 zł 2805 G
UŁANÓW 2 56 0/VI H Mieszkanie w stanie b. dobrym, kuchnia wyposażona 180 000 zł 2799 I
KOTLARSKA 2 56 II/III H Mieszkanie po remoncie, kuchnia umeblowana, balkon 180 000 zł 2797 G
ZYBLIKIEWICZA 2 70 I/IV H Po remoncie, b. ładnie wykończone, jasne, w cichej części ulicy 340 000 zł 2590 G
BIEŻANÓW 3 71 I/IV Sp. wł Blok ocieplony, remont mieszkania 4 lata temu, 2 balkony 169 000 zł 2800 G
UJEJSKIEGO 3 77 III/IV H Mieszk. po generalnym remoncie, nowe okna do objęcia 2004r. 300 000 zł 2713 I
WOLA JUSTOWSKA 3 81,5 II/II H Nowe poddasze do wykończenia wszystkie media. 366 750 zł 2763 I
WOLA JUSTOWSKA 3 96,5 0/II H Nowe mieszkanie do wykończenia, duży balkon. 434 250 zł 2762 I
ŁUŻYCKA 4 70 III/X Sp. wł Mieszkanie o ładnym rozkładzie do niewielkiego remontu. 165 000 zł 2765 I
GRODZKA 115 IV/IV H Apartament super komfortowy, umeblowany, winda  2000 $/ m2 2584 G
SOLSKIEGO 5 120 IViV Sp.wł. Dwupoziomowe wys. standard, kuchnia i łazienka wyposażone. 400 000 zł 2700 I

Licencja Zawodowa nr 99

AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
" C E N T R U M "
3 1 − 0 2 1  K r a k ó w ,  u l .  F l o r i a ń s k a  1 6
tel./fax 422 −53 −82, 429−40−10

e−mail: centrum@bci.krakow.pl

Zapraszamy Państwa do siedziby  naszej firmy codziennie  od poniedziałku do piątku  od 9.00 − 17.00

SZPITALNA – nowe lokale handlowe, użytkowe, w luksusowym pasażu handlowym, na sprzedaż lub wynajem, ceny już od 10 Euro/m kw.

Członek Małopolskiego Stowarzyszenia  Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

DO WYNAJĘCIA
AUGUSTIAŃSKA − kamienica po generalnym remoncie ok. 800m2 na:
− siedzibę szkoły, gabinety lekarskie,  biura firm i  instytucji finansowych.

Agencja przyjmie oferty

domów, działek i mieszkań

do sprzedaży i wynajmu
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POMAGAMY W WYBORZE I UZYSKANIU KREDYTU

MIESZKANIA – sprzedaż – wybrane oferty
Garsoniery i 1–pokojowe

19m2 DĄBROWSKIEGO  I/I, w oficynie, po remoncie,
wszystkie inst. wymienione, flizy, terakota, ogrzewanie miejskie 66 000 zł

32m2 - DEMBOWSKIEGO  III/IV, 2 balkony, parkiet, terakota    98 000 zł
34m2 - SŁOMCZYŃSKIEGO  II/II, nowe, balkon  113 000 zł
38m2 - REJ. RYNKU PODGÓRSKIEGO – I/VI, po remoncie w 96r.  150 000 zł
44m2 - REJA  0/IV, z 99r., balkon z zejściem do ogródka,

całkowicie wyposażone, wys. standard, ciekawy rozkład  236 000 zł
59m2 - HETMAŃSKA  0/IV, udział, deski, terakota  108 000 zł

2–pokojowe
36m2 - SAS-ZUBRZYCKIEGO  IX/X, balkon, po rem., parkiet, flizy, terakota, blok ocieplony 103 000 zł
40m2 - JÓZEFIŃSKA  0/I, do remontu, pokoje przechodnie    87 000 zł
44m2 - BOHATERÓW WIETNAMU  IV/IV, cegła, standard, nowe okna  155 000 zł
45m2 - SZCZAWNICA os. XX-LECIA  II/II, cegła, loggia, panele, flizy,

terakota, nowe okna, z widokiem na Palenicę, blok ocieplony    88 000 zł
45m2 - WŁOSKA  VI/X, loggia, zabud. kuchni, flizy, terakota, 2 nowe okna  135 000 zł
46m2 - LIMANOWSKIEGO  I/I, parkiet, flizy, terakota  145 000 zł
50m2 - PŁASZÓW  0/I  wyremontowana kamienica, mieszkanie do remontu    78 000 zł
51m2 - LIMANOWA ul. Zygmunta Augusta  IV/IV, cegła, z 90r., balkon    84 000 zł
53m2 - KORDIANA  III/IV, z 99r., balkon, wys.standard, wyposaż., zabud. kuchni  175 000 zł
54m2 - RĘKAWKA  0/III, w trakcie remontu, nadaje się na lokal  140 000 zł
58m2 - KRAKUSA  I/III, parkiet, flizy, nowe instalacje  190 000 zł
50 do 60m2 -DAUNA – nowe mieszkania w domu wielorodzinnym,

2,3-pokojowe, do wykończenia, budynek ogrodzony 2 900 zł/m2
65m2 - KRÓTKA  II/II, balkon, parkiet, flizy, nowe okna, nowa inst. gaz.  250 000 zł
68m2 - REJON TARŁOWSKIEJ  II/III, balkon, wyremontowane, parkiet,

wymienione instalacje, nowe okna, widokowe  272 000 zł
87m2 - REJON SKRZYNECKIEGO  III/IV, luksusowo wyposażony

apartament, 4-letni, balkon, 2 garaże, teren ogrodzony  350 000 zł
3 –pokojowe

47m2 - OS. PIASTÓW – III/IV, loggia, wyremontowane, wys. standard,
zabud. kuchni, nowe okna i stolarka wewnętrzna 136 000 zł

48m2 - FACIMIECH  IV/X, balkon, meble kuchenne, flizy, terakota,
nowe okna, nowa inst. wod. kan.  124 000 zł

48m2 - WĘGIERSKA  III/III, po gen. rem., panele, flizy, terakota  160 000 zł
58m2 - KROWODERSKICH ZUCHÓW  VIII/X, balkon, mozaika, flizy  170 000 zł
50 do 60m2 -DAUNA – nowe mieszkania w domu wielorodzinnym,

2,3-pokojowe, do wykończenia, budynek ogrodzony 2 900 zł/m2
60m2 - PACHOŃSKIEGO  IX/XI, balkon, wyremont., mozaika, flizy, terakota, zabud.

przedpokoju, nowe okna, drzwi antywłam., blok ocieplony  170 000 zł
61m2 - OS. SŁONECZNE  I/IV, wyremontowane, parkiet, flizy, terakota, zabud.

przedpokoju, ogrz. miejskie i podłogowe, nowe instalacje, nowe okna, nowa
stolarka wewnętrzna, drzwi antywłam., w cenie garaż murowany 175 000 zł

62m2 - WYSŁOUCHÓW  II/X, balkon, parkiet, flizy, terakota,
może zostać całkowicie umeblowane 140 000 zł

62m2 - CENTRUM „D”  IV/V, winda, parkiet, flizy, terakota 149 000 zł
64m2 - ROSTWOROWSKIEGO  IV/IV, balkon, parkiet, flizy, terakota,

zabud. przedpokoju, 2 nowe okna  215 000 zł
71m2 - OS. KOLOROWE  0/IV, balkon, loggia, po remoncie, parkiet,

wymieniona inst. gazowa, nowe okna, nowe drzwi wejściowe  155 000 zł
71m2 - OS. OŚWIECENIA – IV/X, 2 loggie, zabud. kuchni, umeblowana

sypialnia, parkiet, flizy, terakota  194 000 zł
71m2 - CZARNOWIEJSKA  I/IX, balkon, parkiet, flizy, 2 łazienki  250 000 zł
72m2 - STRZELCÓW  IV/V, z 95r., 2 loggie, zabud. kuchni, mozaika,

szafa zabud. w pokoju, flizy, terakota, 2 łazienki  208 000 zł
77m2 - HALSZKI  0/X, loggia, pcv, flizy, terakota  140 000 zł
80m2 - OS. OŚWIECENIA  V/X, loggia, zabud. kuchni, parkiet, flizy,

terakota, garderoba  199 000 zł
81m2 - RADZIKOWSKIEGO  III/IV, z 2000r., 2 balkony, dwupoziom.  260 000 zł

4 –pokojowe
72m2 - OS.  ZŁOTEGO WIEKU  IV/IV, balkon, flizy, standard  175 000 zł
73m2 - OS. DYWIZJONU 303  0/X, balkon, mozaika, flizy, terakota  155 000 zł
78m2 - WŁOSKA  0/X, 2 x loggia, mozaika, flizy, terakota  169 000 zł
80m2 - MAZOWIECKA  VI/VII, z 95r., dwupoziom., wysoki standard  412 000 zł
82m2 - RYDYGIERA  0/IV, balkon, flizy, terakota  175 000 zł
85m2 - ROSTWOROWSKIEGO  III/IV, zabudowana loggia, po remoncie,

gładzie, flizy, terakota 255 000 zł
95m2 - RUSZNIKARSKA  0/IV, z 97r., loggia, wysoki standard

wykończenia, zabud. kuchni ze sprzętem AGD, zabud. szafami pokoi
i przedpokoju, alarm, żaluzje antywłam., garaż 390 000 zł

107m2 -RĘKAWKA – IV/IV, adaptacja strychu z 96r., wysoki standard,
kominek, widokowe – widok na Wawel i Kościół Mariacki  340 000 zł

111m2 -FATIMSKA  III/IV, z 98r., balkon, wysoki standard, parkiet, flizy,
miejsce parking., blok ogrodzony 299 000 zł

122m2 -ŚLISKA  II/II, 6-letnie, 2 tarasy, super komfort, całkowicie umeblowane, 2 łaz.,
teren zamknięty, dz.11a, miejsce parkingowe, można dokupić garaż 433 000 zł

133m2 -CZARNIECKIEGO  II/II, 5 pokoi, dwupoziomowy apartament,
nowocześnie urządzony, wysoki standard 330 000 zł

GARAŻ – sprzedaż
20m2 - WITOSA – murowany, wys. 3m, prąd  25 000 zł

DOMY – sprzedaż – wybrane oferty
60m2 - PYCHOWICE – dom po częściowym remoncie, dz. 2,3a, of.3140  129 000 zł
110m2 - GŁOGOCZÓW – gospodarstwo rolne, z 80r., dz. 4,6ha, of.3168  370 000 zł
120m2 - BARANÓWKA – z lat 50-tych, do zamieszk., nowe okna, dz. 4a, of.3294  140 000 zł
130m2 - PRĄDNIK CZERWONY – w zabud. szereg., dz. 1,5a, of.3176  360 000 zł
135m2 - KIERLIKÓWKA – gospodarstwo rolne, z 90r., dz. 3ha, na działce

bufet, sad, plantacja malin, uprawy, of.3016 320 000 zł
135m2 - KURDWANÓW – z 98r., zabud. szereg., wys.standard, dz. 2a, of.3268 440 000 zł
149m2 - PYCHOWICE – z 2003r., wolnostojący, do wykończenia,

w nowym zamkniętym osiedlu domków jednorodzinnych, of.3226 425 000 zł
150m2 - WIELICZKA ZABAWA – z 96r., do niewielkiego wykończenia,

dz. 7,5a, of.3281 370 000 zł
150m2 - GOŁAŚKA – z 92r., do zamieszkania, dz. 9,5a, of.3326 460 000 zł
150m2 - WOLA DUCHACKA – dom z lat 90-tych, dz. 9a, of.2986 470 000 zł
151m2 - MISTRZEJOWICKA – z 98r., bardzo ładny, do zamieszkania,

dz. 28a, of.3224 490 000 zł
170m2 - NIEPOŁOMICE – stan sur. zamknięty z 94r., dz. 11a, of.3288 183 000 zł
175m2 - PRĄDNIK CZERWONY – z 95r., w zabud. szereg.,

do zamieszkania, dz. 3a, of.2478 500 000 zł
180m2 - PODGÓRZE  KOSOCICE – z 97r., do zamieszkania,

garaż na 2 samochody, dz. 16a, zagospodarowana, of.3300  450 000 zł
180m2 - RUCZAJ – z 2001r., do niewielk. wyk., dz. 7a, of.2664  515 000 zł
180m2 - DĘBNIKI  z 91r., wolnostojący, wys. standard, dz. 4,5a, pięknie

zagosp., of.2206 690 000 zł
189m2 - PODGÓRZE okolice ul. Dekerta – z 64r., po remoncie w 99r.,

w zabud. bliźniaczej, dz. 5a, of.3211 350 000 zł
200m2 - KOKOTÓW – stan sur. otwarty, z 2003r., dz. 10a, of.3328 162 000 zł
210m2 - OLSZA  w zabud. bliźn., do niewielk. wyk., dz. 4a, of.2778 460 000 zł
213m2 - OS. LESISKO – z 99r., wys. standard, ochrona + monitoring, dz. 10a, of.1759 450 000 zł
220m2 - BIELANY – z 98r., wolnost., do zamieszkania, dz. 3,7a, of.3151 490 000 zł
220m2 - OLSZA – w zabud. szereg., do zamieszk., atrakcyjny, of.3034 495 000 zł
230m2 - SWOSZOWICE – z 92r., do zamieszkania, dz. 6a, zagosp., of.3149 330 000 zł
240m2 - RYBITWY – stan sur. otwarty z 90r., 3-kondygn., dz. 6a, of.3233 140 000 zł
250m2 - PŁASZÓW – z 74r., do bieżącego remontu, garaż, dz. 7a, of.3327 420 000 zł
260m2 - AZORY  z 98r., w zabud. bliź., wys. standard, dz. 4,2a, of.2931 490 000 zł
260m2 - PĘKOWICE  wolnostojący, wys. standard, dz. 11a, of.3006 750 000 zł
270m2 - SOBONIOWICE – 3-kondyg., 2 garaże, dz. 17a, of.3037 420 000 zł
280m2 - JUGOWICE – w zab. bliźniaczej, do bieżącego rem., garaż, dz. 3,3a, of.3332 380 000 zł
280m2 - RZĄSKA – stan sur. zamknięty, z 2003r., dz. 11a, of.3322 395 000 zł
300m2 - TONIE – z 91r., wysoki standard, na działce dodatkowo budynek

mieszkalno-garażowy, 2 garaże, dz. 30a, zagospod., of.3325 1 100 000 zł
418m2 - BIEŻANOWSKA – z 2001r., do częściowego wykończenia, z sauną

i basenem, dom nadaje się na pensjonat, biura, dz. 11a, of.3333 980 000 zł

KAMIENICA - sprzedaż
360m2 - LIMANOWSKIEGO – z 1920r., pow. ca ok. 700m2, częśc. zajęta, of.3319 800 000 zł

DZIAŁKI – sprzedaż – wybrane oferty
7a - KURDWANÓW – media w drodze, wym. 20x33m, of.1731  55 000 zł
10a - SWOSZOWICE  + 4a drogi, płaska, media na działce, szer. 25m, of.2524  79 000 zł
10a - KURDWANÓW  budowlana, ogrodzona, of.2553  99 000 zł
17a - KRAKÓW  MOGIŁA  bud., media na działce, of.3203  98 400 zł
30a - MARSZOWIEC – bud.-rolna, media w drodze, gaz na działce,

szer. 18m, of.3083 237 000 zł

LOKALE sprzedaż– wynajem – wybrane oferty
40m2 - STAROWIŚLNA – biurowy, I piętro, 2 pokoje + zaplecze socjalne  1 200 zł
48m2 - SZPITALNA – handlowo usługowy, na parterze, z witryną, klimatyzacją,

w ekskluzywnym pasażu 1 100EURO

MIESZKANIA – wynajem – wybrane oferty
38m2 - OKÓLNA – 2 pokoje, 0/IV, po remoncie, całkowicie umeblowane      400 zł
145m2 - LEA – II, III/III, z 98r., balkon, wys. standard, zabud. kuchnia

ze sprzętem, wanna z hydromasażem, zabud. pokoi i przedpok.
szafami, garaż, obiekt ogrodzony i monitorowany, ochrona 24h 1 600USD

240m2 - KLINY – nowy dom w zabud. szereg., 3-pietrowy, jedno piętro
wykończone na wysoki standard, urządzone, reszta do wykończenia
pod klienta, garaż, dz. 3a 1 000 USD

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
Licencja Zawodowa nr 219

tel. 656−21−33
tel./fax 263−02−90 ul. KALWARYJSKA 51

Członek MSPON
certyfikat OC TUiR WARTA

e−mail: danax@bci.pl www.danax.gratka.pl���������	
�����
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Jednopokojowe:
Żabiniec−38, 20m2, 0/4, wysoki parter, wykończone, terakota
na podłogach, 137.500zł, of.1743

Słomczyńskiego−34m2, 1/3, 2002r., wykończone, miejsce par−
kingowe, 115.000zł, of.1846

Nad Sudołem−29m2, 4/4, studio po kap.rem., loggia, meble
kuch., agd, 115.000 zł, of.1853

Wysłouchów − 34m2, 5/10, po remoncie, możliwość zostawie−
nia z wyposaż. i meblami, 108.000zł, of.1876

Wielicka − 33m2, 1/10, komfort. łazienka, wyciszony sufit, okna
PCV, 1999r, 128.000zł, of.1867

Aleksandry − 35m2, 5/10, po rem., ładne, otwarta kuchnia, me−
ble, 88.000 zł, of.1885

Dwupokojowe:
Serbska − 49m2, 4/4, loggia, nowe okna, 130.000zł, of.1768

Centrum E −52m2, 1/6, okna pcv, 140.000 zł, of.1778

Teatralne −49m2, 0/3, po gen., rem., 129.000 zł, of.1780

Żabiniec−48 m2, 1/3, komfortowe wyposażenie , meble kuch.,
agd, balkon, 2001r. , 205.000zł, of.1840

Wawelska−48 m2, 3/3, loggia, meble kuch., 1996r., 155.000zł, of.1844

Os.Tysiąclecia−38m2, 0/4, panele, flizy, terakota, loggia,
108.000zł, of.1850

Os. Piastów − 41m2, 4/4, loggia, starsze flizy, założona KW,
108.000zł, of.1868

Kliny − ul. Pod Dębami, 40m2, 2/2, ładne, wykończone, 2000r,
139.000zł, of.1871

Zakopiańska − 43m2, 1/10, antresola, kuchenne meble, parkiet,
flizy, 124.000 zł, of.1883

Tysiąclecia − 48m2, 1/4, łaz.po rem., do odświeżenia, 129.000 zł,
of.1882

Tysiąclecia − 48m2, 2/4, po remoncie, wysoki standard wykoń−
czenia, meble kuchenne, 149.000 zł, of.1881

Kordiana − 53m2, 3/4, 1999r., panele, terakota, duża loggia,
ładne, 175.000 zł, of.1884

Trzypokojowe:
Zyblikiewicza−95m2, 5/5, po rem., zabudowa kuchenna z agd,
panele, terakota, duży salon, 295.000zł, of.1630
Syrokomli−100m2, 4/4, kuch.i łaz. do rem., ogrz. elektr.,
329.000zł, of.1610
Centrum E−63m2, 4/4, balkon, parkiet, terakota, 165.000zł, of.1665
Wrocławska − 55m2, 0/8, 169.000zł, of.1801
Serbska − 57m2, 2/4, loggia, piwnica, opomiarowane, 144.000zł, of. 1822
Wysłouchów − 61m2, 2/10, po remoncie, 135.000zł, of. 1815
Grota − Roweckiego − 65m2, 6/10, kuchnia umeblowana, log−
gia, 184.000zł, of. 1824
Ustroń−93 m24/4, nadbudowa 1980r., wysoki standard, bez
skosów, 370.000zł, of.1845
K.Wallenroda−55m2, 3/10, loggia, nowe flizy i terakota, nowe
okna, 165.000zł, of.1851
Włoska−53m2, 4/4, po rem., panele, meble kuchenne, okna pcv,
165.000zł, of.1852
Rostworowskiego − 64m2, ładne, po remoncie, loggia, 215.000zł,
of.1865
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Os. Piastów − 63m2, 1/4, parkiet, flizy, terak. loggia, 1993r,
150.000zł, of.1870

Ściegiennego − 69m2, 7/10, standard podstawowy, 145.000 zł,
of.1880

Aleksandry − 70m2, 1/10, 2 loggie, parkiet, 155.000 zł, of.1879

Os. Słoneczne − 61m2, 1/4, po rem., ładne, okna pcv, 155.000 zł,
of.1878

Czteropokojowe i większe
Plac Inwalidów−132m2, 2/4, po kapitalnym remoncie, 2 balkony,
2 łazienki, nowe okna, zabudowa kuchenna, 590.000zł, of.1703

Kolberga −103m2, 4/4, nadbudowa 12 −letnia, skosy, kominek,
320.000 zł, of.1790

Os. Tysiąclecia − 67m2, 3/4, okna częściowo wymienione, opo−
miar., 157.000zł, of.1864

Jagodowa − 57m2, 6/11, do odświeżenia, nowe okna PCV,
155.000zł, of.1869

Aleksandry − 92m2, 3/4, po gen.rem., wysoki komfort wykoń−
czenia, 230.000 zł, of.1886

Kamienica:
Konarskiego−409m2, 5a, 4 kondygnacje, 3 wolne, 4 zajęte, su−
tereny, garaż, możliwość robudowy budynku, możliwość ada−
ptacji strychu, 200.000EURO

Limanowskiego – 680m2, w 70% wolna, lokal handlowy z wi−
tryną, 3 kondygnacje, wysokie piwnice, strych do adaptacji,
800.000zł
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LOKALE !!! – UL. K A L W A R Y J S K A 17,  obok „Korony”
− DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO −USŁUGOWY 366m2 ORAZ PIWNICE DO REMONTU,  220m2

M A M Y  D L A  C I E B I E  M I E J S C E  N A  Z I E M I
Katarzyna Czerwiak

licencja pośrednika nr 1000

Marcin Czerwiak
licencja pośrednika nr 2090

Jacek Czerwiak
licencja zarządcy nr 8869

tel./fax 12 266−19−06
tel. 12 267−76−20

p o s r e d n i k @ o p . p lRok założenia 1994 r.
ul. Ogrodniki 2a, 30−421 Kraków

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

 Snycerska, II/IV, 58m, 4 pokoje, loggia, parkiety, 130.000 zł
Wysłouchów, VII/X, 75m, parkiety, flizy, 168.000 zł
Żabiniec, 45m, piękny apartament z ogrodem tarasem umeblowa−
niem, AGD, 225.000 zł
Al. Pokoju, 160m, połączone dwa mieszkania 4 pokojowe, wykorzysty−
wane na cele biurowe, wysoki parter, miejsca parkingowe, 2.800 zł/mkw

MIESZKANIA WYNAJEM

Dąbie, I/IV, jednopokojowe po remoncie, 700 zł + cz. + media
Sarego 0/IV, garsoniera z antresolą w oficynie, 600 + media
Bytomska 60m, nowe, kuchnia umebl, 3 pok, 1700 zł + media
Bytomska, I/III, 24m, jk, nowe, umebl, 1000 zł + media
Bytomska, I/III, 55m, 2pok, nowe, jk, umebl, 1400 + media
Pomorska II p , 80m, 3pok,jk, niski standard, 1200 zł + media
Sobieskiego 157m, 4 pokoje, dla studentów 2100 zł + media

oraz wiele innych

LOKALE WYNAJEM

Wrocławska, 140m, parter, witryny, nowy, 10.000 zł
Kazimierz, 115m, parter, witryna, gastronomia i handel spożywczy
wykluczone, 65 zł/m

DZIAŁKI SPRZEDAŻ

Wielicka/Kosocicka, 85a przy węźle obwodnicy wraz z za−
budowaniami, 2,5 mln zł
Azory, 1,5 a działki z projektem szeregówki 100.000 zł
Kurdwanów− Myślenicka, 7,5 ara działki w drugiej kolejności od ulicy,
1/2 udziału w drodze dojazdowej, pod zabudowę jednorodzinną,
odrolniona, uzbrojona 100.000 zł
Kurdwanów/Kordiana 3,15a, budowlana, 94.000 zł
Rybitwy od 30 a do 1,5 ha terenów przemysłowych od 8.000 zł/ar
Gruszów dz. 28a, rolna, piękna, widokowa, uzbrojona, 25.000 zł

Sułków, 1,26 ha, działka budowlano− rolna pod lasem, domek letni−
skowy 130.000 zł

DOMY SPRZEDAŻ
Swoszowice− Krzyżanowskiego, w budowie dwa domy w zabudowie
bliźniaczej po 130m na 5 arowych działkach, parter; garaż, (17m) hol,
gabinet ( 8m), łazienka, spiżarnia, aneks kuchenny, salon (20m), pię−
tro; 3 sypialnie ( 10,12,18m,) 2 łazienki, garderoba, cena stanu surowe−
go otwartego: 240.000 zł, cena domu do wykończenia; 390.000 zł
Krzemionki, bliźniak z 1973 r, 4 a działki, 2 poziomy mieszkalne po 2 poko−
je kuchnia łazienka, garaż, pralnia, suterena, wolnostojący budynek
warsztatowy z opcją rozbudowy, widok na park i Kraków, 500.000zł
Łodygowice, pow. Żywiec, 1999 r. 10 arów dz. widokowej , ładny dom 160m
+ 40 m tarasu, + wiata garażowa, parter; salon z kominkiem, gabinet, kuch−
nia z zabudową, łaz., poddasze; 4 pok. łazienka garderoba 380.000 zł
Podgórki Tynieckie/Skawina, uroczy nowy domek, pow. 80 m2, par−
ter; salon, jadalnia, kuchnia, gabinet, łazienka, piętro sypialnia, po−
kój kąpielowy, dz. 8a, garaż wolnostojący, 350.000 zł
Opatkowice, 10 letni dom, ładny, zadbany, 350m, 25a dz., 495.000 zł
Wieliczka, os. Lekarka, 2002r., 240m, wys. standard, ogrz. gaz i kominek, pod−
łogowe, 140 m możliwe do wykorzystania na cele biurowe/handl. 560.000 zł
Wysoka gm. Wadowice, 4,3 ha gospodarstwa rolnego w na połu−
dniowym stoku, dom murowany po remoncie, zabudowania gospo−
darcze przystosowane do hodowli koni , 2 stawy rybne, 2 drogi do−
jazdowe, prąd, gaz, nowe CO, studnia głębinowa 400.000 zł
Rabka ul. Krakowska, dom w st. sur, zamknietym, do wykończenia par−
ter; 2 garaże, gabinet, łazienka, WC, salon 56mkw, z miejscem na komi−
nek, kuchnia, jadalnia, na piętrze 4 pokoje, 2 łazienki, garderoba, w ła−
zienkach i hallu ogrzewanie podłogowe, bramy garażowe automatyka
na pilota, grill na ogrodzie 10 a, instalacje rozprowadzone, 400.000 zł
Zakopiańska, dom nowy 350m, 3 kondygnacje, idealny na działal−
ność, 19 a dz, 850.000 zł
os. Zarzecze, zadbana szeregówka, parkiety, flizy, salon z kominkiem,
gabinet,3 sypialnie, obszerne piwnice, garaż, 460.000 zł

� � � � �



�����������	
���	� ��

��������	�
��
�����������

���������	�
����

����������	
������������	���

����������	
	�������

���������	
�����������������	
�������	
���������	������
�������������	����������������	������
��������������������������������	����������������

�����������	
������������������	
�	������	
��������������������������	����
��������������������������	
�����	
����������������������������
�������������
������	
�����


	
����� �����!!"�������������������	�#��
���������������	�		��
�
������

	$���� �����!!"��������������
�������������	
����
�����	����	�


����#�������������	�%�#
�#���������������� �����&�"���'����"��"����������������
��������!��"#��	�$������

	

���� �����(�"'�)*�+,��,��"��"�������+���
������������������	�#%�
������������%�������	
�����
	
����� ���+��,�����"������%�������������	�#%%
%�����������%�&$
� ����'
��	���


	
���%�����"����� ����'�+���(��
�"������������������������
%�����������( '
)	*������	
����� �������������������	�#%�
%�����������+�$	
��	���
	


��+��,�����"�����%��������������	�#�#
%�����������,� ���
-�(��	�	���'����+�,��,	


����%%�������������	�%��

�����������	
�����������������	
������������	�
����������������
����������������	
��������	�����	��������������������������
�����������������
������������������������
���������������������������������������
����������������������������� !��!���	���"�����	�# "
��	�������� $��
����	�� ����������������
��	�������������
���������	�
�%�	�"�&&� ���'�����������(���'��
�)��������������������������������	�
�%�	�"�&&� �������������
�)	�������
������	��������	�
�%����*����������(���'��*
��	��������������������������	���"�����	�
�%�	�# "
�����������������(���'�)'
�������������� ��!
����������	�
�%���������������(��'��)
������������"�������������	����!�������������������
�����������#���
�������������	�
�%�	���# "
������������������(���'���
��������������� ���������	�
�%�����)�����������(���'�)�
��������������
��������
�����������	����� ����������������(���'�)�
)�����������#�	���	
������������	�# "
�����'����������
)��������������$��!
�����������	����� �	�
�%����������������(���'')
������������%�����
�������������'����������

�����������	
������������������	
���	
	��������������������������������
����
���������������
�����������
	������������ ���!��������������
"��"�������������������
�#��$��%!���&�!�����'�������������
����
"���������������	
���	�
	��������������'�������������
���"
"���������������������������������������
�#�������������"��������
"������������������������������#���
	��������������
�����������������
��������#
�#������������"���������
���"���������
�����������
��������
�#������������������"�������������
���"
���'������������������
���������
	#������������������(!� ��(���)&�!�
��������"��������������
����
������*���%�+������������������
�#��$��%!���&�!�����"��������
��������*���%�+��������� ��������!���
���������
������������������
��"���������*��"�����������%�+�����
���'
������������"����	
�����#��������
#�������!���!����������������������
��������$�������%�����&�'����#
�#������!���!�����"�������������
����
�"����������(����)��
���������#�
	�����'�������������
����
�"��������������������&����������������$�%�!%����(!����'"��������
��������������������
�#�� ��(���)&�!�����������������
���"�����������
"��������
�#������!���!�� ,+����������������������
������*���!�&!�$�����(!�����������*�!����������������#
�#�� (,$��
�����(!�����'�������������!�&!�����
���"
������*���%�+���+��������
���$�-�%�� ��,�(�������.&!���� ��%!����,
�������������
������������,����������
�������������������� �!�������������������
����
������������������
���������������#
�#���!������/(�� ��(���)&�!���
������������������
����

��������������	

�����������������	��������	
�������������������������������
��������	���
�������������	
�������
���������� !"#�����$��������
���������
������%��� �&���	�����������������
�"'&���� ������������������������$$
��������	���������������������������
�"��(�)*(��������#�+(������
�$�������������������
������%��� �&���	��������������	��	�
������",�����$������������� �&�
���������
��������	������������������	���	�	
����
��"�-��(.��-�""����
�/� "��
�� �#(�.�
�"����#�+(��������������������������$�
������%��� �&� ��	������������������ �� ��� �� �������
� "�'-�������

��/��#�������$�������������������
�������%��� �&�������	��������������/'"��#
���-����(,����� !"#��
���$���������%�	01��������$�
�#���������������	������-�""�����
��"�-��(.������ �����������������
���������
��$
�������	����� �����������������
�"�� ����'�����������������������$
���������	���!	����"�����#���������������
�-�� ���(�������������234
���������

����������	
�	��������
����������	
�	�
		��������	
��		��		���	��	�	�����
����������	
�	�
		���������		��		���	��	�	�����
����������	��	�
		��������������		��		���	��	�	�����
�	����	��	�
		������	�������		�	����	�	�����	����������		���	��
�	����	��	�
		����������		��		 !�	��	�	�����	�	"����	
��	��
�	����	�
	�
		��������	����		#��		$!�	��	�	%�����	�	�����

�����������������		��
���

�����	���	���
����������	
�������������	
�����������������	����
����������	
��������������������������������������	����
����������	
�����������	����������������������������������	��
������������������	����
������������	
�������������������������������� ��������	����

�������!�	
�������������������"�#������������������	����

������$��	
������������������"�#������������������	����

������ ��	
������������
�������������������	����
 ��	
�����%��&��'���������������������(����)%��������*��������	����
�������$��	
������� ���!����������!��������	����
�������$��	
�������"�����!��������)�+������$���,-���	����
�������$��	
�����������#��������+"��"�����������,-���	����
������� ��	
���������������������������)����%�����������������������	����
�������*��	
�������$��	�����������������������	����
�����������	
����
�����%���
��������	.�%)�����)�&�����%/)������%���
����"��� $��01���	����
�����������	
�������&��'�������"�#��������
������������������	����
!��������*�	
�������&�����(�$�%�	�������(������������)�+"��"�����(
����������	����

��������	
��������������	���
�����

���	
��������	���������%�	�������.%��)��������2�3���)����
���)����,-

��	
�������*%�#������%)�%�������������456
���	
�������+���������	�����������3�"%�����(((������
����7	
���456
���	
�������,��%���������������	��������������%)�%�������������	����
���	
������������'������	�2���������
���7	
���456���	����
����$��	
�������,�	��#�����������������������������"�+��'��%��&��'���
(�+"3�((������������
 ��	
������������
�������%)�%������	��������������3�"%����
���������	����
 ��	
�������$��	���������%�����	�����
������456
 *�	
������������������#����(7((������	�������������
���������	����
*��	
�������-�.��������3"���������#�%��)�%���2�%�&���	���*��������456���	����
����	
������ ���
���(�����!�����'���������������	����	����456
��
�	
����������������������+����������7	
���456���	����
�! �	
�������*���������	�����������)��#���������
����7	
���456���	����
!*��	
������������'��������	�����������3�"%������
����7	
���456���	����
�
*�	
�������/�%���������	�����������)��#����������
���7	
���456���	����
�!� �	
������������'��������	�����������)��#���������
����7	
���456��	����

���
�����
�������
����	
��������,�������������������������018���	����
� ��	
������01��������������������������
������

���	
� ����#�������� �� ���������9������� ����������"	�3+������ �
����������	����

���	
���2�%�&��������������������������!������

���	
���2�%�&��������,�����������+���)�':������������������ ���,-
����	
���2�%�&������2��$������������������)����%�����������2%/���
����������	����

���
���������	
!$�	
���
�2�%�&���� ���
������)%��3+�;������������)������
�������	
���������$��%�����%�������������)������
���	
���
!�����3��!���������	����%�	��)"������)������
�����	
���� �����+������������	����%�	��)"���3"���2������%������

��)������
$��	
��� �����������.����,���1����3+�;��������%)�%�������*��)������
 ��	
���
 �����4����������	"%���������+���)�':����2�%�&�������)������
 ��	
���
�!���������������5�����)�	�
*���3"���+������$���)������
 
�	
�����������������������%)�%�����	"%���������+���)�':������ ��)������
 ��	
���*�����&��������������+�)������%)�%�������+���)�':�����
���)������
*��	
����
������)�������� ��3"��������2������%���� ��0���5��� ����
%�	��)"������)������
*��	
������� ���������������� ������<���	"��	"%���������%)�%�����
�)%��#����*��)������
��������	
���$�����2�%�&����6����
�����+���)�':������%)�%��������%��
	������������)������
��������	
���
������ ������������+���)�':����	"%��������%�����'�����
���%�	��)"�������)������
�
��	
���
��������01�������������%�2��������%�	��)"���� ��)������
�
��	
�����������6���������	�	"%����������+�)������+���)�':�����
���)������
��*���	
����������������
�����2	��)����%�'�����!���)������
�!��	
���$�������4�	������������������+���)�':��������9��������!$��)������
�!��	
����������2�%�&������������%�������)��3"��������&��������+��
��������������������������)������
����	
���$�������$����������������������+���2������9�������������)������
����	
���*�������7��!��8&���������������+���)�':�����������9������
�����������
���)������
����	
����
��������������$���
�����+���)�':����	"%����������2���%�+�
��	�%�	��������� ��)������
����	
���
������3�������������)����"%������	����)�����+���)�':����

!��)������
����	
���� ��������
��
����8+����������������������������9�������
��������������������
��)������
����	
���!��������-��������)����"%������	����)�����+���)�':����	"%��
�������2%�������������)����	�������!���)������
�$��	
����!�����!��	
�2�%�&�����������������+���)�':�������������+����
2������9�������������������&������!���)������
�$��	
����������,��������������+�)����+"��"���������9�������������
�2%/����������3�����������)������
�$��	
����������&������
������+���)�':�����������9���������
���)������
�$��	
���
 �����$
#����������!��)������
� ��	
�����$������������(�������
�����+�)������+���)�':����	"%�������
!*��)������
� ��	
���*����������
�
��������������%)�%��������������+���2������9�
���������!���)������
� ��	
��������� ������$��5��� ����+���)�':������������)����%��� �����
�2%/��������)������
� ��	
����������0�����������������	���2������9���������������������
�����������)������

� ��	
�����������6��������������������9��������������������)������
�*��	
���*�������%��������
��+�)������+���)�':�����
$��)������

���	
�������������7
���������%�2/������)����"%�����)��%)��������)������

���	
���!��!�����0��������2	��)���%�'�����������9���������!���)������

���	
�������������7
��������+���)�':�����)����"%������	����)�����
����9���������!���)������

���	
����� �������97���������������������9�������������)������

���	
��� ������������,���������������$���������������
�+�)�����
���)����,-

���	
����������$���
#�����(���+���)�':�����������9���������
���)������

���	
��� *������������
������+���)�':���������)������

���	
���!���	
�#�+�������������������� ���)������

���	
������������.�
���������+���)�':�����)����"%������)��%)���������
��������������

*�)������

�$�	
���������������������������7����������2	��)���������	���
������+���2������9�������������)������


��	
��������������*����������3+�;����� �+�)�����! ��)������


��	
��� �������+������������+���)�':����+"��"������������� ���)������


��	
��������������/���!��������%�	�������	�&��)�&�3�<����.�%	���
����)������


��	
���
������$
#�����������+���)�':����$�+�)������
��)������


$�	
������ �����0���������%�2/��������+�)������3%���)����%�����
��)������

!��	
�����������0���������%�2/�������	.�%)��������9���������
%�	������������)������

���	
��������������������)����"%�������	����)�����2	��)������)����,-

���	
����������������)����"%�������	����)����
���)������

���	
���$���������
�����"�������������2	��)��+"��"���������2���%�+�
��	�%�	������������)������
����	
��� ���������'���������������	������*���)������
����	
���
�����������,���������%�������'������������%�#�)��)"%��
���������+���2������9�������������)����018
0":�- �$�:&, +2 ;
�:$�<��*�0�$�0�(�� ��0�=�>?>�������
�(�����@A��7��	������(
��)�'����BCD�7@���E)A���������
7�'����)���.5�������
��7����(
���
)���'��������
��
�
(� 	�	������� '������
�7��������� '���� AED�7@)�7�#��
�

'����FGA�7@��&������%�5��;�C)A�7����%

0":�- �$�:&, +2 ;
0*�:$- H�0� 2=�*04��?:,$�?� �� ����� 	�������
��� �� '���
FGG�7@� �� '��
#������
7�	���	�'������ '�		���7� (� ���
�	���
(�����������6�
7�'�	����
7�#�����7����CF���	���%��)�'�%����

��������
7�7�����)�	�����%
������������.��������7������������(
�����(���������������	���@B��7��	�&�����7�(�CGG��
���%

��������������
��
��������
���������	
�7
�"�����"��������	
�������������)�'���!�
*���������*������������)������
�7
���	�����������*.����������+���	����������*��	
������%)�%���������)������
�7!�"�����"���!���	
���	����������������������������)������
�7��+"3��7��"�����"�����	���������������0��'�����������)�������+"3�
���)������

�
�	
���!*=�"��������������������#��������)������
�$��	
�������������01�������#����7!�"�����"�����+��	�	���������	
���(����)%�����������	
���
���)������
!���	
����)%��#�����
�����������������#�����7
���+��������%����&���

���)����,-
�$��	
����)%��#�������-���#�������"�������7!�����+��	�	���������	
� �	
���
!��)������
$���	
����7��"�����"�����	���������������	�>��)%"	�������)����018
$���	
�������+�7�������#����
�+���+��"&�)�������� ��	
�����	+�����
$���	
���$� �������	#���������	�������������������+�����!���)����018
����������� ��	
���!��	
����������������
���'�������	�������������
��)������

����������������	
���������������	#���������	�%��'����������+����	��������+���������)������
�� ����������,���������3"���+�������!��,-7	

�������������,���������3"���+�����((�+�������3"������� ��)����018
$���+"3��!�����������������3"���+������	���'�����������7�����������!������7�
$�����������������3"���+�������
��)������
$��� �� ��-����� ��������+"�� 3"���+����� ������"�3%�'������ �2%�������

�3%�	������)���3%"������
���)������
 �������
'�������3"���+���������������"�3%�'������ ��)������
 ����������������(�/������
������7�
 ��������������������������3"���+���������������"�3%�'���������)������
 �����/����������3"���+������:������
!��)������
 �
��������������������)������
��?��������+�������3"���+������$�������7�
��������6�����������������3"���+�������*�)������
���������4�����������3"���+�������������������������"�3%�'�����

���)������
�
�����������
���"��"2����	�%��'�����	������+�����
���)������
�
�����0��������(�����������3"���+������
*��)������
�
�$���������������8������������3"���+�����"�3%�'���������)������
�!�������
'�������3"���+���������������"�3%�'�������!��)������
�������
$�$����������������������'���3"���+����������0187	

��� ����������������)�	��!���3"���+���������)������
�$�����4�#�%����3"���+�����"�3%�'������$��)������

������ �����	���������3"���+�����"�3%�'�����������������!��)������

������4��������%�+������������������+���	���!
�)������

������3����������������������3"���+���������)������

������-�����I�����	���J���3"���+����%�+�������	���	���
���)������

����������������7,���%�������3"���+����%�+�����
���)������


�����4�#����
����7
�3"���+�����"�3%�'����������+��������3"�����
���������������)������

����������������+�������)�%��������)������

$����� ���
�����	�%��'���	������+������
�)������7�

 ������.������������������3"���+������ ��)������
����������
�(�%�+������������7�
�������4�����������3"���+����%�+�����
���)������
������������������3"���+�������	�&+������:��	���'��������������
���
��!�
�)������
!!����������
����8$�����
���3"���+�������������������)������
! ���������������������3"���+����������������
���)������
!*�����4��
�����%�+�����$��)������
��������%��!���3"���+�����3������3�����
������7�
$
�������#������8&�������������3"���+�����������������)������
������������
���3"���+������%�+����"�3%�'����������������
���)������
��$�#����������������>���
�#�+�	����
�
�	+�����
��#������	�����������%�+���������������$�����7�



�� �����������	
���	�

���������	
���������������	
������������������������ ���
��� !"��
#	

��������	�
����

����������	

���������	
��
��
���	��	
��
	

����
��
�
�
�

�	
��������

��
���

������	��	
�	
������	�
�
�
�������� �

�����
��

���
�
��
���	��	
��
	

����
��
�
�
�

��	
���������

������������ 	

���
���������	
��
��
���	��	
��
	

����
��
�
�
�

�	
��!�������

����������
��
�

���
���������	
��
��
���	��	
��
	

����
��
�
�
�

�	
��!������

" 	�
�����

���
�����
���	��	
��	

����
��
�
�
�




�	
��#�$����

%�&���'�������

���
��!
��
���	��	
��
	

����
��
�
�
�


�	
��!�������

��
���
���������	
������
�����������������������

��	������������������������	

�	���	��

																																			�������	�	���	��

��������	�
���	��������������	���������������
����������	
	�������

�
��������
���������	
 ��������� ���������	
 ����

������ ������ ���������	
 ����

��	�
��� ��������� ����������	
 ����

������ ������ ���������	
 ����

��� ��������� ���������	
 ����

������ ������ ���������	
 ����

������ ������ ���������	
 ����

������ ������ ���������	
 ����

������ ������ ���������	
 ����

����������

������� ������� ���������	
� ����

�������� ����� ��������	
� ����

�	�
��� ������� ��������	
� ����

���������� ������� ��������	
� ����

���������� ������� ��������	
� ����

��
��
����� ������� ��������	
� ����

�������� ������� ��������	
� ����

������ ������� ��������	
� ����

������ ������� ��������	
� ����

����������

������ ������� ����	�
��� ����

������ ���	��� ��
������� ����

������ ������� ���������� �		�

��	
����������� �������� ���������� 	
��

������� �������� �
�������� 	���

�� �������� �	�������� ����

����������� ��������� 	���������� ����

��
 ��������� ���������� 	�
�

�������� �����
��� ���������� ���


������� �����

�� ���������� ����

������ ���!�����	� ����	���� ���������� 	���

"����
 ����		��� ���������� �	
�

����������

����������	
�� ����������� ���	


��� ����

��������	 






���� ��
�


��� ����

���� 




�

�� ��
�


��� ��
�

�������� 




��
�� ��
�


��� ����

�������	 




��
�� �

�


��� ����

��	������	 




����� ��
�


��� ����

��	��������� 



������ ��
�


��� ����

��	 




����� �

	


���� �
��

������������ 




��
�� ����


��� ���


���
�� 	��	 ��
�� ���	


��� ���


��	 ����� ��
�


��� ����

�����������	
��	������	���

������� ����� ��� ���	���	
�� ���

���������	
����	 ����� �������	
�� ����

������� ����� ��� ���	���	
�� ����

���������	�
����������� ���� ���	���	
�� ����

�����	���	 ����� �� ��	���	
�� �����

�	
��	��	�	 ����� ���	���	
�� ����

����	������ ����� ��� �������	
�� ���

��������� ���� ���	���	
�� ���

 !������ ����� ���� ���	���	
�� ����

�
�"#� ���� ����� �� ��	���	
�� ���

��������� ����� �� ���	���	
�� ����

��������� ����� ���� �������	
�� ���

$�����%� ����� ��� ������	
�� ���

���� ����� ���	���	
�� ����

�������	�& ����� ���	���	
�� ����

����'�������%� ����� ���	���	��� �����

()�$�*�	�+,-. ����� �� �������	��� ����

�
�� �	�/
	 ������ ���	���	
�� ����

���#	�%� ����� ��� ���	���	
�� ���

0�����	 ���� ���	���	
�� ����

 ��������&��1�#���	���� ���	���	��� ���

����	������ ����� ��� ���	���	��� ���

'�	������ ����� ��� ��	���	
�� ���

���� ������	 ����� ���� ��	���	��� ���

��%������2	3���� ����� �� �������	
�� ����

��3�%��� ����� ���	���	
�� ����

����	������ ����� ���	���	
�� ����

 ��	�2/
���
	 ����� ���� ��	���	��� ����

4���� ����� ��� �������	
�� ���

 ��	�2/
���
	 ����� ��� �������	��� ����

������� ����� ���	���	��� ����

��������	 ����� ��� ���	���	
�� ����

�	
��	���	 ����� ���� ���	���	
�� ����

1&����&���	����	���� ��!�"����� ���	���	
�� ����

��!�	�%� ����� ��� �������	
�� ����

 ��	�2/
���
	 ����� ���	���	��� ����

 ��	�2/
���
	 ����� ��� ����	���	
�� ���

 ��	�2/
���
	 ����� ���	���	��� ����

��
���� ����� ��� ���������	
�� ����

��	%���������	 ����� ��� ���������	
�� ����

�������%� ����� �� ��	���	
�� ����

'�	���������� ����� ���	���	��� ���

$��%� ������� ���	���	��� ����

��&���	 ���� �	���	���	
�� ����

5�	/
 ����� �	���	���	
�� ����

�����%���
��� ����� ����� ���	���	��� ����

��	�����	
�� ����� �� ���������	
�� ���

����������	
�����

��������	
���� ������ ���������	
 ���

��������	
���� ������ ����������� ����

��������	
���� ����� ����������	
 ���

��������	
���� ����� ���������	
 ���

��������� ������ ������������ ����

�������������� ������ ����������� ���

�������																																		������� ���������	�� ����

������������� ��� ��������	�� ����

���������																												����� ����������� ����

����	
��������																					����� ����������� ��

 ���� ��� ���������� ���

!������ ��� ����������� ����

��������� ��� ����������� ����

�������� ��� ������������ ����


��������� ��� ����������� ���

!"� ��� ����������� ����

#������	 � ��� ����������� ���

$������%&�'����															���� ���������� ����

��(����� ��� ����������� ���

����� ��� ����������� ����

)�����������	��� ��� ����������� ����


���������� ��� �������	���� ����

*������																																				���� ����������� ����

+�,	-�(�����	���																		���� ������������ ����


����������																										���� ����������� ���

#����������������������������������������� ������������� ����


����������������														��� ����������� ���

&���������																												��� � ��������	�� ���!

+�,	�����	��.																						���� ����������� ����

�����������	
	�������

����������	
�� ���� ������	
� ����

���������	�
 ����� ���������� ����

����

�� ����� ���������� ���

���������	�
 ������ ������	
� ���

���	� ������ ��������� ����

��� ����� �����	
� ����

��� ����� ��������� ����

���
�
�	���������� ����� �����	
� ����

�
��
�	�� ����� ��������� ���

�����
����	�� ����� �����	
� ���

����������	
��

����������� ����� ��������	 �

�

��������	�
��� ����� ��
�����	 ���

��������	�
��� ����� ��������� ��

���� ����� ���
������ ����

������������� ����� ��������� ���

��������	�
��� ����� ��
������ ���

��������	�
��� ����� ��������� ����



�����������	
���	� ��

���������	
���������������	
������������������������� ���
�� !"��#
$	

��������	�
����

�����

����������

�	
���������������������	

�	���	��

����	���������
��	����	����������
��������'�	@������F�KGG�:H�
)�+�����
�������
����������%����&@������CGG�GGG�:H�

����	���������

�������������������������

�	
���������������		����	�
�	���	���

���	������� �����

��������

�	
��������������������	!"
#���	��

$������

��	������	����������	������

�	
��������������		����	%"�#���	��

&������

�������������� ���!�

�	
������������!���������	'(�#���	��

&������
���������	
����
���	��	
�	

����
����
��
��
��






�������������	
�

���������

��������������	
�������
��������������������	���
	��	���

��������	�
���	��������������	���������������
����������	
	�������

�
��������
��������	
 ���� ��������	
� ���

��������� ���� ��������	
� ���

	�
����� ����� ��������	
� ����

��������� ��� ��������	
� ��

������ ���� �������	
� ��

��
�� ���� ��������	
� ���

���������������������� ���� ��������	
� ����

�������������� ���� �������	
� ����

����������

����������� ���� ��������	
� ���

�������� ���� ��������	
� ����

	��
��������������� ��� �������	
� ���

������������������ ��� ��������	
� ���

�������� ���� ��������	
� ���

�������� ��� ��������	
� ���

������� ��� �������	
� ����

������	���� ���� ��������	
� ��

����������� ���� ������	
� ����

����������� ���� �������	
� ����

������������� ���� �������	
� ���

������������ ���� ��������	
� ����

 �����!��� ���� ��������	
� ����

�������������� ���� �������	
� ��

"���#�$�� ���� ��������	
� ���

%��!��� ��� �������	
� ����

����������

����������	
�� ���� �������	
�� ���

����������� ��� �	���	
�� ����

	�
����
����������� ���� ��	���	
�� ����

�������������� ���� �������	
�� ���

���������� ��� ������	
�� ����

�������������������	����� ��� ������	
�� ���

�������� ����� ������	
�� ���

������� !����������� ���� ������	
�� ���

������� ���� �������	
�� ���

�����	������ ���� ���	���	
�� ����

���������� ���� ���	���	
�� ����

"��!���� ���� ��	���	
�� ����

�������!�����	������ � ������ ���	���	
�� ����

����	������
�� ������ �������	
�� ���

�#������ ������ ���	���	
�� ����

$����� ����� ��	���	
�� ����

������%�!� ���� ���	���	
�� ���

����������

����������	� ������ ���������	
 ����

����������	
��������� ������ ���������	
 ����

��������� ������ ���������	
 ����

��
����� ������ ���������	
 ����

��
�	�� ������ ���������	
 ����

����������	
���������� ����� ���������	
 ����

����	
������
��� ����� ���������	
 ����

�������	
� ����� ���������	
 ����

������	
������������ ����� ����������	
 ����

�����������	 ����� ���������	
 ����

������	
������	 ����� ���������	
 ����

�����������	
	�������

���������� ������� ���������	
 ����

��������	�
� ������� ���������	
 ����

	��������������� ������� ��������	
 ����

	��������������� ����� ��������	
 ����

��������
� ����� ���������	
 ����

��������
� ����� �����������	
 ���

�������	�������
���� ����� ���������	
 ���

�����
�������
���� ����� ���������	
 ����

���������	
���

����������� ����� �������	
�� ����

��������	
�� ����� ���	���	
�� ����

���
�����
 ����� ���� ���	���	
�� ����

����������� ����� �������	
�� ����

������
���
 ����� ���	���	
�� ����

��	
���������
 ����� ���	���	
�� ����

����	
�� ����� �������	
�� ����

���������� ����� ��� ���	���	
�� ����

��	
���� 
��
	��������������� ��� ���	���	
�� ����

! ��� ����� ���	���	
�� ����

"	��
 ����� 			�� ���	���	
�� ����

�������� ����� ���	���	
�� ����

! ��� ����� ��� ���	���	
�� ����

���	����
 ����� 		��� ���	���	
�� ����

��������������� ����� �������	
�� ����

! ���	����	����	 �!�� ����� ���	���	
�� ����

����#�
$ ����� �������	
�� ����

%�&���'� ����� 			�� ���	���	"#$ ����

�������	�
����( ����� �������	
�� ����

#	��� ����� �������	
�� ����

�������	����
 ����� ��� ���	���	
�� ����

)
�������� ����� �������	
�� ����

���	����
	���������� ����� ���	���	
�� ����

��	
���� 
��
 ����� 		�� ���	���	
�� ����

����*
����
+����$ ����� 		�� �������	
�� ����

����#�
$ ����� �������	
�� ����

#	��� ����� �������	
�� ����

������,���� ����� ���	���	
�� ����

���������� ����� ��� ���	���	
�� ����

��(	�����
 ����� ��� ���	���	
�� ����
��,�������
 ����� 		��� ���	���	
�� ����

������ ���� ����� 		��� ���	���	
�� ����

��$��-��.���������� ����� ���� ���	���	
�� ����

���������������
 ����� �� ����	���	
�� ����

��	
���������
 ����� 		��� ���	���	"#$ ����

����������	
�����

�����������������	
�� ����
 �������������� ����
���������	� �����
 �������������� ����

������� �����
 ��������������� ����
������������	� ����
 �������������� ����
����������������	�������� !�����
 �������������� ����
���������� ����
 ��������������� ����
����������������������������������������������
�������������� ����
���� �����	� �����
 ��������������� ����
�������� ����
 �������������� ����
�����!��	� ����
 ������������� ����
"#��� ����
 �������������� ����
 ���$����� �����
 �������������� ����
���� �����	� �����
 ��������������� ����
����%�����#�&��'���( �����
 �������������� ����
����	� ����
 ������������� ����
����%�����# �����
 �������������� ����
)������$*����#��� ���
 ������������� ����
����+�''�	� ���
 ������������� ����

�����!��	�������� �	�"#�� ���$
 ������������� ����

����������	�
������
����������	
� ����� ������������	
 ����

���������	
��� ���� �������������� ���

����	����� ���� �������������� ����

�������
���� ����� ������������� ���

������	����� ����� ������������� ����

�����
���� ������ ������������� ����

��������� ����� ����������	�� ����

����������
���� ������ �����������	
 ����

������	� ������ �����������	
 ����

����������	
��

���������	
��� ����� ��������� �	
�

������� ����� 	�������� ����

��	
	��� ����� ��������� ����

���
��� ����� ��������� ���


������� 
���� 	������� ���

������
��� 
���� 	�������� ����

�	��
��������� 	���� ��������� �	��



�� �����������	
���	�

������������	�
������	���������������������	����	��������������������� �!���"#

���������	���
��������������������	�

���
�������������������������	��

���$
���%&

����������	
��������

��������		
��
���������������

����������	
	�������

��������	
��������������� ����� �����	�
� ���	�			��� �������
��	��������������������� ����� ��
� �����			��� �������
��������������� ����� ��
� �	��			��� �������
������������ �������� ����� ��
� ����			��� �������
�� ����� �!����� �	��� 	�
� ����			��� �������
"��������#����� ����� ��
� ����			��� �������
����������� ��!����� ����� ��
� ��	�			��� �������
�$�������%�&����� �	��� ��
� ����			��� �������
����'	��$����� ����&����� ����� ��
� ����			��� �������
����������������#����� ����� ��
� ����			��� �������
	����������(����� ������ ��
� ��	�			��� �������
�����������&������)*+,-. ����� ��
� ��	�			��� �������
������������&����� ����� ����
� ����			��� �������
$���&����� ����� �����	�
� ��	�			��� �������
'������#������'*+,-. ��	��� 	�
� ��	�			��� �������
������%�#����� ����� ��
� ��	�			��� �������
 %�$������� ��#����� ������ ��
� �	��			��� �������

��������	
��������������
������������������� ��!������������ "#$��

����%&'!(��)*�%+'�!(�������� ��
�,���&+--��,���&+-.�

����/01�����
�� �#$�2���2����#3���� �3������ ����"�#3�

4����������� "����� ��!�����"��� ���!�5�
�����-''!(��#����.&'�'''�"6�

,���-7&7

���������	�
��	��������������������������������������
���
��������"89 "����2����� )!�� �����:���"�������3)���"��������0�� ��!�������������!�����2� 2"���*)2������!�

8� �;����� ������*������:8��� ��������� "#$����..�:�<'�!(��������"������������������	


��������	
	�������

��������	��
�������
�������������������������������� ������

��!�!��"������������#
 ������������"���$���%&����'�$����������(�"������#


"�����������!���������)����*��'�������������*
!��"��(+�,�����������#

-������������#�./.%�01.221�-

���������	
���
����������
������������	
����
���� 
��!�� 
"�� 
#$$
�%	
��� 
&	
'
�	
��(�)��
*+	
'
�	
����
,'$ $$$
�)	

-.�
*#,,

/�0
1"�.�2��2
2�1����
����
�!(���	
�����(
��������
����3���4
�(�	
�������)�
��
�(���(!5
6(���	
�7�����
���6���������	
���������
(�� 
"�� 
&+8�%	
��(�)��
*$� 
�������9
1������: 
-.�4%8++

;<=	
�!(���
����������	
�������)�
��
�������
����������4
��(�������	
��������5 
/�!��
���(�����	
�������
������ 

"�� 
>%$
�%	
��(�)��
%%
�	
����
,'$ $$$
�) 
0�:(��7?
�����(��(�
����������
��(�)�( 
-.�4''%$



�����������	
���	� ��

������������	�
������	���������������������	����	��������������������� �!���"#

��������	
����

����������	
�����

����������	
������ ���� ��������	
 �������
�����������	
�������																											������� ��������	
 �������
����������	
������� ���� ��������	
 �������
����	����������	
������� ���� ��������	
 �������
�����������	
������� ���� ��������	
 �������
��������	
������� ���� ��������	
 �������
�����������	
������� ���� ��������	
 �������
����������	
������� ���� ��������	
 �������
������������	
������� ���� ��������	
 �������
���������	����������	
������� ���� ��������	
 �������
���������	
������� ���� ��������	
 �������
 �� ����	�!"�#�$%																																							����� �����������	
 �������
�������	�!"�#�$% ���� �������	
�� �������
����������	�!"�#�$% ���� ��������	
 �������
�������	�!"�#�$% ���� ��������	
 �������

�����
������������	
	���	�����������	�
����������������	�

�����
�������

���������	������
���������������������������������������	


���������	
������
����������	
�
���������
����
��
����� 
!��"	
#���"�
!������
�$����%
&�"%
�����
'
(�	
����
)
��
��#%

*�+,-./0�������������������	



1�2�
"�$3�
1����4�
���45678+769
"
����(
�����������(

�!%
5%
��������	
&�:���
;���	
5%
6��2�<���
%%%

���������	�
���������������
�����������������������������	���������	����������
��	��
�����������������	����������������
������
����� !"#$%&�'(&#)!*

���������	
���

���������
�������������	
���

�������	�����������������
����������������������������
�����
���������������������
���������� �����!��
"#���������"����������!�
$�%&' (#

	
��
�����	�����������&
������	�������	����	��	��
������	������)���������	��	�*�

����
����������	�������"#+�� �
���!���,��������� #'������!�
-�.����/0��	����������
$�%�'+1,

�	����������������
���2�	�
�������	��������2���������������
������	��
�����"#��� �����!��
"(���������"('������!�

���
���������$�%�'+11

34%56 ����������� ���	 �
���
����� ��������
��������	���
� ������ ��	 ���
������� ��������
����������������� ������ ��	 ���
����� ��������
�����	�� ������ ���	 ���
����� ��������
������
��	
� ������ ��	 ���
����� ��������
���������� ������ ����	 ���
����� ��������
������� ������ ��	 ���
����� ��������
�����������
� ������ ��	 ���
����� ��������
������ ������ ��	 ���
����� ��������
���� ������ ��	 ���
����� ��������
����
�� ������ ��	 ���
�������� ��������
������� ������ ������	 ���
����� ��������
���	�������� ������ ���	 ���
����� ��������
������� ������ ���	 ���
����� ��������
���� ������ ��	 ���
����� ��������
	���� ������ ����	 ���
����� ��������
�
��������
� ������ ��	 ���
����� ��������
��������� ������ ���	 ���
����� ��������
������
� ������ ���	 ���
����� ��������
�	����������� ������ �����	 ���
����� ��������
�
��������
� ������ ���	 ���
����� ��������
���� ������ ����	 ���
����� ��������
��������������
�������� ������ ��	 ���
����� ��������
����
 ������ ��	 ���
����� ��������
�������� ������ ���	 ���
����� ��������
����������������� ������ ��	 ���
����� ��������
���� !� ������ ���	 ���
����� ��������
����������
� ������ ���	 ���
����� ��������

�������� ������ ���	 ���
����� ��������

�
�	����"�"#$��%�� ������ ���	 ���
����� ��������

�
�	����&#�'()*�%� ������ ���	 ����
����� ��������

�����������	
���������
�
�������

�����������	
������ ������ ���	 �
����� ��������
�����������	
������ ��
��� ���	 ������� �������

�����������	
������ ������ ���	 ������� ��������
������	�
������ ������ ���	 ����	������ ������
�
���������	�����
������ ������ ���	 �������� ��������
�����������	
������ ������ ���	 �	������� �������

������	�
������ ����� ��	 ��������� ��������
�����������	
������ ����� ��	 �	������� ��������
�	�������	����
������ ����� ���	 �	������� �����
��
�	�� �
������ ����� ���	 �����	������ �����
��
����	!���
������ ����� ���	 �����	������ ��������
�����������	
������ ����� ���	 �	�������	 ��������
�	!������
������ 
���� ���	 �����	������ �����

�
���	�����
������ ����� ���	 �����	������ ��������
�	!������
������ ����� ���	����	 �����	������ ��������
���	�����
������ ����� ���	 �����	
����� ��������
�����������	
�"���� ����� ���	 ��������� ��������
�����	�	��
������ ����� ���	 �����	������ ��������
�����������	
�#$%&�'� ����� ���	 ����������� ��������

�(�����)������������*+,-�$�"..�&/0$%1�21,1%�#$%31'�&+,0$,13
�'���4$��0&,�*&�$�'1$%�!1560&7��$%��+'�,-1�81&,�&150%13�80+43+'#
+'��%$��*�9�%,1%
�$4$%2&
�5$21%$&�$'3�1415,%+5$4�$##%1#$,1:�
��,�5�'&+&,&��;�,*��813%��2&
�8+#�4+<+'#�%��2�$'3�,*��8$,-%��2&�

�33+,+�'$44=�,-1%1�$%1�,*��$%�+'#�4$51&�+'�,-1�#$%$#1�
)1%=�-+#-�/0$4+,=>>>��1',$4�%+51?�"...����	�

@����"�"�,14��.A."�ABCBD�

�	��������E�!	��E���F����������	���
���������� ������������	�����	�E���!	� �


���E!����������	�������	������
�#G�&71'+$�?�@������	������E��������	�	H��
��14��.A."�ABCBD�
�***�;��'+1%05-�2�&5+�4



�� �����������	
���	�

pn.−pt. 10.00−18.00, e−mail: gbn pro.onet.pl@pn.−pt. 10.00−18.00, e−mail: gbn pro.onet.pl@

���������	
�
�
�
��������

��������	�
���������������	
������

��������	�
���������������	
�������

���������
���������������	
������

���������������	�
���������������	
������

��������������
��������������	
�������

��������������
���������������	
�������

�������
�� !��	"������
���������������	
������

���� ���# ��� 
������ ������$��	���"����� 

��������	
�������

����%������������
����������������	
������

����� ��������� 
� ����� �� &�'����()
*�����!�������+�*����
���������	
�������

���������������� �
����������������	
�������

����,��� ����&�
����������������	
�������

�����!�����
������������$��	���"�����

��������	
�������

����-��������"��
��������������$��	���"����

���������	
�������

���������"�� 
������������$��	���"�����

�������	
������

����.�/�����(���
�����������$��	���"�����

�������	
������

������������"�
����������������	
������

�����	��� "/���
������������$��	���"����

���������	
�������

��0�����1������	�
�����������$��	���"����

��������	
������

������ �����
������������$��	���"�����

�������	
�������

����%	�� ��������������
���������������	


������

������������
�������*����&��"����������	&

���������	
�������

�����������	


���������	
�	��������������			�
�������

��������	�
�������������		�			�
�������

������������������������������			�
��������

�
����
�	������������������			�
��������

�
�����������������������������			�
��������

����������������	��������			�
��������

�������������� ! ����	���������			�
�����		�

��������	���"����������#$
������������			�
�
���	��

�
��������%�&�������������			�
��������

�
��'�
��������	�����#$
�����������			�
��������

�
��(�����������	�������			�
��������

�����
��)	*+��%�����������������			�
�����	��

�
���%��+������������#$
����������	�			� 
�
��	��

�
��)	��������	�������	�			�
��������

�
������&���������������,�����-%���������	�			�
�
������

�
��.	�����������������	�			�
��������

.������	�����	�������	�			�
�������

�
������%������������/�0����%��12�3�����	�			�
�
������

�
���	��-�������	������		�			�
��������

�4�� .�5�56��� �� 7 83� �� 56")����9�45"
86":(�"���7!!�!!!�;�<# =2>

�����������	


��������	
��������������	


���������

��������	�
���������������	


�������
�

�����������������������	


���������

�������������������������	


���������

���������������������������	


���������

������	���������������������	


���������

�����������������������	


������
��

���� �!"
��������
�������
	


���������

����##�$�����%����������������	


������
��

����&��
��
��
�����������������	


���������

����'
�
���������������	


�������
�

����$�������������������	


���������

����(����)�
�������
��������	


���������

����$!�	�
��������������������	


���������

����%������
�
���������������	


���������

����$����*���
�����������������	


���������

�������"
���������������	


�������
�

����+���*���������������!��������	


�����
���

����,����-�!��������������	


���������

����.
��!�	�+�������������	


���������

�����������������������	


������
��

����,���"/����010������������
	


���������

����##�$�����%���������������
	


���������

���� ���
�"�
������������!��������	


���������

�!����!"��������������
������	


���������

$!)�����."
!�������������������	


������
��

����2����3��� �� ����� ��4�� !
	����
5� ��!��� �
���	


�������
�

����.
��
����������
�������
	


���������

�������������
������
�	


���������

������6�����������������������
5���!������
�	


���
�����

���� �!"
��������������78�
���
����
�	


���������

�������������������������
5�����*�"��
������	


���
��
��

����9�����!�����
���������������	


���������

������6�����������������������
������	


���������

�����!��������������������
�4�����"
5���!��
�����	


���������

����9�������������
�����4���
�
!����	�!
	����

����
	


���������

$!)�����:����������������
	


���������

-!"
��!"���������������	


�����

��

����:����4!)����������
��������
5�����*�"��
5
	�4�!����������
	


���������

������"
;��������
��������	


���������

�����/
/���
��������������
	


���������

����:��
!���������
�����4���
�
!����	�!
	����

�����	


������
��

����:����������
�������������
5���!�������
	


���
���
�

����$!����������������	


���������

����,�
�������

�������
	


���������

��������."�!����
/���
/�������������
�����
	


���
�����

���� �!
��������������
	


���������

���� ��3����"��� ���
���� �� !����
�� ��� ������ �
���	


���������

���� �!���	����������������	


�����
���

���� ��!���3�������

�������	


�����������

$���2��
/������

�������
	


���������

�����������	�
��

���������	
�	��������������	


������
��

��������	
����	�������������	


���������

�����������	�����	���������������	


�������
�

��������������	��������������
	


������
��

�������������������������	


���������

������	�� ��!�������������
�	


���������

�����	�������������
�	


���������

"�!#! !����
����� 	��$��!�	
��	 �������	


���
�����

����%&�	����!����
����� 	���'�� ����	���()�*$
����#������	


���������

����+	���	�	�����	�������������	


���������

,���	�	������
�����()-��� ����
	


�������
�

����.	������������������
�	


���������

�������	����������������#����
�	


���������

����+����	�����	����

������!�	����� ����$
*�/	�	�!�����
	


�����
���

����.	 ������	������������
	


���������

����0��	/	������
��������
	


���������

����0�	������������ 	�!��/������ ������
	


��
��
��

�����	���	�.��/������������������	


�������
�

����1�& �������
����� ������	�������
	


���
�����

����2��&	�����	��������������	


��������

����������	
�	����
���

������������	




�����������	
���	� ��

pn.−pt. 10.00−18.00, e−mail: gbn pro.onet.pl@pn.−pt. 10.00−18.00, e−mail: gbn pro.onet.pl@

�����������	
����

�	�����������	
����

����������	
����������������	
��
��
����������������������������

��������������
���������������

��������	���������������������	���
���������������������� ���!���

���"���������"����#�������$����%��
��&��������'
%������������������


������������������������������������(
������'��������������$��)$���������(

������������
�������*�

����
���	��������������������������������+�,���
������'��������

����	��������� 	�!������"������
��������������������������,	���

$��)$����������������������������
���������������	���������

#��������������������������������
������������������������������

"�"�������������$���"������)-��	�
�%�
�����	,
�������

����$��%����������	�����%������������
"�����������"�����.��'/�%����."����"&��(
������.��0$�������1�!���.-����������(

�.������������/,��������
���������

����
���	������#����"�����2����
"���������	�%�������.��0$�������
�����"�����������%��&�!�������2��

��������,�������3�����������

����
���	�������������� ����������(
������4��������	��%�������������$5����
'���������������!���%����"����"�."&���
%����������.��0$���������������'�''��
6��������7�"�6��"���� ���������!�����

�����+�����������������$��$��

��������������%�������������.
�����"&���$.��'��%������$������"����
8���$5���������������8�'�".�������8
����"���������&�$���8�����!�

��������
��������

��������

&������������#����	������#��.���%
�����"&���$.��$������$����.��0$���.�

����$��"���&�$5�����������.&.
��$52�����	/�%�����������
�'
�
����������������"����������

����3�
/��������

����'������������%������"&����
���������"����$��������$�����,
�%��
�������$����.��0$���.�������������(
���������.�����������������
��������

9�����.����%��
��������&&�*%��"�:

����������%�������������"������(
�����"�����.��	+�%���,����������$5(
�������������������!����������'��

�����,�
�������

(�����)�	��������#��.���%�
�����������������.��0$������

,		%�����������	���
�����	�	���������

����
���	������������������*�������
����%������"&���$.���������$5���$����(
��&���
���%���6.��0$���.��"������,�".���(
������������������������;���"�����(

�������������	���������

������<

����
���	��������������7��"�"��.
��%������.���$���������

��%��
������!�%����,�"�%�$5��.�����"�(
��%��������.%������.��0$������

������������������'+
�����<

������������=&���"����.������$������'�
%��� �"&���1>?����.&.���$52����

��������	����1�!����)-���������%�
�.��0$�������������$������"����0

���.�$.�������	�
�������

������������ ���������4�������	���%��

���������$5�����������������&���"��
���)$��%����������������!��@����(
����������������������,�����������(

��������"����������
�����'���������

&�����	�����$������+	��,	�������
#��.���%�������������������.��0(

$�������,	+%�����������	
��
�����	�	
��������

�����-�������������%������������
"�����������	��%���,����������$5����
�������������"�����������.���%���

��������	�
��������'/��������

.�/��0���1�������/������������������� ���%."���������
���
������������������$�������$�������&������6;�;A��������
�������*�

��������������������������������������
��������������������������

��������	
����
��������
��
�������

��������	
���	��	�	
�������������������	����	�
���������������������������
����������	�������������	�	��������������������� ��!"��	
	�������	��#�
���$
�����������
��� ������
�����	
�����	��	%����	��#��	&�'��'���'�
( �	'�������������	�����	�)�&��	
�����
( 
��	�������	���
�����������	
���������!��������������'�������������������
$

����������'����������	�����*+�����	
���
	��	�)�����������'�����&�������	���$
��������������

( 
��	%���������
�!�����

������������	


������������������	��
��������
�����
����
���������������������������
��
�� �!����"�# ����
$������%����������

��������
���� �!������� ����
$ 
&'	
�����$(�
������)����
������ 

������������*���������������
�������������+�����
�,������(������-��(��%�'��������$�
�������.�	����'����+
�
�����.�+'���	�
�
� ��
��$���������.	��
��� �!����"%� ����
$

	
�������������������*��	��-����/
.	��0����
�	�+
0�����
�)���������
)	 �
'	(���������������
��,���.�
��)��
����
����,��� �1��
�,���0����2� ���,�
������
����	�.��3����� �4�0������������
+0�
�����56�	 �7�� ���5�65�-� �!����"%� ����
$













































BIURA NIERUCHOMOŚCI 87

PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA
I NOTARIALNA

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW DZIAŁEK, DOMÓW,

MIESZKAŃ, LOKALI W KRAKOWIE I
OKOLICZNYCH GMINACH

31−147 Kraków, ul. Długa 51/4 I p.
tel/fax: 632−01−21
tel: 631−88−31, 631−88−30, 632−13−14
0601−809−737 , 0606−252−965
Licencja pośrednika nr 1941
Licencja zarządcy nr 2844

PRESTIŻOWA LOKALIZACJA
WOLA JUSTOWSKA

ul. Kopalina (przecznica z Kasztanowej)
Dom 170m2, działka 7ar, aktualne WZiZT

na rozbudowę, pięknie położony
w zacisznym miejscu w sąsiedztwie wille

i dużo zieleni, cena: 850,000 zł

WYNAJMIEMY LOKALE BIUROWE − SALWATOR ul. SENATORSKA I i II piętro 400m2 − 20 zł/m2

PIWNICA z wejściem od ulicy − 170m2 na GASTRONOMIĘ LUB USŁUGI − cena do negocjacji

PENSJONAT W ZAWOJI
dochodowy, wraz z zawartymi umowami,

wypromowana pozycja na rynku,
40ar 680m2, 60 miejsc noclegowych,

kawiarnia, parking po generalnym remoncie,
blisko wyciągi narciarskie, pięknie położony

+ obiekt gastronomiczny
na 140 miejsc − 790,000 zł

ATRAKCYJNY DOM NA WIDOKOWEJ
10 ar DZIAŁCE W MOGILANACH

3−letni, 340m2, wszystkie media, wysoki stand.
wykończenia, parkiety, trzy łazienki, salon

50m2 z kominkiem, okna drewn. mahoniowe,
rolety zewn., alarm, monitoring, na parterze

część biznesowa, garaż na trzy pojazdy.
cena: 690.000 zł

ŚCISŁE CENTRUM KRAKOWA,
REJON PLANT

TEREN POD BUDOWĘ BIUROWCA,
HOTELU

o pow. 1970m2 − aktualne WZiZT
cena: 850.000 euro

WIELICZKA os.LEKARKA
DOM o pow. 200m2 − wys. standard

wykończenia + garaż 30m2 wolnostojący,
działka 5,5ar, piękny, zagospodarowany

ogród, cena: 370.000 zł

DZIAŁKI:
oferta na wyłączność

Księcia Józefa – budowlana 6,5ar z domem do remontu − 280.000 zł
Zielonki – budowlane 12ar − 149.000 zł
Michałowice I KOMORA – budowlana 12ar widokowa − 189.000 zł
Przybysławice gm. Zielonki – 12ar − 109.000 zł
Narama k/Michałowic – 12ar 30.000 zł
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31-506 Kraków, ul. Topolowa 38/14Licencja UMiRM nr 1171
Członek MSPON i Grupy A.N.
e-mail:  dabrowa@bci .pl  tel. 429-60-20, 508 058-639, tel./fax 422-93-89, 0508 058-641

DĄBROWSKA
Mieszkania Sprzedaż

Garsoniery jednopokojowe

Ulica pow.  Opis  cena nr oferty

Wieliczka 30m 1piętro, NOWE  99 500 2237

Centrum A 39m 4/5p, po remoncie 108 000 2242

Sarego 41,3m 0/3p, oficyna 150 000 2311

Mieszkania 2 –pokojowe

Zakopiańska 39m 9/11p, po remoncie 103 000 2336

Os. Złocień 43m 1/2p, nowe 124 000 2344

Os. Dywizjonu 303    50m 5/10p,  135 000 2209, 2182

Bajeczna 38m 4/4p, komfortowe 145 000 2354

Dauna 51m 2/2p, nowe 145 000 2277

Szczawnica 51m 3/3p, nowe, centrum 180 000 2364

Wiosenna 43m 1/2p, do wykończenia 186 800 2357

Józefitów 70m wysoki parter 273 000 2165

Pawlikowskiego 70m 1/4p, do odświeżenia 365 000 2322

Mieszkania 3 − pokojowe

Dauna 57 m. 1/2p, nowe 163 000 2276

Heleny 61m 0/4p, urządzone 144 500 2355

Wieliczka 55,5m 1/4p, po remoncie 139 000 2056

Smolki 110m 3/3, komfort., udział 225 000 2198

Racławicka 60m 4p−ostatnie 253 000 2232

Niezapominajek 71m, 2/2p, nowe 360 000 2215

Mieszkania 4− pokojowe i więcej

Jagodowa 56,6m 7/11p, ładna okolica 155 000 2262

Śląska 110m 2/4, nowe okna 330 000 2084

Rezedowa 70m 3,4/4p, 2poz., garaż 350 000 2241

Konarskiego 96m 5pok., nowe, 2−poz. 335 000 2239

Działki

Bibice 40 144 000 2153

BOCHNIA 35 budowlano−rolna  51 500 2090

Chełm 16 budowlano−rolna 492 000 2034

Chełm 7 budowlana 268 000 2035

Gaik 6 budowlana  99 000 2122

Glogera 1,08ha budowlana M3  2 445 000 2044

Gm. ZABIERZÓW 40 budowlana 220 000 2150

Gm. Skała 10 budowlana  31 000 2104

Korzkiew 31 budowlana 155 000 1827

MICHAŁOWICE 17 w trakcie zabudowy  72 500 2142

Mirowska 10 komercyjna 200 000 2141

Mogilany 40a komercja, OKAZJA 121 600 2222

Mogilany 17 budowlana  79 000 2107

Na Polach 14 piękna okolica szer. 20m 280 000 2174

Na Polach 75 piękna okolica  1 650 000 1774

Tonie 18,5 ładna okolica, bud. 153 550 2245

Tonie 55 budowlana (M4) 577 000 2123

Zielonki 50 bud, uzbrojona 850 000 2041

Domy

Wola Justowska 160m dz.3a, stan sur. zamk. 380 000 2365

Płaszów 170m dz.3,5a,superkomf.,nowy 850 000 2228

KUPIMY DLA NASZYCH KLIENTÓW MIESZKANIA, DOMY I DZIAŁKI

MAŁOPOLSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI
30−105 Kraków, ul. Kościuszki 46/1

tel./fax (012)  427 22 17, tel.  (012) 427 22 39
e−mail: biuro@mbn.com.pl www.mbn.com.pl
Zapraszamy do naszego biura w godz. 9.00 – 18.00, sob. 10.00 – 14.00

LICENCJA ZAWODOWA UMiRM

GOLKOWICE – nowy, atrakcyjny dom
do niewielkiego wykończenia wykonany
z najlepszych materiałów na widokowej

działce, pow. 170 m2, działka 13 a,
Cena: 450�000 zł. MBN–26550

LIBERTÓW− nowy dom, stan surowy
otwarty,  atrakcyjna lokalizacja,

indywidualny projekt, media podłączone,
pow. 225 m2, działka 9,5 a,

Cena: 420�000 zł,
MBN−26569

PODGÓRZE – nowy dom wolnostojący
do niewielkiego wykończenia,

4 sypialnie, salon, kuchnia, 2 łazienki,
pow. 160 m2, działka 7 a,

cena: 420�000 zł, MBN−26459

RZĄSKA – bardzo ładny dom
w atrakcyjnej lokalizacji, stan surowy

otwarty, wolnostojący garaż,
pow.  280 m2, działka 11 a,

Cena: 395�000 zł, MBN–26503

DĘBNIKI – komfortowe 3−pok,
odrębna KW, własne CO, miejsce

parkingowe, pow. 93 m2,
Cena: 350�000 zł,

MBN−26522

KROWODRZA – 3−pok mieszkanie
w nowym budownictwie, wyposażone,

pow. 62 m2,
Cena wynajmu 1500 zł,

MBN−26604

LIBERTÓW – dom wolno stojący
w stanie surowym otwartym, widokowa

działka, pow. 260 m2, działka 11 a,
Cena 290�000 zł,

MBN−26603

GM. MOGILANY− widokowa działka
z pozwoleniem na budowę,

ogrodzona, media, pow 16,2 a,
Cena: 145�000 zł,

MBN−26606

Os. WIDOK – nowe, 4−pok mieszkanie,
wykończone, dwupoziomowe, garaż

 w cenie, pow 76 m2,
Cena 290�000 zł,

MBN−26548

RUCZAJ – 2−pok mieszkanie,
częściowo umeblowane, nowe

budownictwo, pow. 58 m2,
Cena wynajmu: 700 zł,

MBN−26261

BOREK FAŁĘCKI – połowa bliźniaka
z lat 70−tych, pow. 135 m2,

działka 3 a, Cena 255�000 zł,
MBN−26608

SZYCE – działka o wystawie
południowej, kształtna,
uzbrojona, pow 17 a,

Cena:125 000 zł,
MBN−26494
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Plac Wolnica 10 I p.

tel. 431-19-47, 431-92-00   0501 185-085

• ZARZĄD • ADMINISTRACJA • POŚREDNICTWO •

www.lokia.krakow.pl, e−mail: administracja@lokia.com.pl

Mieszkania sprzedaż:
Gertrudy – 2 pok. – 102 m2 – 415 tys. zł
Os. Dywizjonu 303 – 65 m2 – 178 tys. zł
Grażyny – 32 m2 – 1 pok. – 116 tys. zł
Jaracza – 54 m2 – 2p. – 193 tys. zł
Os. Jagiellońskie – 37 m2 – 2 p. – 98 tys. zł
II Pułku Lotniczego – 68 m2 – 3 p. – 160 000 zł
Prądnik – apartament 75 m2, II−poziomowy – 320 000
Rostworowskiego – 64 m2, 3 p. – 215 000 zł
Kazimierz – 38 m2, apartament – 215 000 zł
Kazimierz – 30,5 m2 – 137 tys. zł
Bożego Ciała – 60 m2 – 185 tys. zł
Sądowa – 50 m2 – 2 p. – 148 tys. zł

Mieszkania wynajem:
Staromostowa – apartament – 70 m2 – 2500 zł
Zamkowa – 50 m2 – 1 p. studio – 950 zł
Biskupia – 98 m2 – 3 pok. – 1000 zł
Biskupia – 78 m2 – 2 pok. – 950 zł
Krowoderska – 100 m2 – 3 pok. – 1800 zł
Śliska – 24 m2 – 1 pok. – 650 zł
Bonerowska – 25 m2 – 1 pok. – 600 zł
Boh. Września – 1 pok. – 37 m2 – 450 zł
Solskiego – 2 pok. – 50 m2 – 1000 zł
Krowoderska – 2 pok. – 60 m2 – 950 zł

Rejtana – 2 pok. – 62 m2 – 800 zł
Sebastiana – 3 pok. – 120 m2 – 1200 zł
Karmelicka – 4 pok. – 140 m2 – 2500 zł
Powstańców – 33 m2 – 800 zł z czynszem
Dąbie – 20 m2 – 700 zł z czynszem
Augustynka Wichury – 35 m2 – 700 zł
Racławicka – 50 m2 – 2 p. – 800 zł
Radzikowskiego – 70 m2 – 3 p., 1400 zł
Turniejowa – 56 m2 – 3 p. – 650 zł
Blich – 80 m2 – 3 p. – 750 zł
Sebastiana – 110 m2 – 3 p. – 1000 zł
Pijarska – 70 m2 – 1000 zł
Bratysławska – 37 m2 – 800 zł
Cicha – 56 m2 –1500 zł
Tysiąclecia – 51 m2 – 1100 zł
Radzikowskiego – 70 m2 – 1400 zł

Lokale handlowe wynajem:
Sebastiana – 20 m2 – 700 zł
Krakowska – 42 m2 – 2800 zł
Krakowska – 28 m2 – 2500 zł
Polonijna – 80 m2 – 1500 zł
Karmelicka – 150 m2 – parter + piwnice
Krowoderska – 65 m2 – 1200 zł
Biskupia – 46 m2 – 1600 zł

P O S Z U K U J E M YP O S Z U K U J E M YP O S Z U K U J E M YP O S Z U K U J E M YP O S Z U K U J E M Y      L O K A L IL O K A L IL O K A L IL O K A L IL O K A L I  −   −   −   −   −  M I E S Z K A ŃM I E S Z K A ŃM I E S Z K A ŃM I E S Z K A ŃM I E S Z K A Ń

Licencja zawodowa nr 1216

ul. Moniuszki 19
31−523 Kraków
tel./fax: (012) 413 58 98

Nieruchomości ABAKUS
e−mail:biuro@abakus.nieruchomosci.pl

www.abakus.nieruchomosci.pl   www.abakuskrakow.gratka.pl

DZIAŁKI  POZA  KRAKOWEM
Balice 13 a budowlana 95.000
Balice 21 a budowlana 157.000
Biały Kościół 15 a budowlana 85.000
Bolechowice 37 a budowlano−rolna 150.000
Burów 23 a budowlana 183.000
Giebułtów 8 a budowlana 80.000
Giebułtów 2 x 8a budowlana 173.000
Giebułtów 8 a budowlana 85.000
Giebułtów 9 a budowlana 105.000
Grębynice 14 a budowlana 112.000
Grębynice 32 a budowlano−rolna 55.000
Górna Wieś 13 a budowlano−rolna 91.000
Górna Wieś 30 a budowlana 165.000
Kleszczów 39 a budowlano−rolna 230.000
Libertów 23 a budowlano−rolna 10.500 zł/a
Michałowice 16 a budowlano−rolna 5.000 zł/a
Michałowice 10 a budowlano−rolna 70.000
Michałowice 20 a budowlano−rolna 140.000
Nielepice 20 a budowlano 80.000
Trojanowice 36 a budowlano−rolna 120.000
Tomaszowice 21 a budowlana 5.600 zł/a
Ujazd 9 a budowlana 54.000
Ujazd 16 a budowlana 116.000

Ujazd 30 a budowlana 210.000
Zabierzów 13 a budowlana 155.000
Zelków 31 a budowlana 98.000
Zelków 55 a budowlana 205.000
Żerkowice 57 a budowlano−rolna 36.000
Łazy 28 a budowlano−rolna 126.000
Zelków−Gacki  ok. 15 a budowlana 12.500 zł./a
Zelków−Gacki ok. 10 a budowlana 15.000 zł./a
Tomaszowice 7 a budowlana 70.000

!!! Okazja. Bębło – działka rolna 1,5 ha – 20.000 zł !!!
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ: Brzoskwinia – działka 1,23 ha, możliwość podziału
na mniejsze, 3.000 zł/a do negocjacji

!!! Poszukujemy działki pod budowę kortów tenisowych !!!

DOMY – SPRZEDAŻ
Jugowice – połówka bliźniaka, dz. 3,27 a, pow. 250 m2, do zamieszkania, 420.000 zł.
Kliny – segment w szeregówce, dz.3,3 a, widokowa, pow. 197,7 m2, do wykończ., 461.000 zł.
Kliny − segment w szeregówce, dz.2,3 a, widokowa, pow. 202,10 m2, do wykończ., 445.000 zł.
Kliny − segment w szeregówce, dz.2,3 a, widokowa, pow. 196,1 m2, do wykończ., 433.000 zł.
Giebułtów – pięcioletni, dz. 13 a, pow. 240 m2, do zamieszkania, 430.000 zł.
Orlich Gniazd – dz. 3,7 a, pow. 250 m2, do częściowego wykończenia, 450.000 zł.
Tomaszowice − 8 km od Makro – stylowy dom z bali, pow. 133 m2, dz. 7 a, wido−
kowa, parter: kuchnia z jadalnią (kominek),  łazienka, pokój dzienny; poddasze
do adaptacji, 260.000 zł.
Dąbrowa Szlachecka – dz. 28,8 a; pow. 140m2, do częściowego wykończenia, 155.000 zł.
Modlnica – dz. 6 a, pow. 160 m2, dziewięcioletni, do zamieszkania, 415.000 zł.

Poszukujemy mieszkań, domów, działek do sprzedaży.
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MIESZKANIA SPRZEDAŻ:
HALSZKI – 38m2, 1pok., parter/IV, 110 000 zł,
PSZCZELNA – 60m2, 2 pok., parter/IVp., 200 000 zł,
WIELICKA – 48,8m2, I/IV, 2pok., 180 000 zł,
WIELICKA – 53 m2, I/IV, 3pok., 145 000 zł,
LEGNICKA – 65m2, II/IV p., 3pok., 240 000 zł,
WYSŁOUCHOW – 61m2, II/X, 3pok., 145 000 zł,
BRATYSŁAWSKA – 61 m2, 3 pok., IIIp.,  190 000 zł,
ŚCIEGIENNEGO – 63m2, VII/X, 3pok., 145 000 zł,
SAREGO – 72m2, parter, 3 pok., 210 000 zł,
NAD POTOKIEM – 96m2, III/IIIp., 5 pok., garaż, 300 000 zł,
CENTRUM A – 40 m2, 1 pok., V/VI, 95 000 zł,
MAZOWIECKA – 48 m2, III/X, 3 pok., 180 000 zł,

MIESZKANIA WYNAJEM:
KOMANDOSÓW – 40m2, 1pok., 650 + 200 czynsz,
ŻUŁAWSKIEGO – 36,m2, 1pok., 600 zł + 150 czynsz,
PRUSA – 60m2, 2pok., 1000 zł,
WIETORA – 45m2, 2 pok., 800 zł,
WIETORA – 65m2, 2 pok., 1000 zł,
MOGILSKA – 60m2, 2pok., 1500 zł,
STAROMOSTOWA – 67m2, 2 pok., 2100 zł,
SIEMIRADZKIEGO – 74m2, 2pok., 500 euro,
RACŁAWICKA – 2pok., 43m2, 1050 zł,
SIEDLECKIEGO – 2pok., 40m2, 800zł + 280 zł czynsz,
RADZIKOWSKIEGO – 2 pok., 49m2, 1100 zł + 170 czynsz,
KROKUSOWA/ os. Ruczaj – 40m2, 2 pok., 1000 zł,
MIESZCZAŃSKA – 50 m2, 2pok., 1000 zł,
DWERNICKIEGO – 60m2, 3pok., 1800 zł,
BOROWEGO – 108 m2, parter, dwupoziomowe, 3500 zł
BOH.WRZEŚNIA – 80m2, 3pok., 1000 zł,
STAROMOSTOWA – 72m2, 3 pok., 2200 zł,

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU I SPRZEDAŻY

CEGLARSKA – 72m2, 3pok., 1200 zł+ 100 zł czynsz,
NAD POTOKIEM – 96m2, 5pok., 1600 zł,
KONRADA WALLENRODA –  34 m2., 1pok., 500 zł + 200 czynsz,
JERZMANOWSKIEGO – 26 m2, 1pok., 450 zł + 150 zł czynsz,
ŚW. JACKA – 50 m2, 2 pok., 750 + 255 czynsz,
BENEDYKTA – 53 m2, 2 pok., 1100 zł,
SĄDOWA – 50 m2, 2 pok., 700 zł + 300 zł czynsz.

DOMY WYNAJEM:
SUCHARSKIEGO (Bieżanów) – 300m2, 4000 zł
SWOLEŻEROW ( Olsza ) – 1/2 bliźniaka, 110 m2, garaż, 2000 zł

W ofercie  także szereg innych mieszkań

DOMY SPRZEDAŻ:
BRZEŹNICA za Skawiną – 80 m2, dz.38 a., 80 000 zł
BOLECHOWICE –320m2, dz. .58 a., st.surowy, 430 000 zł,
WOLA JUSTOWSKA – 420m2, dz.13a., 350 000 USD
BACZKÓW – 240m2, dz. 9a., do wykończenia, 240 000 zł,
WIELICZKA –  110m2, dz. 9a., st.surowy, 210 000 zł,

LOKALE WYNAJEM:
WIŚLNA – 38m2, IIp, 10 USD/m2 + Vat
KARMELICKA – 100m2, I p., 2000 zł,
GERTRUDY – 90m2, Ip., 2500 zł,
MIODOWA – 350m2, pow. magazynowe, 4000 zł,
HELTMANA , ok. ul. Wielickiej – 120 m2 na usługi medyczne, 4000 zł,
FLORIAŃSKA – 20m2, 30m2, Ip., 1300 zł,
ROMANOWICZA – hala magazynowa 220m2, pom. biurowe 20m2, 2200 zł + VAT
KOŚCIUSZKI – 33 m2, front, witryna, 1900 zł + VAT,

DZIAŁKI:
MODLNICA – 36 arów 180 000 zł
MORAWICA – 63 ary, budowlano−rolna, 70.000 zł
SIDZINA – 24 ary, budowlana, 10 000 zł/ar
SWOSZOWICE – 16 arów, budowlana, 210 000 zł,

INNE  SPRZEDAZ:
KREMEROWSKA – strych do adaptacji, ok. 300 m2, w 3−pietrowej kamieni−
cy, 1500zł/m2.
29 LISTOPADA – garaż , 16m2 – 37 000 zł,
TURNIEJOWA – garaż, 16m2 – 25 000 zł,
RAKOWICE – grobowiec na 6 miejsc, 45 000 zł,

Biuro Pośrednictwa Nieruchomości KT INVEST
30−074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 110

tel./fax (012) 636 67 33, tel. 0601 23 89 91 licencja UMiRM

Garsoniery i jednopokojowe
os. Widok 26 m2 – 85.000 zł
ul. Racławicka 30 m2 – 90.000 zł
ul. Królewska 30 m2 – 110.00 zł
ul. Boh. Września 25 m2 – 75.000 zł
(po remoncie)
ul. Aleksandry 35 m2 – 85.000 zł
(po remoncie)
ul. Szuwarowa 37 m2 – 135.000 zł
(nowe, wykończone)
os. Żabiniec 35 m2 – 140.000 zł (nowe,
wykończone)

Mieszkania dwupokojowe
Łobzów 54 m2 – 240.000 zł (nowe)
ul. Wesele 56m2 – 250.000 zł (nowe,
wykończone)

ul. Szablowskiego 54 m2 – 260.000 zł
(nowe, wykończone)
ul. Zakątek 40 m2 – 160.000 zł
ok. Czarnowiejskiej 54m2 – 140.000 zł
ul. Armii Krajowej 40 m2 – 140.000 zł
ul. Oboźna 55 m2 – 250.000 zł (nowe)
ul. Ułanów 56 m2 – 190.000 zł (nowe,
wykończone)
ul. Bronowicka 38 m2 – 115.000 zł
ul. Rusznikarska 45 m2 – 175.000 zł
(nowe)
ul. Telimeny 50 m2 – 105.000 zł
ul. Wielicka 50 m2 – 145.000 zł
ul. Armii Krajowej 46 m2 – 180.000 zł
(nowe)

Oferta specjalna !!!

Łobzów 55 m2 – 2−pokojowe, nowe, apartamentowiec, całodobowo
strzeżony, taras, wł. hipoteczna – 240.000 zł
Zakątek! 40 m2 – 2−pokojowe, balkon, j. kuchnia – 150.000 zł
os. Widok 57 m2 – 3−pokojowe, loggia, ładny rozkład  – 179.000 zł
ul. Wielicka 63 m2 – 3−pokojowe, urządzone, parkiet, wyposażona
kuchnia – 160.000 zł
ul. Balicka! – garaż hipoteczny – 32.000 zł (nowy)

ul. Fałata 61 m2 – 260.000 zł
Salwator 77 m2 – 275.000 zł

Mieszkanie trzy− i czteropokojowe

ul. Lea 64 m2 – 230.000 zł
ul. Racławicka 60 m2 – 250.000 zł
os. Widok 57 m2 – 179.000 zł
ul. Majora 84 m2 + garaż + taras
– 300.000 zł (do negocjacji)
ul. Fiołkowa 59 m2 – 210.000 zł (nowe,
wykończone)
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 84 m2
– 220.000 zł (nowe)
os. Bohaterów Września 63 m2
– 140.000 zł
ul. Białoprądnicka 68 m2 + m. post.
– 270.000 zł
ul. Pachońskiego 53 m2 – 150.000 zł
ul. Zachodnia 68 m2 – 200.000 zł (nowe)
ul. Prusa 100 m2 – II poz. – 330.000 zł
Salwator 77 m2 – 275.000 zł
ul. Wesele 80 m2 + m. postojowe
+ taras + piwnica, luksusowo wykoń−
czone i wyposażone – teren ogrodzo−
ny i strzeżony – 450.000 zł
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BIURO POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Licencja zawodowa nr 4232, ubezpieczenie OC KU Filar nr KR 0617368

31−032 Kraków, ul. Starowiślna 12, tel. 422−17−83, tel./fax 429−48−94, tel. 0606 402−702

A L O D I A
PIOTR BATKO

MIESZKANIA − SPRZEDAŻ

1 pokojowe − garsoniery
20 m2 – pokój z aneksem kuchennym – I/II – Dąbrowskiego – 67.000 zł
23 m2 – wysoki parter/III – po gen remoncie – Radziwiłłowska – 99.000 zł
26 m2 – 1 pokój – 0/IV – Okólna – 70.000 zł
28 m2 – 1 pokój – V/VIII – umebl. – wyposażone – os. Kombatantów – 55.000 zł
35 m2 – jasna kuchnia – wyposażone – os. strzeżone – Szuwarowa – 140.000 zł
36 m2 – 1 pokój – jasna kuchnia – III/IV – Wysłouchów – 130.000 zł
39 m2 – 1 pokój – jasna kuchnia – III/IV – flizy – os. Górali – 115.000 zł
42 m2 – 1 pokój – j. kuchnia – I/II – okna na ogródek – Mogilska – 138.000 zł
43 m2 – pokój z aneksem kuchennym – I/IV – św. Sebastiana – 150.000 zł

2 pokojowe
34 m2 – IV/IV – b. ładne – parkiet dębowy – łazienka kompletnie wyposażo−
na – w kuchni opcjonalnie wyposażenie – ponad 3m wys. – videodomofon
– inst. ISDN – ogródek dla mieszkańców – podłoga w piwnicy: terakota –
klatka schodowa: stopnice dębowe, hol wejściowy: czarny granit – po gen.
remoncie – winda – obiekt strzeżony – Stare Miasto 1800 USD/m2
37 m2 – 0/IV – Turniejowa – 90.000 zł
40 m2 – atrakcyjne – flizy, miejsce parkingowe – Śródmieście – 150.000 zł
43 m3 – I/II – nowe – garaż – Wola Justowska – 4000zł netto/m2
46 m2 – I/II – nowe – garaż – Wola Justowska – 4000zł netto/m2
50 m2 – parkiet – flizy – kuchnia wyposażona – Halszki – 139.000 zł
52 m2 – atrakcyjnie wykończone – Szablowskiego – 260.000 zł
53 m2 – wysoki parter/IV – bardzo ładne – parkiet dębowy – ponad 3m wys.
– videodomofon inst. ISDN – ogródek dla mieszkańców – podł. w piwnicy:
terakota – klatka schod.: stopnice dębowe – hol wejściowy: czarny granit –
po gen. rem. – winda obiekt strzeżony – Stare Miasto – 1625 USD/m2
69 m2 – III/IV – piękny widok – rej. Krupówek – Zakopane – 1000 USD/m2
88 m2 – III/IV – atrakcyjne – wyposażone – sprzęt AGD – dwa miejsca po−
stojowe w garażu – obiekt strzeżony – rej. ul. Skrzyneckiego – 360.000 zł
102 m2 – I/II – po gen. remoncie – św. Gertrudy – 370.000 zł

3 pokojowe
82 m2 – nowe – garaż – II/II – Wola Justowska – II/II – 4000 zł netto/m2
94 m2 – IV/I – dwupoziomowe – bardzo ładne – parkiet dębowy
– 2 tarasy – atrakcyjny widok – videodomofon – inst. ISDN – ogródek
dla mieszkańców – podłoga w piwnicy: terakota – klatka schodowa:
stopnice dębowe – hol wejściowy: czarny granit – po gen. remoncie
winda – obiekt strzeżony – Stare Miasto – 1625 USD/m2
96 m2 – nowe – garaż – Wola Justowska – 4000 zł netto/m2

4−5 pokojowe
73 m2 – II/II – flizy – terakota – parkiet – oś.2 Płk.Lotniczego – 175.000,00zł
108 m2 – III/III – dwupoziomowe – rej.ul.Grzegórzeckiej – 432.000,00zł
114 m2 – I/IV – bardzo ładne – parkiet dębowy – ponad 3m wys. – vide−
odomofon – inst. ISDN – ogródek dla mieszkańców – podłoga w piwnicy:
terakota – klatka
schodowa: stopnice dębowe – hol wejściowy – czarny granit – po gen.
remoncie – winda – obiekt strzeżony – Stare Miasto – 1525 USD/m2
111 m2 – III/IV dwupoziomowe – parkiet – flizy – 2 łazienki – dwa tarasy –
Fatimska – 310.000 zł

MIESZKANIA − WYNAJEM
28 m2 – 1 pokój – V/VIII – umebl. – wyposażone – os. Kombatantów – 550 zł
30 m2 – 1 pokój, jasna kuchnia – Bratysławska – 800 zł
30 m2 – 1 pokój, jasna kuchnia – Helclów – 600 zł
32 m2 – 1 pokój, jasna kuchnia – III/IV – 600 zł
40 m2 – 2 pokoje – os. Na Stoku – 600 zł
47 m2 – 2 pokoje – garaż – Żabiniec – 1000 zł
47 m2 – 2 pokoje – Żabiniec – 900 zł
48 m2 – 2 pokoje – Smoleńsk – 1000 zł
57 m2 – 2 pokoje – rej. ul. Wrocławskiej – 1000 zł
68 m2 – 2 pokoje – b.  ładne – umebl. – wyposażone – Podzamcze – 1800 zł
52 m2 – 3 pokoje – Krowoderskich Zuchów – 900 zł
60 m2 – 3 pokoje – Heleny – 800 zł
70 m2 – apartament – max. wyposażony – klimatyzacja – reprezentacyjny
– Pijarska – 1100 EUR
72 m2 – 3 pokoje – Ruczaj – 1200 zł
75 m2 – 3 pokoje – Pijarska – 2000 zł
80 m2 – 3 pokoje – garaż – Zachodnia – Ruczaj – umebl.e – wyposaż. – 1200 zł
110 m2 – apartament – max. wyposażony – klimatyzacja – reprezentacyj−
ny – Pijarska – 1800 EUR

DOMY − SPRZEDAŻ
Kraków – Kostrze – REZYDENCJA – 550 m2 – 1.000.000 zł
Stary Prokocim – 100 m2 – 175.000 zł
Ok.Wieliczki – 200 m2 – 220.000 zł
Jugowice – 280 m2 – 420.000 zł
Rej. Liszek – 130 m2 – 235.000 zł

PILNIE POSZUKUJEMY KAMIENIC, MIESZKAŃ, LOKALI UŻYTKOWYCH, DOMÓW, DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY DLA NASZYCH KLIENTÓW
MIESZKANIA, DOMY DO WYNAJĘCIA − PRZYJMIEMY

Niepołomice – 190 m2 – 300.000 zł
Skawina – 190 m2 – 180.000 zł
Rabka Zdrój – 180 m2 – 295.000 zł

DOMY − WYNAJEM
Wola Justowska – 295 m2 – rezydencja – kryty basen – 3500 EUR
Wola Justowska – 270 m2 – 1500 EUR
Wola Justowska – 220 m2 – 1500 EUR

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ
Rej. Mistrzejowic – działka pod supermarket, stacje benzynową – całość
2,7 ha – podzielona
Rej. Wielickiej – 9 a, 27 a, 11 a
Nowohucka – Klimeckiego – 4232 m2 – komercyjna – 200 USD/m2
Powstańców – 11 a – przemysłowa – 20.000 zł/ar
Kryspinów – przy zalewie – 19 a – domek letniskowy – 10.000 zł/ar
Włosań gm. Mogilany – 31 a – 150.000 zł
Zakliczyn gm. Siepraw – 45 a + 63 a – 160.000 zł

DZIAŁKI − DZIERŻAWA
Alwernia – przy głównej drodze – działka ok.50 a, ogrodzona, oświetlona,
strzeżona, utwardzona powierzchnia, wiata na terenie, przy głównej drodze
– doskonała na skład budowlany, bazę transportową – 4500 zł

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Lwowska – 872 m2 – dz.11a 43 m2 – 2.000.000 zł
Pawilon handlowo−usługowy – dwupiętrowy – w tym 3 mieszkania – ide−
alny na usługi medyczne lub i n n e – Bieńczyce – sprzedaż lub wynajem

KUPIMY
Kamienicę do remontu – Stare Miasto
Mieszkania – Stare Miasto
Mieszkania – Nowa Huta
Pawilon handlowy ok. 200–300 m2
Działkę pod stację benzynową, LPG
Działkę pod warsztat samochodowy

 Wykonujemy podziały fizyczne nieruchomości /wyodrębnianie lokali/ oraz wyceny !!!

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
Nad Sudołem – 29m2, pok+j.kuchnia, IV/IVp –
111.000 zł
Wielicka – p+k, 36, 7m2, IX/IXp – 120.000 zł
Os. Słoneczne – 3p+k, 61m2, garaż, I/IVp – 175.000 zł
Białoprądnicka – 3 p+k, 70m2, dwupoziomowe,
miejsce garażowe, nowe – 270.000 zł
Mazowiecka – 3p+k, 48m2, III/Xp – 185.000 zł
Ruczaj – strych zaadaptowany na mieszkanie –
pow.115m2 + 15ar działka – 245.000 zł
Os. Kliny – 4pok, IIpoz, 91m2, sprzęt AGD – 360.000 zł

Garaże – SPRZEDAŻ
ul. Kościuszki – 16m2 – 30.000 zł
ul. Głowackiego – 17m2 – 25.000 zł
ul. Pilotów – 18m2 – 29.000 zł

DOMY – SPRZEDAŻ
Wiśniowa – dom bali – 150m2 – garaż – dz.11a –
365.000 zł
Kalwaria Zebrzyd. – dz.5.5a, ok.60m2 – 230.000 zł
88m2 – 230.000 zł
Tyniec – 25a działka, dom 20 – letni, pater, Ip do
wyk., 200m2, k.lasu – 290.000 zł
Warszawa – Łomianki – dom 120m2, dz 6ar –
350.000 zł

Zakamycze – dom pow.180m2, dz.8ar, cena –
495.000 zł
Zamoyskiego – pow.230m2, dz.2, 7ar – 390.000 zł
Zagórze k.Wadowic – pow.120m2, dz.11, 5ar –
280.000 zł
Azory – bliżniak, 2 budynki o pow, 250m2 – po
450.000 zł
Rabka – dom 180m2, dz.7ar, wysoki standard –
310.000 zł
Libertów – dom 240m2, dz.12ar, luksusowy – 810.000 zł
Wadowice – 200m2, dz.511m2, 2 garaże, – 380.000 zł
Libertów – dom dwurodzinny, 332m2, dz.8a,
760.000 zł
Soboniowice – 200m2, dz.10a, nowy, 450.000 zł
ul. Strugi – 280m2, dz.11a, stan surowy otwarty,
395.000 zł
Raciborsko – 180m2, do wykończenia, 230.000 zł

 MIESZKANIA WYNAJEM
Kułakowskiego – garsoniera, 32m2, umeblowana,
parter – 550 zł + media
Głowackiego – garsoniera, 36m2, umeblowana,
III/IVp – 950 zł z mediami
Śliska – garsoniera, 24m2, umeblowana – 650 zł
+ media
Kobierzyńska – 2 pok, kuchnia, 50m2, umeblowa−
ne, I/IVp – 1.000 zł z wodą + media

Konarskiego – 2 pok, kuchnia, 70m2, umeblowa−
ne – 1.000 zł + media
Słowiańska – 2 pok, kuchnia, 36m2, umeblowa−
ne, III/IIIp – 1.200 zł + media

DOMY WYNAJEM
Jugowice – dom 240m2, dz.6ar – 2.500 zł + media
Królowej Jadwigi – dom 100m2, 3pok – 1.700 zł
+ media

DZIAŁKI BUDOWLANE SPRZEDAŻ
Czernichów – dz.10.5 – 7.000 zł/ar
Łazy – dz.38ar, cała budowlana – 4.000 zł/ar
Brzezie – 52ar w tym 20ar budowlanego – 46.000 zł
Ochmanów k/Wieliczki – 27a, – 200.000 zł
Tropie – bud. rekr. – 10.000 zł
Szyce – dz.8, 5ar i 9, 5ar – 7.000 zł/ar
Sąspów – dz.114ar w tym 60ar budowlanego –
85.000 zł
Racławice – dz.1ha – 100.000 zł
Stanisławice – dz.56ar, pełne uzbrojenie – 1.500 zł/ar
Śledziejowice – 20a i 18a – 7.000 zł/a
Balice – dz.25ar komercyjna – 11.000 zł/ar
Śledziejowice – działki 20 i 18ar – 7.000 zł/ar
Brzozówka k/Krzeszowic – 2x15a – 5.500 zł/ar
Biskupice – 28a – 4.000 zł/a
Rajsko – 50a do przekwalifik. – 5.000 zł/a
Giebułtów – 10a – 9.000 zł/a

Agencja
B. Kluziewicz

ul. Lea 11 B
(wejście od ul. Konarskiego)

tel./fax (+4812) 633 65 61

e−mail: kluziewicz@interia.pl(Licencja U.M.i R.M. Nr 415)

OFERTA SPECJALNA
Dom – nowy ok. Salwatora, pow. 500 m2, działka 17ar – 550.000 USD
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MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY W KAMIENICY
Zamoyskiego, trzypokojowe 85m2, 0/III, udział, 170.000 zł
(dwupoziomowe, 2 niezależne wejścia, dobre na mieszk. i działalność)

DOMY DO SPRZEDAŻY
Wola Batorska, 460m2, 9a, 490.000 zł (3 – letni, wykończony)
Mogiła, 240m2, 10a, SSZ, 250.000 zł
Srebrnych Orłów, 320m2, 3a, SSZ, 500.000 zł
Niepołomice, 250m2, 12a, 360.000 zł
Wola Batorska , 146m2 , 21a , SSO, 138.000 zł
Chobot , 120m2 , 1 ha ( lub mniej ), 150.000 zł
Łokietka, 50m2, 8a, 180.000 zł
Mogiła , 100m2 , 9a , 200.000 zł
os. Oficerskie , 180m2 , 2a , 380.000 zł
Stoki, 290m2, 4,5a, 300.000 zł
Kocmyrzów, 200 m2, 10 a, 325.000 zł
Tonie, 300 m2, 30 a, 1.050.000 zł

DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY
Niepołomice, 1ha, przemysłowa, 90.000 zł
Krasieniec k.Iwanowic, 27a, rozpoczęta budowa, 60.000 zł
Kościelniki, 33a, budowlana, 1800 zł/a
Krzesławice, 6,5a, budowlana, 120.000 zł

DO WYNAJĘCIA
Lokal użytkowy: 62,2 m2, I piętro, alarm, os. Złotego Wieku, na
biura, gabinety, inne cena 1500 + media
Lokal handlowy: Malborska, 120 m2, front, parter, nowy, 3.000
+ media

Pilnie poszukujemy dla naszych klientów
mieszkań i domów !

GARSONIERY
Na Stoku, 25m2, III/IV, 78.000 zł

JEDNOPOKOJOWE
Słomczyńskiego , 34m2 , II/II , balkon , 112.000 zł (dwuletnie)
Złotego Wieku, 33m2, I/X, loggia, 105.000 zł
Lipska, 37m2, 0/IV, loggia, 98.000 zł
Złocień, 26m2, 0/II, ogródek, 67.000 zł
os. Szkolne, 29 m2, II/IV, po remoncie, 80.000 zł
Centrum A, 40 m2, V/VI, atrakcyjne, 95.000 zł

DWUPOKOJOWE
Mogilska , 80m2, V/V , 235.000 zł
Dywizjonu , 50m2 , V/X , loggia ,  139.000 zł
os. Oficerskie, 44m2, II/IV, 160.000 zł
Sportowe, 48 m2, 0/II, po remoncie, 120.000 zł
Malczyńskiego, 68 m2, IV/IV, nowe, balkon, 210.000 zł
Oświecenia, 58m2, II/IV, balkon, 195.000 zł
Na Stoku, 40m2, I/II,120.000 zł
Wawelska, 48m2, II/III, balkon, 155.000 zł
Kalinowe, 52m2, IV/IV, loggia, 108.000 zł
Centrum A, 48m2, 0/IV, 99.000 zł
Teatralne, 39m2, III/III, 95.000 zł
Krakowiaków, 47m2, 0/II, 97.000 zł

II Pułku, 66m2, III/VII, 175.000 zł (6−letnie, wykończone)
Na Lotnisku, 37m2, I/IV, 95.000 zł
Kombatantów, 32 m2, VIII/X, po remoncie, 90.000 zł

TRZYPOKOJOWE
Hutnicze, 60m2, II/IV,balkon 138.000 zł
Na Skarpie, 77m2, III/III, 160.000 zł
Dywizjonu, 65m2, VII/VIII, loggia, 170.000 zł
Radzikowskiego , 80m2 , III/V , 270.000 zł (dwupoz. dwuletnie)
II Pułku, 68m2, I/VII, loggia, 165.000 zł
Strzelców, 72m2, loggia, 205.000 zł (7−letnie, cegła)
Stalowe, 64m2, I/IV, 110.000 zł
Mogilska, 60m2, III/IV, 199.000 zł (7−letnie,  wykończone)
Fatimska, 58m2, III/IV, loggia, 160.000 zł
Kolorowe, 73m2, III/IV, loggia, 180.000 zł
Piastów, 54m2, XI/XI, loggia, 120.000 zł
Wola Duchacka, 56 m2 , III/IV, 140.000 zł
Słoneczne, 61 m2, I/IV , 155.000 zł (po remoncie,
możliwość garażu)
Nowohucka, 66 m2, 0/V, loggia, 175.000 zł
ok. Wawelu, 93 m2, IV/IV, balkon, 350.000 zł
II Pułku, 64 m2, 0/IV, loggia, 155.000 zł

CZTEROPOKOJOWE
Królowej Jadwigi, 100m2, I i II/II, nowe, balkon, 340.000zł
Halszki , 86m2 , IV/IV , loggia , 186.000 zł;
Mistrzejowice, 75m2, loggia, I/IV, 186.000 zł
Krakowiaków, 97 m2, III/II, atrakcyjne, 220.000 zł
II Pułku, 72 m2, III/X, 185.000 zł

PIĘCIOPOKOJOWE
Fatimska, 111m2, III/IV, loggia, 305.000 zł (dwupoz., pięcioletnie)

e−mail: tara_krakow@interia.pl                                   www.tara.gratka.pl

Chobot, dom miesz−
kalny 120 m2, 63 a
działka budowlana,
42a łąki, zabudowania,
garaż, 150.000 zł

Pośrednictwo Nieruchomości EWA SZLĄZAK
30−109 Kraków, ul.  Salwatorska 14, pok. 304

tel./fax 427−33−97 tel.  kom. 0−501/424−902, UMiRM

Mieszkania

Dom − Wola Duchacka − 5 a działka − 270.000 zł

Chopina 17 m2, garsoniera, 90 tys. zł

Karmelicka 25 m2, garsoniera, po gener.
remoncie, 125 tys. zł

Obozowa 39 m2, 1 pok. + j.k., nowe, wykończone,
120 tys. zł

Obozowa 39 m2, 1 pok. + j.k., nowe, do
wykończenia, 110 tys. zł

Lubomirskiego 5 mieszkań (45−110 m2), udział
w kamienicy, 800 tys. zł

Bonerowska 90 m2, 3 pok., II piętro, 340 tys. zł

Bojki 60 m2, 3 pok., parter, 170 tys. zł

Kurdwanów 74 m2, 3 pok., nowe, wykończone, 250 tys. zł

Kazimierz 136 m2, 3 pok. poddasze, 360 tys. zł

Plac Na Groblach 47 m2, 1 pok. + j.k., III pietro,
winda, 6 tys. zł/m2

Plac Na Groblach 85 m2, 3 pok. + j.k.,
I pietro, 6 tys. zł/m2

Plac Na Groblach 85 m2, 4 pok. + aneks
kuch., 6 tys. zł/m2

Plac Na Groblach 109 m2, 4 pok. + j.k.,
IV pietro, 6 tys. zł/m2

Lokale

Plac Na Groblach 90 m2, lokal użytkowy, parter,
6 tys. zł/m2

Szpitalna 100 m2, sklep, wynajem, 0502/014887

Działki budowlane i bud.−rolne

Skotniki, 26 a, budowlana

Okolice Wieliczki − duży wybór działek budowlano
− rolnych

Oferta dla inwestora

Skotniki 72 a, 13 tys. zł/a

DZIAŁKI BUDOWLANO−ROLNE W OKOLICACH WIELICZKI – DUŻY WYBÓR
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ul. Balicka 68m.kw. − 360.000zł (dwupoziomowe z
garażem)
ul. Starowiślna 82m.kw. − 290.000zł (plomba)
ul. Legnicka 62m.kw. − 220.000zł (nowe wykończone)
Kliny 65m.kw. − 200.000zł (do wykończenia)
Kozłówek 48m.kw. − 127.000zł
ul. Nowosądecka 60m.kw. − 150.000zł
os. Podwawelskie 57m.kw. − 170.000zł
ul. Daliowa 75m.kw. − 240.000zł (nowe wykończone)
Bieżanów 71m.kw. − 168.000zł
ul. K. Wallenroda 55m.kw. − 160.000zł
ul. Zaporoska 71m.kw. − 260.000zł
ul. Białopradnicka 70m.kw. − 275.000zł
ul. Ks. Turka 72m.kw. − 195.000zł (nowe wykończone)
ul. Podedworze 57m.kw. − 130.000zł
os. Bohaterów Września 62m.kw. − 140.000zł

Mieszkania czteropokojowe
Żabiniec 110m.kw. − 440.000zł
ul. Nuszkiewicza 82m.kw. − 340.000zł
Żabiniec 90m.kw. − 290.000zł (nowe wykończone)
os. Piastów 56m.kw. − 120.000zł

OKAZJA !!!! Sprzedamy działkę komercyjną 37 ary przy
trasie  Kraków − Tarnów, z pozwoleniem na zjazd, WZiZT
dla małego motelu z zajazdem, oraz małej stacji
gazowej − 200.000zł

ul. Białoprądnicka 51m.kw. − 195.000zł (nowe wykończ.)
ul. Łobzowska 43m.kw. − 160.000zł
ul. Kawiory 54m.kw. − 135.000zł
os. Widok 39m.kw. − 140.000zł
ul. Heltmana 50m.kw. − 150.000zł (nowe do wykończ.)
ul. Wielicka 45m.kw. − 140.000zł
os. Złotego Wieku 38m.kw. − 75.000zł
ul. Zachodnia 45m.kw. − 155.000zł
Kliny 43m.kw. − 160.000zł (nowe wykończone)
Kliny 49m.kw. − 175.000zł
Kliny 43m.kw. − 157.000zł
ul. Zaułek Wileński 49m.kw. − 145.000zł
ul. Bohaterów Wietnamu 36 m.kw. − 130.000zł
ul. Rusznikarska 45m.kw. − 180.000zł (nowe wykończ.)
os. Pod Fortem 49m.kw. −175.000zł (nowe wykończone)
ul. Rozdroże 50m.kw. − 210.000zł (nowe wykończone)
ul. Narzymskiego 46m.kw. − 137.000zł
ul. Wysłouchów 54m.kw. − 149.000zł
ul. Podlesie 52m.kw. − 165.000zł (nowe wykończone)
ul. Nila 47m.kw. − 153.000zł
os. Złoty Wiek 44m.kw. − 125.000zł
os. Podwawelskie 48m.kw. − 150.000zł

mieszkania trzypokojowe
ul. Wesele 82m.kw. 450.000zł (apartament, miejsce
postojowe)

Oferta specjalna !!!
Sprzedamy:

KROWODERSKA apartamenty
100 i 120 m.kw. do wykończenia −

4.500zł/m.kw. wł. −hipoteczne
Wesele 54 m.kw. − 350.000zł

− luksusowo wykończone
Wesele 82 m.kw. − 450.000zł − apartament

Mieszkania jednopokojowe
ul. Szuwarowa 33m.kw. − 110.000zł
ul. Felicjanek 43m.kw. − 135.000zł
ul. Szuwarowa 35m.kw. − 140.000zł
ul. Białoprądnicka 41m.kw. − 140.000zł
ul. Ściegiennego 33m.kw. − 72.000zł
ul. Kordiana 38m.kw. − 110.000zł (nowe wykończone)
ul. Na Barciach 34m.kw. − 130.000zł (nowe wykończ.)
os. Bohaterów Września 40m.kw. – 120.000zł
(nowe wykończone)
ul. Lilli Wenedy 33m.kw. − 85.000zł
ul. Wysłouchów 34m.kw. − 127.000zł (nowe wykończ.)
ul. Obozowa 33m.kw. − 110.000zł (nowe wykończone)
ul. Daliowa 28m.kw. − 70.000zł (nowe wykończone)

mieszkania dwupokojowe
ul. Wesele 54m.kw. − 350.000zł (wykończ. z ogródkiem) Posiadamy szeroką ofertę domów wolnostojących, szeregówek... zapraszamy!

Agencja “Grand”
L.Poznański i B.Wosik

OC − K.U. “FILAR”(Licencja U.M.i R.M. Nr 474)

50% udziałów w firmie pogrzebowej  z tradycjami
– 6.000.000 zł

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

1 pokojowe:
Dąbrowskiego − 20m2,pok z aneksem kuchennym, I/IIp − 67.000 zł
Rezedowa − 35m2,pok,j.kuchnia,loggia,O/IIp − 133.000 zł
Kingi − 30m2,pok,j.kuchnia,balkon,I/IVp − 108.000 zł
Potiebni − 39m2,pok,kuchnia,I/IIIp − 154.000 zł
Zakopiańska − 38m2,pok,j.kuchnia,I/IIIp – 71.000 zł
al.Dembowskiego − 32m2,pok,j.kuchnia,III/IVp – 95.000 zł
Bohaterów Września − 26m2,garsoniera,O/IVp – 77.000 zł

2 pokojowe:
Kościuszkowców − 46,5m2,2pok,aneks kuchenny,O/IIp − 114.000 zł
Wrocławska − 40m2,2pok,j.kuchnia,balkon,V/IXp − 144.000 zł
os.Teatralne − 38m2,2pok,j.kuchnia,III/IVp – 100.000 zł
ul.Krakowska − 40m2, IIpoz,2 pok,O/IIp – 154.000 zł
Zaułek Wileński − 49m2,2pok,j.kuchnia,loggia,IX/XIp – 149.000 zł
os.Kalinowe − 38m2,2pok(1pok z aneksem kuchennym).IX/Xp – 87.000 zł
Ariańska − 50m2,2pok,j.kuchnia,balkon,I/IIp – 175.000zł
ul.Zachodnia − 45m2,2pok,j.kuchnia,2balkony,O/IVp – 155.000zł

3 pokojowe
Śląska − 3pok,60m2,O/IIIp.balkon − 200.000zł
Centrum E − 63m2,3pok,j.kuchnia,balkon,IV/IVp − 160.000 zł
os.Srebrnych Orłów − 69m2,3pok,j.kuchnia,III/IIIp − 220.000 zł
Boh.Września − 80m2,3pok,j.kuchnia,balkon,III/VIp − 237.000 zł
Roztworowskiego − 64m2,3pok,j.kuchnia,loggia,IV/IVp – 215.000 zł
ul.Pigonia − 52,5m2,3pok,j.kuchnia,balkon,I/Xp – 158.000 zł

4 pokojowe i większe:
Nadrzeczna − wysoki parter,zabezpieczone,74m2,wysoki standard,garaż
+ miejcse postojowe − 299.000zł
Bohaterów Września − nowe.ok.112m2,IIpoziomowe,wykończone 275.000zł

Jasna − 112m2,4pok,j.kuchnia,balkon,IV/IVp − 350.000 zł

SPRZEDAŻ − LOKALE UŻYTKOWE I HANDLOWE:
ok.Długiej − piwnice 142m2 − 2.900zł/m2
pl.Imbramowski − 60m2,lokal gastronomiczny − 300.000 zł
Białoruska − 30m2, pawilon murowany − 70.000 zł
Wieliczka − 700m2(2 budynki),1,05ha,teren uzbrojony − 2.500.000 zł
Chrzanów − 300m2(hala),2ha dziłaki − 3.500.000 zł

SPRZEDAŻ DOMY:
Myślenicka − 300m2,dz.12ar,II kond,do częściowego remontu − 399.000 zł
Tonie − 350m2,IIkond,ładnie wykończyny,wysoki standard − 950.000 zł
Rączna − 100m2,dz.16ar,Ikond, − 250.000 zł
ok.Skałek Twardowskiego − 416,5m2,dz.13ar,IIkond,do cz.wykończenia −
1.100.000 zł
Sosnowiecka − 1/2domu,ok.200m2,dz.5ar − 1.250.000 zł
Cholerzyn − 155m2,dz.16ar,parter+poddasze,stan surowy zamknięty −
70.000 USD
os.Łokietka − 310m2,7ar,IIkon,zabudowa szeregowa,ładnie wykończony −
930.000 zł
Mogilany − 200m2,dz.17,5ar,IIkond,stan surowy otwarty − 200.000 zł
Zakopane − ul.Sienkiewicza,dom,98,6m2,dz.19,6 ar – 1.400.000 zł
Skotniki − dom 200m2,dz.14ar,IIkond – 650.000 zł
Tonie − dom120m2,dz.4,5ar,stan surowy zamkniety – 430.000 zł
ok.Liszek − dom,130m2,dz.9ar,do wykończenie wewnątrz – 235.000zł

MIESZKANIA WYNAJEM:
os.Hutnicze − 35m2,pok+j.kuchnia,umeblowane – 600zł + media
Lubelska − 29m2,garsoniera,I/IVp – 700zł+czynsz+media
ul.Ks.Turka − 37m2,garsoniera,taras,parter – 600zł+czynsz+media
Konrada Wallenroda − 37m2,pok+j.kuchnia,loggia – 500zł+czynsz+media
Turniejowa − 2pok,j.kuchnia,nowy blok – 750zł+czynsz+media
Saska − 36m2,spok,j.kuchnia,nowy blok,III/IVp – 600zł + czynsz + media

Rusznikarska − 3pok,II/VIp,75m2,wysoki standard − 1500zł + media

LOKALE BIUROWE I UŻYTKOWE WYNAJEM:
Al.Słowackiego − 60m2,2 pomieszczenia biurowe − 1.200zł + media
Bieżanów − dom jednorodzinny,piwnice ok.100m2 − 900zł + media
Krowoderska − 15m2+antresola+60m2 pomieszczenia w przyziemiu −
1200zł + media
Wróblewskiego − lokale handlowe − 127m2 cena: 2500zł − 350m2
cena: 5000zł
Chrzanów −  lokale biurowe, biurowiec klasy A, pow. do 500m2 −
10zl/m2 netto

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
ok.al.Mickiewicza − IIpietro i strych z zezwoleniem na nadbudowe −
275.000 zł
ok.Długiej − dz.4,5ar,pow.ok.740m2,kamienica z oficyną − 1.000.000 zł

DZIAŁKI SPRZEDAŻ:
Kamień − dz.11ar,zezwolenie na budowę,prąd,woda − 28.000zł
ok.Łokietka − dz.18ar rolna z możliwością przekwalifikowania − 5.000zł/ar
Bażanki − dz.9,2ar i 14.3ar budowlana − 20.000zł/ar
Tonie − dz.12,9ar rolna do przekwalifikowania − 100.000 zł
Tyniec − dz.21ar,budowlana − 170.000zł
Zawiła − dz.budowlana 44ar − 562.000zł
Libertów Dolny − działki 14,15,15 ar − 7.000zł/ar
Sieraków − 26ar,rolno − budowlana − 55.000 zł
Bieżanów − 9,3ar,rolna − 72.000 zł
Niepołomice − 43 ar, budowlana − 9.000zł/ar
Niepołomice − 4ha, budowlana − 5.000zł/ar
Chełmska − 10,3ar,budowlana – 30.000 zł/ar
Kryspinów − 10ar,budowlana, − 10.000 zł/ar
Rząska − 18ar,budowlana,mozliwość podziału − 10.000zł/ar

ul.Wrocławska 13a
tel./fax (+4812) 633 79 08, 632 16 90

grandparadise@poczta.onet.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY − WYNAJMU

ATRAKCYJNE UBEZPIECZENIA OC DLA POŚREDNIKÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI!! TEL: 633 79 08, 632 16 90
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Mieszkania do sprzedaży:
GARSONIERY:

1. Hetmańska 27 m2 0/III p. 60 tys. zł
2. Józefińska 20 m2 I/IV p. 103 tys. zł
3. Na Stoku 26 m2 III/IV p. 81 tys. zł

JEDNOPOKOJOWE:
4. Bohaterów Września 40 m2 III/IV p. 124 tys. zł
5. Kombatantów 32 m2 VIII/X p. 90 tys. zł
6. Kordiana 33 m2 III/III p. 108 tys. zł
7. Miłkowskiego 31 m2 0/IV p. 125 tys. zł +

garaż 35 tys. zł nowe wykończone
8. Oświecenia 40 m2 II /IV p. 118 tys. zł
9. Wileńska 35 m2 III/V p. 110 tys. zł
10. Wysłouchów 34 m2 V/X p. 108 tys. zł

II POKOJOWE:
11. Kawiory 54 m2 III/III p. 135 tys. zł
12. Narzymskiego 46 m2 0/IV p. 142 tys. zł
13. Nuszkiewicza 50 m2 I/III p. 179 tys. zł
14. Oboźna 55 m2 III/IV p. 255 tys. zł
15. Siemaszki 40 m2 II/IV p. 144 tys. zł
16. Ugorek 52 m2 V/X p. 180 tys. zł,

możliwość garażu 30 tys. zł
III POKOJOWE:

17. Al. Krasińskiego 100 m2 II/V p. 370 tys. zł
z widokiem na Wawel

18. Friedleina 67 m2 II/III p. 239 tys. zł po
remoncie generalnym

19. Kazimierz – Katarzyny poddasze 120 m2
III/III p. 350 tys. zł po remoncie

20. Kazimierza Wielkiego 60 m2 IV/X p.
225 tys. zł

21. Legnicka 72 m2 IV/IV p. 235 tys. zł
22. Mazowiecka 48 m2 III/X p. 185 tys. zł

31−062 Kraków, ul.Kościuszki 58/2
tel./fax 431−06−88, tel. 429−20−67

 tel. kom. 0604 460−805
e−mail: nieruchomości@fidus.krakow.pl

www.fidus.krakow.pl

PEŁNA OBSŁUGA PRAWNO − NOTARIALNA. POŚREDNICZYMY W ZAWIERANIU KREDYTÓW W BANKACH

B IURO
OBROTU

NIERUCHOMOŚCIAMI

LICENCJA NR 211 UM I RM − CZŁONEK MSP

ZARZĄD I ADMINISTRACJA LICENCJA PAŃSTWOWA 3612

KAMIENICE PRYWATNE   WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

23. Pachońskiego 53 m2 II/IV p. 155 tys. zł
24. Wysłouchów 60 m2 II/X p. 139 tys. zł
25. Złoty Wiek 48 m2 IV/IV p. 130 tys. zł
26. Zachodnia 68 m2 I/III p. 205 tys. zł

IV−V POKOJOWE:
27. Aleja Pokoju 70 m2 III/IV p. 310 tys. zł
28. Halszki 72 m2 I/IV p. 215 tys. zł
29. Jagodowa 56 m2 VI/XI p. 155 tys. zł
30. Majora 84 m2 II/II p. 306 tys. zł
31. Promienistych 65 m2 II/X p. 206 tys. zł

DOMY wybrane oferty − sprzedaż.:
32. Olsza 200 m2, 1,5 ar 520 tys. zł, szeregówka
33. Radzikowskiego 175 m2, 3 ar, 460 tys. zł,

szeregówka
34. Piwniczna Zdrój 240 m2, 6 ar, dom położony

w ładnej okolicy do sprzedaży z wyposaże−
niem, 500 tys. zł

KAMIENICE:
35. Kamienice na Kazimierzu: 1800 m2 częścio−

wo wolna 750 tys. USD
36. Udział 1/2 Dietla 335 m2 3 ar 515 tys. zł

wolne 2 mieszkania

DZIAŁKI:
37. Działki przemysłowe Rybitwy od 60 ar do

200 ar 4300 zł/ar
38. Działka Wola Justowska 18 ar rozpoczęta

budowa 400 tys. zł
39. Działki Borek Fałęcki 109 ar M2 60 USD/m2
40. Działki Olsza 7 ar 120 tys. euro

LOKALE DO WYNAJĘCIA:
Atrakcyjne Piwnice Dietla 250 m2 i Legionów

Piłsudskiego ok. Korony 150 m2

SPRZEDAŻ:

ul. Krakusa 17
parter + I piętro + stryszek (18,7m2)
38,20 m2, cena 103 tys. zł
parter + I piętro + stryszek (18,1m2)
36,70 m2, cena 98 tys. zł
parter + I piętro + stryszek (18,1m2)
36,70 m2, cena 98 tys. zł
parter + I piętro + stryszek (27,3m2)
58m2, cena 149 tys. zł

ul. Augustiańska 4
parter 38,40 m2, cena 99 tys. zł

ul. Motyla 9
parter 31,38 m2, cena 68 tys. zł

ul. Józefa 6
lok. użytk. 65,20 m2, cena 392 tys. zł
+ prawo użytkowania podwórka

ul. Krakowska 5
piwnica (od frontu z wejściem od
podwórka) 76 m2, cena 45 tys. zł

ul. Berka Joselewicza 12
piwnice ok. 113 m2, cena 56 tys. zł
– za 1m2 piwnic 500 zł, z możliwo−
ścią pogłębienia

Działka – 29 Listopada 36
pow. 168 m – parking na 6 samo−
chodów, cena 54 tys. zł lub 1 miej−
sce 9 tys.

Deweloper bezpośrednio sprzedaDeweloper bezpośrednio sprzedaDeweloper bezpośrednio sprzedaDeweloper bezpośrednio sprzedaDeweloper bezpośrednio sprzeda
mieszkania w Krakowiemieszkania w Krakowiemieszkania w Krakowiemieszkania w Krakowiemieszkania w Krakowie

tel. (012) 413−82−74,tel. (012) 413−82−74,tel. (012) 413−82−74,tel. (012) 413−82−74,tel. (012) 413−82−74, 417−35−88, 417−35−88, 417−35−88, 417−35−88, 417−35−88, 4 4 4 4 410−02−8110−02−8110−02−8110−02−8110−02−81, 0501 700−790, 0501 700−790, 0501 700−790, 0501 700−790, 0501 700−790
wwwwwwwwwwwwwww.marko.krakow.marko.krakow.marko.krakow.marko.krakow.marko.krakow.pl.pl.pl.pl.pl

WYNAJEM :

ul. Garbarska 24/1
lokal użytkowy w działającym ga−
binecie stomatologicznym, 18m2
cena 1500 zł/mies.

KUPNO :
Kupię kamienicę w centrum Krako−
wa lub działkę pod budowę budyn−
ku wielorodzinnego – Śródmieście
lub Krowodrza.

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
I LOKALI UŻYTKOWYCH

W CENTRUM PROSZOWIC
TEL. 0 507 018 732

ul. Głowackiego 1
(dawna poczta)

lokal użytk. 31,45 m2, cena 60 tys. zł
lokal użytk. 52,08 m2, cena 102 tys. zł
lokal użytk.12,24 m2, cena 25 tys. zł

mieszkania:
parter 18 m2, cena 35 tys. zł
piętro 17,80 m2, cena 35 tys. zł
piętro 22,17 m2, cena 43 tys. zł
piętro 44,70 m2, cena 76 tys. zł
piętro 39,82 m2, cena 69 tys. zł
poddasze 32,37 m2, cena 55 tys. zł
poddasze 42,48 m2, cena 73 tys. zł
poddasze 40,28 m2, cena 69 tys. zł

30−504 KRAKÓW, ul. KALWARYJSKA 48/26 Ip. (wejście od tyłu kamienicy) (9−17)
tel. 656−43−56 lub 423−62−00

e−mail: lexcomp@bci.krakow.pl      www.lex−computer.gratka.pl
Nr licencji 1172 i 1173

„LEX−COMPUTER”

KANCELARIA PRAWNO−RZECZOZNAWCZA
WYCEN I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

(LICENCJAT PAŃSTWOWY MGPiB)

CENTRUM − MIESZKANIA
Wielopole – 4pok. 105m2, hipoteczne, Ip, 2 balko−
ny, kamienica w bardzo dobrym stanie, 360 000 zł
Konarskiego – 4pok. 96m2, nowa nadbudowa
w kamienicy, dwupoziomowe, bardzo ciekawy
układ do indywidualnej aranżacji, 340 000 zł
Starowiślna – 4pok z aneksem kuchennym, 82m2,
dwupoziomowa plomba, 299 000 zł
Starowiślna – 3pok. 100M2, IIIp, winda, 95 000Euro
Sarego – 3pok. 98m2, 1/3, po remoncie, udział
w kamienicy, 372 000 zł
Bonerowska– 3pok.90m2, piękne, ekskluzywne
mieszkanie w kamienicy, 325 000 zł
Krakowska – 2pok. 40m2, dwupoziomowe, nowe,
155 000 zł
Ariańska − 2pok, 50m2, 1/2, w kamienicy, 176 000 zł
Sarego – 1pok, 41m2 + piwnica o sklepieniu go−
tyckim, parter, kamienica, hipoteczne, 130 000 zł

MIESZKANIA − SPRZEDAŻ
Czyżyny – 4pok, ładnie wykończone, wysoki par−
ter z zejściem do ogródka, 250 000 zł
Piastowska – 3pok, 69m2, 5/6, pięknie wykończo−
ne, 2 loggie, 8−letnie, 315 000 zł
Kazimierza Wielkiego – 3pok, 60m2, 4/10, balkon,
215 000 zł
Wola Justowska – 3pok, 71m2, 2/2, 2 balkony,
350 000 zł
Lilli Wenedy – 3pok.69m2,loggia, rozkładowe,
159000 zł
Ściegiennego – 3pok. 69m2, 7/10, 145 000 zł
Boh.Września – 3pok, 80m2, IIIp, rozkładowe, 230 000 zł

SPRZEDAŻ DOMÓW
WOLA JUSTOWSKA – nowy , 250m2, 7a,
260 000 Euro
WOLA JUSTOWSKA – nowy, szeregowy, 230 000USD
KRAKÓW − SKAWINA− nowa rezydencja + oddziel−
ny budynek gościnny, 300m2, 14a, 685 000 zł
PODGÓRZE − 180m2, nowy dom, ładna architek−
tura, 7a, 400 000 zł

WIELICZKA – nowy dom , 170m2, 7a, 260 000 zł
MODLNICZKA – 3−letni dom z basenem, piękny ogród,
300m2, 17a, 700 000 zł
PROKOCIM – świetna lokalizacja, 120m2, 4a, lata czter−
dzieste, stan dobry, 240 000 zł
SIDZINA – nowy dworek, 160m2, 8a, stan surowy za−
mknięty, działka widokowa, 300 000 zł
KOSZYKARSKA – 200m2, 6a, 450 000 zł
KLINY – narożna szeregówka, 190m2, 550 000 zł

DOMY – WYNAJEM
ŚRÓDMIEŚCIE − luksusowy , nowy dom, 400m2,
1 800USD
WOLA JUSTOWSKA − prestiżowy, nowy dom, 250m2,
1 800Euro
BIEŻANÓW – 300m2, nowy , komfortowy dom, idealny
dla pracowników firmy, 7 pokoi, 3 łazienki, parter na
biura, 4 000 zł
KLINY – ekskluzywny dom, 2 000 USD

PUBY i RESTAURACJE
TOMASZA – 70m2, 5 000 zł
DŁUGA – 90m2, 2 000 zł
PRĄDNICKA – 100m2, 2 500 zł
SZEWSKA – 120m2, 14 000 zł
WESTERPLATTE – 125m2, 2 500 zł
KAZIMIERZ – 225m2, 850 USD
Zawsze aktualna oferta

OFERTA SPECJALNA
MATECZNY − powierzchnie biurowe 150m2, 19,− zł/m2,
hala magazynowa 330m2 12,−/m2, duży parking, plac
manewrowy dla tirów , do wynajęcia, monitoring.
APTEKA − Nowy budynek usługowo− mieszkalny, Kra−
ków − Nowa Huta, 140m2, 3gabinety − 92m2, mieszka−
nie − 137m2, 13 a, ogrodzone, 480 000 zł
HALE PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWE do sprzedaży:
Nowa Huta – 900m2, dz.25a, 650 000 zł

TERENY INWESTYCYJNE :
PODGÓRZE − budownictwo wielomieszkaniowe WZiZT
(4ha, 1ha, 40a)

DAGOBA DAGOBA DAGOBA DAGOBA DAGOBA s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.

Wynajem −wybrane oferty
Biura ok 20m2, Floriańska, Smoleńsk...

Lokal handlowy Stare Miasto14 m2
1800zł

Lokal, 70m2 front I piętro Piłsudskiego
1200zł (jasne studio)
Garsoniera 23 m2 Miodowa 500 zł

Studio 40 m2 komfort z garażem

2 pok. an kuchenny  55 m2 Krowoder−
ska 800 zł

2 pok. 36 m2 Brogi 800 zł umeblowane

2 pok. 55 m2 Brogi nowe wysoki stan−
dard z garażem 1200 zł

3 pok. 75 m2 ul. Sławkowska umeblo−
wane 2000zł

−Dom 220 m2 – 5 pokoi  ul. Chełmskiej,
ogród, garaż, kominek, alarmy 3500zł

−Dom Osiedle Oficerskie  5 pokoi
220 m2 z garażem  pięknym ogród−
kiem – 3500 zł

Sprzedaż – wybrane oferty
3 pok. Moniuszki 1 piętro 87 m2 ele−
ganckie, do wejścia 330 000zł

NOWE 2 pok 64m2 z tarasem Zyblikie−
wicza 230 000zł 3 piętro wykończenie
pod Klienta

NOWE 3 pok 80m2 Zyblikiewicza 300 000
zł 3 pietro wykończenie pod Klienta

3 pok Ugorek b. Ładne 63m2 190 000 zł
3 pok. an kuchenny 63m2 po remon−
cie Batorego 230 000 zł

50% kamienicy 4 pok. 120m2 + garaż
28m2 +piwnica 14m2 + strych 60m2
+ 2 ary ogródka,

okolica ul. Pilotów w cenie 360 000zł

INWESTYCJE:
1) Adaptacja strychu okolica ul. Kar−
melickiej 300 m2 projektowanych
mieszkań z tarasami (wraz z dokumen−
tacją) cena 430 000zł

2) 75% kamienicy − bardzo atrakcyj−
ne, lokale użytkowe 120m2, mieszka−
nia 370m2 ( 3 szt ) +150m2 wolne,
strych 300m2− wysoki6.5m2 okolica
ul. Karmelickiej cena 1 400 000zł

Kamienice na sprzedaż
Okolica Karmelickiej 900m2 wolna

Okolice Wawelu 1200 m2 5mln zł wolna

Działki
Wieliczka –30 arów1/3 budowlana,
bardzo ładna ul. Bogucicka–89 000 zł
−negocjacje Zamiana na okolice Za−
bierzowa lub sprzedaż

Przegorzały – budowlana – 862 m 2 –
220 000 zł

Chełmska 1/3 budowlana 315 000 zł−
widokowa 15 arów

Ul. Zyblikiewicza 20; 31−029 Kraków

ZARZĄD i ADMINISTRACJA
NIERUCHOMOŚCI

licencje nr 7763, 2250
Bezpłatne porady administracyjne

Tel./faks: 292−64−75
e−mail: dagoba1@wp.pl

Biuro Nieruchomości
Tel. 432−28−90, 0−505/100−517

nr licencji pośrednika 3761

Mieszkania pilnie kupimy.
Duża baza klientów !!
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MAREK BOCHENEK
Licencja Państwowa nr 539, 2818; Rzeczoznawca Majątkowy nr 379

BIURO: 33−100 TARNÓW, ul. Krakowska 11 I p.
tel.(014) 627−22−55, tel/fax (014) 627−47−74
e/mail: bochenek@mail.zetosa.com.pl
www.nieruchomosci.tarnow.pl
www. bochenek.gratka.pl

KUPNO − SPRZEDAŻ − WYNAJEM
− ZAMIANY − WYCENY NIERUCHOMOŚCI

1. Kraków−Krowodrza, dom wolnostojący o pow. 220m2, działka 11 arów – 440 tys. zł

2. Kraków – do sprzedaży lokal o pow. 270m2 (budynek w zabudowie szeregowej)
obecnie cały wynajęty. Cena – 300 tys. zł

3. Tarnów spół.−włas. mieszk. w nowym bloku, spokojna dzielnica 80,5 m2, − 155tys. zł

4. Tarnów – działka komercyjna o pow. 1,78 ha, komercyjna przy trasie Tarnów−
Kielce. Bardzo dobra lokalizacja pod market, salon samochodowy.
Cena 12 tys. zł/ ar

5. Trasa Tarnów – Brzesko – działka komercyjna o pow. 1,10 ha, wszystkie media,
200 tys. zł

6. Busko Zdrój − kompleks sześciu stawów rybnych, położonych w pięknych
okolicach, w   środku lasu. Możliwość agroturystyki, hodowli ryb itp. Atrakcyjna
cena!!! − 120 tys.zł

7. Okolice Tarnowa – gosp. rolne – pow. 7 ha z domem do zamieszkania – 120 tys. zł

8. Tarnów – do sprzedaży hala magazynowa pow. 2200m2 działka 60 ara,
cena 2,5 mln zł

9. Kraków − atrakcyjne mieszkania 30−60 m2, świetna lokalizacja (okolice Akademii
Ekonomicznej). Ukończenie inwestycji IV kwartał 2004 r. Cena − 3500 zł/m2

Biuro posiada szeroką ofertę nieruchomości komercyjnych
do wynajmu i sprzedaży – lokale biurowe, hale magazynowe,

biurowce, lokale handlowe. Zapraszamy do biura

  Zapraszamy poniedziałek – piątek od 9.00 − 16.00

Sobota 10.00 – 13.00

MGR INŻ. Zarządca nieruchomości
licencja 5759

USŁUGI Z ZAKRESU:
ZARZĄDZANIE  NIERUCHOMOŚCIAMI

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
POŚREDNICTWA

SZKOLEŃ

DOMY:
SIDZINA k/Libertowa nowy, pow. całk. 294 m2, pow.
mieszk.200m2, pow. użytk.: 145m2, media, 325 tys. zł
MODLNICZKA k/Krakowa nowy, pow. działki:10 ar,
400 tys.zł.
SIDZINA k/ Jordanowa, nowy, pow. całk: 160m2,
media,120 tys.zł.
WIELKIE DROGI /gm. Skawina dom 50−letni,
pow.bud.100m2, pow. działki 3 ha
grunty rolno−budowlane, garaż, strych, balkon,130tys.zł
PODŁĘŻE / dom, drewniany, po remoncie, działka
10 arów, poddasze media, 240 tys. zł
wynajmę!!! ul. Królowej Jadwigi: 150 m2, nowy pię−
trowy, nowoczesna aranżacja wnętrz miejsce parkingo−
we 1 tys. Euro
wynajmę ul. Królowej Jadwigi, 81 m2, @, meble, ogrze−
wanie elektr, 1500 zł/media za parter oraz 1300 zł/me−
dia za piętro

MIESZKANIA /WYNAJEM:
−Al. Słowackiego, 67 m2, 2 poziomowe, meble, komi−
nek, po remoncie, 1500 zł
−ul. Mogilska, 64 m2, 3 pokojowe w b. dobrym stanie,
meble, 1500 zł
−ul. Racławicka 2 pok.43 m2, jasna kuchnia, meble,
1050 zł (oraz media)
−Bieżanów Nowy −1 pok. 35 m2, jasna kuchnia, me−
ble,450 zł (+czynsz i media)

SPRZEDAŻ/ZAMIANA:
Zamienię lub sprzedam 2 mieszkania Bronowice,
(na tym samym piętrze) ok. 80 m2 −łącznie
sprzedam lub zamienię 3 pok., ul. Wężyka w b. do−
brym stanie, własnościowe nowy blok, duża, jasna
kuchnia, balkon, panele podłogowe, łazienka, kuch−
nia (flizy) lub zamienię na 2 mniejsze

BIURO: UL.KARMELICKA 20, 31−131 KRAKÓW
TEL. 12 428 40 46 TEL./FAX 12 429 40 46 e−mail: biuro@mknieruchomosci

zamienię dz. Kurdwanów 3 pok., na parterze, na
2 mniejsze lub jedno z dopłatą! atrakcyjne, dobra
komunikacja warunki zamiany do negoc.
Kurdwanów 74 m2, poddasze, wykładziny dywanowe,
ładna sypialnia 165 tys. zł do negoc.

DZIAŁKI
MICHAŁOWICE / budowlana, 51 arów, media,
200 tys. zł/do negoc!
oddamy w dzierżawę tereny z przeznaczeniem na np.
imprezy plenerowe lokalizacja Przegorzały, ok. Kop−
ca Kościuszki, ul. Ks. Józefa (50 ha)
zabudowana: ZABIERZÓW − PISARY, pow.1 ha
oraz hala 1200m2, prąd, woda na sąsiedniej działce,
350 tys. zł do negoc.
budowlana KRYSPINÓW / pow. 19 arów, blisko zale−
wu ogrodzona, domek letniskowy pow. 35m2, media,
cena : 10 tys. zł/ar, w rozliczeniu może być mieszkanie
min 60 m2 (3 pok) w zachodniej części Krakowa .
rolna, ok. ul. Glogera, pow.108, 6 ar., szerokość: 34m,
długość: 350m, są media: prąd, woda ok.25 tys. zł/ar
rolno−budowlana, IWANOWICE atrakcyjne położenie
(Park Jurajski), są wszystkie media pow. 40ar, 95 tys. zł
okolice M1, Al. Pokoju − pow: 59 000m2, z przeznaczeniem
np. na stacje paliw, użytkowanie wieczyste, 140 USD/1m2
Wieliczka − 1031 m2, media, altanka, wszystkie media
105 tys. zł
Michałowice budowlana, 1840 m2, media, okolica
mieszkaniowa, ok. 400 m od E7 92 tys. zł
Michałowice − budowlana, 2,51 ha,77tys zł

LOKALE
*ul. Szafrana, od ulicy, nowe bud., pow. całk: 30m2,
osiedle chronione, 800 zł/ usługowy, dz. Krowodrza,
wejście od strony ulicy, wysoki standard, pow. całk.:
147m2, 5000 zł
użytkowy: Zakopane, Krupówki, pow. lokalu: 200m2

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ −SPRZEDAŻ / WYNAJEM DOWOLNA LOKALIZACJA
ORAZ LOKALI W OKOLICY CENTRUM

 "ARCHIDOM" − BOCHNIA − ul. Kazimierza Wlk. 65
− BRZESKO − pl. Żwirki i Wigury 3

Tel. 0−14/611−93−10, 602−44−75−24, www.archidom.gratka.pl

Działka budowlana uzbrojona, z rolą − 1ha
− 40 km od Krakowa − Bratucice − 28 000 zł
za całość!!!!!!

 Dom – k. Bochni − gaz, co, działka 27ar
− 110.000 zł

SPRZEDA:
� Domek rekreacyjny – 2 pok. + łazienka – Łomna k. Wiśnicza – dz.  30 a – 49 000 zł
� Dom nowy stan surowy typ dworek – 25 km od Krakowa– dz. 11 ar – 135 000 zł
� Domy drewniane + działka 1 ha – Rajbrot – 56 000 zł
� Dom z rolą – k. Nowego Wiśnicza – Królówka 2,4 ha – 67 000 zł,
� Dom murowany nowy z działką 30 ar – Lipnica k. Bochni – 215 000 zł
� Jodłówka – k. Bochni – dom bliźniak, z ogrodem – 120 000 zł
� Dom 60 m2 – w lesie z piękną działką  55 ar – NOWY WIŚNICZ – 89 000 zł
� Bochnia –Brzeźnicka – 149 000, os. Niepodl. – 160 000 zł, centrum – 380 000 zł
� Bochnia – mieszkania –  60 m2 – 90 000 zł, 62 m2 –  95 000 zł, 86 m2 – 85 000 zł
� Dom stan surowy zamknięty k. Łapanowa – dz. 17 ar –  95 000 zł
� Brzesko – Okocim – dom nowy – dz. 15 ar– 205 000 zł
� Brzesko – pawilon handlowy –  300 m2 – 190 000 zł
� Ok. Bochni – sklep – 180 m2  z działką 14 ar – 180 m2 –  80 000 zł – OKAZJA
� Piękne działki budowlane widokowe – k. Wiśnicza : 13 ar – 14 000 zł, 27 ar –  32 000 zł
� Bochnia – działka budowlana 27 ar – 54 000 zł
� Działka budowlana – Brzezie – Gruszki – 26 km od Krakowa –  52 ar – 36 000 zł
� Dom  z działką 1,4 ha –  65 000 zł – Dąbrowica – 35 km od Krakowa – 65 000 zł
� DOM NOWY – Borek k. Bochni– wykończony – 160 000 zł
� Dom z gospodarstwem 2 ha – Lipnica Murowana – 130 000 zł
� Piękna działka k.lasu – budowlano−rolna k. Łapanowa 75 ar – 40 000 zł
� Sklep nowy – Bochnia – do wynajęcia – 70 m2 – 2000 zł/mc,  128 m2 – 1 500 zł/mc
� Bochnia – budynek produkcyjno−handlowy – 1 000 m2– 280 000 zł
� Dwór – kompleks hotelowy z starodrzewem – 5 ha
� Magazyny– Bochnia – 370 m2– 2 000 zł/mc  – WYNAJEM

��������	
���������
��������
Zofia Pecuch, Dariusz Pecuch, licencje 549 i 3598
Zakopane, Chramcówki 30, pn.-pt. 900-1700 sob. 1000-1500

tel. (18) 206-86-15, fax (18) 206-30-76, kom. 601 407-320
e-mail: pecuch@zofianieruchomosci.com.pl
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ZAKOPANE
Nr. P[m2] Dz. [m2] Cena
648 220  587 ��� ��� ��

490 200  559 ��� ��� ��

688 102   50 ��� ��� ��

491 240 2875 ��� ��� ��

699 110 2400 ��� ��� ��

455 550   467 r. 220 000 $
687 300 4600 r. 250 000 �
591 300   556 r. 250 000 $
674 240 2068 r. 350 000 �
709 763 1336 r. 900 000 $

����

�����������

Nr. P[m2] Dz. [m2] Cena
317 145   778 ��� ��� ��

714 180   927 ��� ��� ��

737 240 1571 �	� ��� ��

 40 218   674 r. 115 000 $
408  80   486 r. 120 000 $
518 186 1070 r. 120 000 $
100 110 1480 r. 130 000 $
497 150   600 r. 150 000 $
 65 300 3917 r. 250 000 $
711 500   800 r. 630 000 �

����	
���� �	��
�

ZAKOPANE
Nr. Pok P[m2] Cena 
�� ���

598 1 34,11 ��� �	� �� 
�� 0
670 2 35,32 ��� ��� �� 
�� 1
666 2 36,67 ��� ��� �� 
�� 0
669 2 38,02 ��	 ��� �� 
�� 0
568 2 40,95 ��� ��� �� 
�� 1
563 2 51,30 ��� ��� �� ����� 0
448 3 53,60 r. 65 000 $ 
�� 0
246 3 56,62 r. 56 000 $ ����� 4
732 4 58,00 ��� ��� �� ����� 1
704 4 58,00 ��� ��� �� ���� 3
727 4 58,30 ��� ��� �� 
�� 2
484 3 63,00 	�� ��� �� 
�� 2
660 4 73,00 ��� ��� �� 
�� 0
435 4 85,00 ��� ��� �� ����� 1
532 5 96,60 ��� ��� �� ����� 0

�����������

Nr. Typ P[m2] Cena Uwagi
652 B 616 ��	 ��� �� 24x24 EW
488 B 635 ��� ��� �� 22x28 E
564 B 800 	�� ��� �� 25x44
196 B 910 r. 23 000 $ 56x56 EWKGt
701 B 1486 r. 59 500 $ 28x56 EWK
642 B 1491 r. 104 370 24x65
487 B 1736 ��� ��� �� 45x75 EW
416 B 2048 r. 92 000 $ 35x59 EW
735 B 2152 r. 70 000 $ 41x41
541 B 2416 r. 125 000 40x60 EW
340 B 3158 r. 189 480 29x121
474 R. 1997 �� ��� �� 29x68
410 R. 2852 r. 67 000 $ 20x144
576 R. 5376 r. 60 000 $ 49x110
475 R. 6254 	�� �	� �� 48x90
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POWIERZCHNIE BIUROWE:

1. 250 m2 – 5 pomieszczeń
+ hall + wc + garderoba.
Niepowtarzalny widok
na Rynek Główny,
II piętro z windą.
Najwyższy standard.
czynsz: 11 EUR/m2

2. 120 m2 – 3 pomieszczenia
+ wc + hall.
Lokal w przepięknej oficynie.
Wysoki standard.
czynsz: 10 EUR/m2

MIESZKANIA I APARTAMENTY:
1. Mieszkania 60 m2

Jednopokojowe, po generalnej
adaptacji.
Bardzo wysoki standard,
wyposażona kuchnia i łazienka.
czynsz: 480 EUR miesięcznie.
2. Apartament 170 m2

Dwie sypialnie, salon, jadalnia,
wyposażona kuchnia (meble,
AGD), łazienka i wc, pokój
gościnny z niezależną łazienką
i wc, najwyższy standard.
czynsz: 2000 EUR miesięcznie.
3. Apartament 265 m2

Dwie sypialnie, dwa gabinety,
salon, hall, wyposażona kuchnia
i łazienka, najwyższy standard.
Niepowtarzalne mieszkanie ze
wspaniałym widokiem na Rynek
Główny.
czynsz: 3000 EUR miesięcznie.

www.jmhgroup.pl           e−mail: biuro@jmhgroup.pl

JMH-GROUP
nieruchomości i administracja

31-157 Kraków ul. Krowoderska 63A/1
tel.631-94-70, tel/fax 631-94-71, 0504 251-721

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY

MIESZKANIA:
ul. Szlak 122m2 i 70m2, nowe, z widokiem na
Wawel, superkomfortowe IV piętro, winda, in−
dywidualne ogrzewanie − piec gazowy  dwu−
funkcyjny.  Wykończenie do uzgodnienia.
os. Słoneczne 29 m2, garsoniera, II piętro, bal−
kon, parkiety
ul. Nad Sudołem 29m2, garsoniera, po remon−
cie, superkomfortowa, IV piętro
ul Zacisze 103m2, II piętro, 4 pokoje
ul. Kolberga, 103 m2, poddasze, wykończone,
b. ładne, kominek
OLKUSZ 68m2, 3 pokoje, parter, po remoncie,
parkiety, flizy, terakota, zabudowa kuchni,
alarm, na mieszkanie lub biuro

DOM:

Wyremontowany domek + 5 ha koło Czcho−
wa, na stadninę, agroturystykę, las, rzeka, pięk−
na okolica
Myślenice − Zarabie 240m2, 10 pokoi, 3 salony,
2 kuchnie, piec dwufunkcyjny, grzejniki kon−
wektorowe, remontowany w 2000 roku, okna
PCV, rolety, taras, działka 7 arów
Zelków 180m2, działka 15 a, 4 letni, wysoki stan−
dard wykończenia, malownicza okolica
Pachońskiego pół domu z działką 8,5 ara
Wadów dworek 340 m2, działka 32 ary, wysko−
ki standard
Marcyporęba 400 m2, działka 15 arów,
ew. połowa domu

KAMIENICE

Plac Wolnica 1 800 m2
Lwowska 872m2

DZIAŁKI:
Witkowicka 14 a
Lindego − komercyjna
Tonie 13 a, 60 a
Wola Justowska
Brzoskwinia 42a
Zabierzów od 7 a
Swoszowice 6a
Niepołomice 22 a
Libertów 15a
Głogoczów 19 a
Balice 23 a
Myślenice 28a
Wilczkowice 14, 28 a
Czernichów 20a

WYNAJEM
29 Listopada, reprezentacyjny, duży lokal, na
sklep, ekspozycję
Zakopiańska, obiekt handlowo−biurowy, 700m2,
garaż + zaplecze 100m2, dz. 32a z parkingiem
Centrum, garsoniery, trzypokojowe
Krowoderska, Łobzowska − lokale biurowe
Radziwiłłowska 55 i 76 m2 na biuro
Zakątek − apartament 87m2 − obiekt zamknię−
ty, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, internet,
kablówka, garaż, ogród wewnątrz kompleksu,
zielone widoki, balkon

POSZUKUJEMY:
Strychów do adaptacji − zakup.
Działki w Centrum lub kamienicy pod plombę
Mieszkań w Centrum
Pomieszczeń biurowo − handlowo − magazynowych
Działek budowlanych 5 − 10 arów Kraków i okolice
Obiektu biurowego 1000m2 − zakup.
Domu wolnostojącego, działka ok. 10a, Kraków
i najbliższa okolica
Mieszkania 3 pokojowego w centrum
Domów ok. 200m2, nowych
Działki 50−100 arów z rampa kolejową

pon. − pt. 11.00 − 17.00

K A M IK A M IK A M IK A M IK A M I
KUPNO − SPRZEDAŻ − NAJEM

PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA I NOTARIALNA
Kraków, ul. Studencka 1/7a

tel. 422−86−17, tel./fax. 423−07−51

Sprzedaż:
Mieszkania:

Centrum 23 m2 102 tys. zł
Grzegórzecka 28 m2 103 tys. zł
Podgórze 39 m2 95 tys. zł
Olsza 46 m2 135 tys. zł
Olsza 60 m2 195 tys. zł
Kolberga 71 m2 260 tys. zł
Józefitów 82 m2 290 tys. zł
Teresy 82 m2 280 tys. zł
Starowiślna 82 m2 298 tys. zł
Lelewela 86 m2 240 tys. zł
ok. Lea 96 m2 335 tys. zł
Centrum 100 m2 370 tys. zł
Centrum 103 m2 390 tys. zł
Centrum 105 m2 360 tys. zł
Warszawa 75 m2 370 tys. zł

Domy:
Dąbie 250 m2 730 tys. zł
Olsza 130 m2 350 tys. zł
Olsza 130 m2 380 tys. zł
Wola Justowska 240 m2 275 tys. euro
Kliny 200 m2 530 tys. zł
Tyniec 220 m2 680 tys. zł
Wadów 300 m2 620 tys. zł
Libertów 220 m2  800 tys. zł
Wola Batorska 460 m2  490 tys. zł
K/Wieliczki 270 m2  320 tys. zł
Swoszowice 290 m2 155 tys. USD
Szczawa 90 m2 150 tys. zł

Kamienice:
Kazimierz 1200 m2  400 tys. USD
Kazimierz 2000 m2  6 mln zł
Centrum 950 m2 650 tys. USD
Centrum  1200 m2  1,2 mln USD
Podgórze 480 m2  650 tys. zł

Wynajem:
Mieszkania:

Czyżyny    28 m2  850 zł
Centrum 34 m2  900 zł
Olsza 37 m2 700 zł
Kazimierz 42 m2 600 zł

XXX−lecia 56 m2 1300 zł
Kapelanka 57 m2 1200 zł
Saska    60 m2 1000 zł
Karmelicka 68 m2  900 zł
Czyżyny 70 m2 1300 zł
Żabiniec 70 m2 1500 zł
Czyżyny 74 m2 1300 zł
Centrum 76 m2  500 euro
Czyżyny 104 m2  1500 zł
Lubomirskiego 112 m2  1200 zł
Zapolskiej 115 m2 800 USD
Biskupia 118 m2  1400 zł
Centrum 160 m2  1300 EURO

Domy:
Oficerskie 150 m2  2000 zł
Cichy Kącik 135 m2  750 euro
Dębniki 110 m2  1100 USD
Dębniki 180 m2  1300 USD
Przegorzały 200 m2  1600 USD
Wola Justowska 300 m2  2400 euro
Wola Justowska 350 m2  2100 euro
Wola Justowska 390 m2 1600 euro

Biura i usługi:
Karmelicka 30 m2  1360 zł
Floriańska 30 m2 1300 zł
Basztowa 73 m2  620 euro
Mazowiecka 95 m2  1800 zł
Tomasza 96 m2 1000 euro
Szlak 100 m2  2500 zł
Włóczków 130 m2 3000 zł
Centrum 150 m2  3000 zł
Centrum 180 m2  4000 zł

Obiekty handlowe:
Ok. Nowego Kleparza 15 m2 1200 zł
Ok. Nowego Kleparza 38 m2  2500 zł
Kazimierz 90 m2 5400 zł
Kazimierz 150 m2 9000 zł

Lokale gastronomiczne:
Ok. Nowego Kleparza 80 m2  3000 zł
Centrum – piwnice 120 m2 12 tys. zł
Ok. Nowego Kleparza 105 m2 4000 zł

Poszukujemy mieszkań, domów, działek do sprzedaży i wynajęcia.

ul. Rajska 4a (w podworcu)
  31−124 Kraków
    pn.–pt. 9–19, sob. 10–14

    tel. (+12) 421−55−40
  fax (+12) 421 28−50
e−mail: fortuna2@poczta.onet.pl

Licencja zawodowa Nr 3759 UMiRM

WE SPEAK ENGLISH

PHONE NR 0501−37−33−26

www.fortuna2.gratka.pl
UBEZP. WARTA

Kompleksowa obsługa pośrednictwa w zakresie: kupna, sprzedaży, wynajmu, kredytów, ubezpieczeń

Nowy lokal handlowy lub  biurowy,
35m2, ul. Hetmańska – 155.000 zł

Sprzedaż MIESZKANIA
1− pok.− Ok. Nowohuckiej, 33m2 84.000 zł
1− pok.− Ok. Limanowskiego, 19m2 66.000 zł
1− pok.− Wysłouchów, 39m2 116.000 zł
1 – pok. – Os. Złoty Wiek,33m2 103.000 zł
1 – pok. – Rynek Podgórski,38m2 153.000 zł
2− pok.− Skawina, 50m2 98.000 zł
2− pok.− Os. Dywizjonu 303, 50m2 130.000 zł
3− pok.− Centrum D, 62m2 150.000 zł
3− pok.− Ul. Balicka,70 m2, 2− poz. 365.000 zł
3− pok.− Lipińskiego, 65m2 190.000 zł
3− pok.− Prądnik Biały, 61m2 230.000 zł
3− pok.− Lea, 92m2 − nowoczesne 360.000 zł
3 – pok. – Kurdwanów,62m2 170.000 zł
3 – pok.– Kozłówek, 48m2 129.000 zł
3 – pok. – Os. Złoty Wiek, 47m2 130.000 zł
3 – pok. – Os. Oświecenia, 75m2 175.000 zł
3 – pok. – Wrocławska, 59m2 227.000 zł
3 – pok. –  Długa, 74m2 240.000 zł
4 – pok.– Kazimierz, 82m2, II poz. 299.000 zł
4 – pok. – ul. Konarskiego 104/90 335.000 zł
4− pok.− ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej,87m2 235.000 zł

Sprzedaż  DOMY
Bud. gospodarczy − Rybna,330m2 na 7a 40.000 zł

Ok. Jugowickiej − 100m2 na 36a, do rem.150.000 zł
Ok. Skawiny − 300m2 na 10a  do wykończ. 190.000 zł
Ok. Kryspinowa − 205m2 na 8.3a ,st. sur. zam. 290.000 zł
Przegorzały − 210m2 na 4a 380.000 zł
Ruczaj − poł. bliźniaka, 205m2 na 6.5a 515.000 zł
Niepołomice – 145m2, 31a 260.000 zł
Skawina − 190m2 na 10a 180.000 zł
Wola Duchacka − 270m2 na 9a 470.000 zł
Kliny − 300m2 na 3a, szeregówka 600.000 zł
Bronowice − 350m2, na 15a 890.000 zł
Kamienica − 300m2, Kazimierz na 6a 3.500.000 zł
Lanckorona – 105m2, na 20a 230.000 zł
1/2 kamienicy – Ks. Pawlickiego 350.000 zł

Sprzedaż  DZIAŁKI
Budowlana − Modlniczka, 2x10a 8.000zł/a
Budowlana − Zarabie, 9a+11a lasu 95.000 zł
Budowlana − Opatkowice, 20a 150.000 zł
Rolna − Rybna, od 0.14 do 1ha 120−1.000zł/a
Rolna − Lusina, 87a 150.000 zł
Budowlano−rolna – Krzywaczka, 25a 70.000 zł
Budowlano−rolna – Gaj, 28a 4.500 zł/a
Budowlano− rolna – Krzywaczka, 49a 75.000 zł
Sprzedaż TERENY KOMERCYJNE
Zakopiańska 49a , drugi rząd zabudowy 3.500.000 zł
Kliny 36a pod M3 600.000 zł
Ok. Carrefoura, ok. Plazy, ok. Myślenic, ok. Ikei − łącznie ok. 10 ha

Tanio, Karmelicka − mieszkania
i lokale do wynajęcia

ul. Dębskiego
Cena – od 2.600 zł/m2 (netto)
Garaże – 1450 zł/m2 (netto)
Zakończenie inwestycji II kwartał 2004 r.

MYŚLENICE rezydencja typu dworek, 400m2
na 25a, 2 garaże, 8 pokoi, 4 łazienki.Solidne
wykończenie. Nadaje się również na placówkę
lub siedzibę. Cena 2.000.000 zł do negocjacji.
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materiały budowlane   aktualne ceny   promocje   szczegółowe kalkulacje
informacje o dystrybutorach i producentach
wyprzedaże – gdzie kupić materiały budowlane po niezwykle niskich cenach ...

Największy w Krakowie Internetowy Serwis Budowlany

Art-Presse Wydawca Krakowskiego Przeglądu Budowlanego Krakowskiego Cennika Materiałów Budowlanych i Krakowskiego Informatora Budowlanego

www.krakcenbud.com.pl

SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

Apartament 100 m2 + 60 m2

piwnic, 30 m2 strychu i poło−
wa 7a dz., wykończony, na
piętrze odrestaurowanego
budynku międzywoj., ul. Chro−
brego. Cena 490.000 zł Zdję−
cia i opis: www.orzeszek.com/
apartament. Tel. 601/746876,
4124352

Apartament 2−poz., ul. Gloge−
ra, 91 m2, 4 p., kuch., 2 łaz.,
luksusowo wykończone i wy−
posaż., garaż 27 m2, mini ogró−
dek. Bezpośrednio. Cena
375.000 zł. Szczegóły:
www.fajnemieszkanie.prv.pl
Tel. 501/176173
Apartament 50 m2, nowy, wy−
soki standard wykończenia i
wyposażenia, ogródek, rolety
antywłamaniowe, ogrodzone,
monitorowane, widok na
park, Bronowice. Cena
269.000 zł. Tel. 0600/431658

Apartament 98 m2, Kurdwa−
nów, 4 pokoje, garaż, piwni−
ca, balkon, nowe, wykończo−
ne, od zaraz, fitness, solarium,
sauna, ochrona. Cena
349.000 zł. Tel. 606/893601

Garsoniera, ul. Zyblikiewicza,
umeblowana, parter, oficyna,
krata w oknie, od zaraz. Cena
49.000 zł. Tel.0602/686578

Mieszkanie 2 pokojowe, 52,4
m2, ul.. Torfowa − cena 170.000
zł, garaż 16m2, ul. Torfowa −
cena 30.000 zł. Tel. 607/681592,
503/952536

Mieszkanie 23 m2, 1−pokojowe,
os. Złocień. Cena 72.000 zł. Tel.
12/6539096

Mieszkanie 27 m2, 1−pokojowe,
os. Kliny, hipoteka, balkon, do
wykończenia. Cena 82.000 zł.
Tel. 041/3524634

Mieszkanie 2−pokojowe,
hipoteczne, ul. Topolowa
(Śródmieście), po remoncie.
Cena 135.000 zł.
Tel. 00491795303392,
addiax@@@@@web.de

Mieszkanie 3 pokojowe, 68 m2,
I p., duży balkon, II Pułku Lot−
niczego, hipoteczne. Cena
165.000 lub zamienię na 2 po−
koje. Tel. 0604/239696
Mieszkanie 34 m2, 1 pokój,
nowe, wyposażone, Prądnik
Czerwony. Cena 130.000 zł.
Tel. 608/859319, 12/4137543]
Mieszkanie 36,7 m2, pokój z
kuchnią, loggia, parter, ul. Lip−
ska, stan surowy, sprzedam
bezpośrednio. Cena 100.00 zł.
Tel. 012/4296112
Mieszkanie 37 m2, w Zakopa−
nem, pokój z kuchnią, łazien−
ką, balkonem + garaż, piwni−
ca, atrakcyjna lokalizacja,
bezpośrednio, bardzo pilne.
Cena 135.000 zł. Tel 0602/
255080
Mieszkanie 63 m2, 3 pokojowe,
II/X, balkon, parkiety, nowe
okna, II Pułku Lotniczego.
Cena 180.000 zł. Tel. 041/
3838994
Mieszkanie 82,5 m2, nowe, ul.
Fiołkowa, gładź gipsowa, log−
gia i oddzielny garaż na pilot.
Cena 400.000 zł. Tel. 0602/
756929, 0601/875301

Mieszkanie 86 m2, Kraków − Ru−
czaj, 3/4 p., 4 pokoje, komfor−
towe, hipoteczne. Cena
255.000 zł. Tel. 12/2665132 po
19

Mieszkanie trzypokojowe, 48
m2, Kozłówek, flizy, zabudowa
kuchni, okna PCV, łazienka i
ubikacja osobno – wykończo−
ne. Cena 125.000. Tel. 6587744,
0502/224509

Mieszkanie, Prądnik Biały, 43
m2, 2 pok., jasna kuchnia, par−
kiety, terakota, flizy, loggia, X/
XI p., dwie windy, sp. własno−
ściowe. Bezpośrednio. Cena
130.000 zł. Tel. 12/4151574, 601/
071448

Mieszkanie, Wola Duchacka
Zachód, 62 m2, wysoki stan−
dard, parkiety, włoskie flizy, wc
i łazienka osobno, nowe okna
o drzwi, III/IV, po remoncie.
Cena 165.000 zł. Tel. 608/
584620

Mieszkanie70 m2, ul. Józefitów
w Krakowie, wysoki parter,
bezpośrednio. Cena 265.000
zł. Tel. 501/572298

DO WYNAJĘCIA
NOWOCZESNE
POWIERZCHNIE
BIUROWE
Kraków – Prądnik Biały, Ul. Bociana 22

− Nowy biurowiec wybudowany z wykorzystaniem nowoczesnych,
energooszczędnych technologii

− 5000 m2 powierzchni użytkowej na 5 kondygnacjach
− Adaptacja pomieszczeń na życzenie klienta i według jego projektu, klimatyzacja

na życzenie
− Dogodna lokalizacja w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych – A4, E7

i�innych.
− Dobry dojazd do centrum, zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską
− Recepcja, bufet małej gastronomii, sala konferencyjna
− Instalacja telefoniczna w systemie ISDN, własna centrala, dowolna ilość linii

telefonicznych
− Całodobowa ochrona i monitoring
− Miejsca parkingowe
− Atrakcyjne ceny najmu

Firma AnnCo spółka jawna
Kraków, ul . Bociana 22

Biuro czynne: od 8.00 do16.00
tel. (012) 61−45−100, fax (012) 61−45−106, e−mail: biuro@annco.com.pl

31−522 Kraków, ul. Podskale 2
tel. 421−67−61, 422−99−36, 422−59−24, 656−10−55, fax 422−16−64

OFERUJEMY:
Do wynajmu:

� Lokale biurowe przy ul. Kalwaryjskiej 69

� Lokale biurowe przy ul. Podskale 2

Poszukujemy do wydzierżawienia hotelu
lub ośrodka wczasowego − doinwestujemy.

Lokalizacja:

południe Polski, Wrocław, Poznań

tel. 0606 711−491

����� Działki komercyjne − Węgrzce (przy trasie na War−
szawę)od 10 ar do 2,5 ha − cena 16000 zł/ar

����� Do wynajmu w Krakowie:

− Luksusowy dom wraz z lokalami użytkowymi

  przy ul. Królowej Jadwigi

KONTAKT: tel. 656 03 01

Spóka Akcyjna
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DOMY
Bliźniak 180 m2, działka 272 m2,
Kliny, blisko park, do indywidu−
alnego wykończenia. Cena
380 tys. zł. Tel. 0602/494249

Dom − 1/2, Szczawnica, drew−
niany, 100 m2 + poddasze, dz.
2,5 a, pięknie położony, moż−
liwość rozbud. na pensjonat.
Cena 85.000 zł lub zamienię
na nieruch. w Krakowie. Tel.
508/314472
Dom − szeregówka 180 m2, sta−
re Podgórze, superkom., III
kondygnacje, idealne na biu−
ra. Cena 350.000 zł. Tel. 12/
62384433 wieczorem, 607/
445572

Dom 150 m2, stan surowy,
działka 30 a, w Beskidzie Ni−
skim. Cena 100.000 zł. Tel.
0602/385402

Dom 160 m2, nowy + szopa 20
m2, z garażem, w Sieprawiu,
działka zagospodarowana
14,5a. Cena 400 tys. zł. Tel.
012/2745401

Dom 170 m2, działka 7a,  WZiZT,
rozbudowa, prestiżowa loka−

lizacja – Wola Justowska, ul.
Kopalina (przecznica od Kasz−
tanowej), w sąsiedztwie wille,
las. Cena 850.000 zł. Tel. 0606/
252965

Dom 170 m2, działka 7a, WziZT
rozbudowa, prestiżowa loka−
lizacja, Wola Justowska, ul. Ko−
palina (przecznica od Kaszta−
nowej), w sąsiedztwie wille, las.
Cena 850.000 zł tel. 606/
252956

Dom 170 m2, działka 9a, nowy,
stan surowy otwarty + piwni−
ce, woda, prąd, gaz w domu,
szambo + garaż wolnostojący
dwustanowiskowy, Prusy.
Cena 300.000 zł. Tel.0603/
998804, 012/6494526

Dom 180 m2, os. Jugowice,
komfortowo wykończony,
technologia tradycyjna, pod−
dasze do adaptacji, zezwole−
nie na rozbudowę, dz. 18 a lub
13,5 a. Cena 585.000 zł Tel.
502/588861, 501/095401
Dom 180 m2, Świniary koło No−
wego Brzeska, działka 22a.
Cena 130.000 zł. Tel. 0501/
030665

Dom 185 m2, działka 8 a, Brze−
zie gm. Zabierzów, wykończo−
ny w 90 % − wszystkie media,
ocieplony, tynki akrylowe (sa−
lon, kuchnia, 2 łazienki, 5 po−
koi, garaż). Cena 395.000 zł.
Tel. 607/478119

Dom 218 m2, działka 10a, Świe−
rzowa Polska koło Krosna.
Cena 110.000 zł. Tel. 0501/
030665

Dom 220 m2, działka 12a, Krze−
szowice, 6−letni, częściowo
wykończony, do zamieszka−
nia, wszystkie media. Cena
220.000 zł. Tel. 012/2825500

Dom 350 m2, nowy, wysoki
standard wykończenia, atrak−
cyjna lokalizacja, dwa miesz−
kania, podwójny garaż, dział−
ka 16 a – ogrodzona, Zabie−
rzów koło Krakowa. cena
1.050.000 zł. Tel. 0602/659682

Dom atrakcyjny w Myśleni−
cach, pięknie położony przy
lesie i potoku, murowany, pię−
trowy, 5 pokoi, salon, jadalnia,
2 łazienki, tarasy, garaż, dział−
ka 11a. Cena 315 tys. zł. Tel.
4115035 lub 0609/212034

Dom do wykończenia 280 m2,
dz. 1,17 ha, Wadowice−Zawad−
ka, parterowy z poddaszem,
cegła, okna plastikowe, tynki
wewn. + gładź, wylewki, rynny,
prąd + siła, woda, szambo.
Cena 280.000. Tel. 033/8233791
Dom drewniany z bali, do re−
montu, podpiwniczony, na
działce widokowej 60a, Łonio−
wa – 10 km od Brzeska, stodo−
ła, sad, wjazd z asfaltu. Cena
70.000 zł. Tel. 77/4441683
Dom jednorodzinny, 150 m2,
częściowo podpiwniczony,
stan surowy, działka ogrodzo−
na 12a, Kraków, ul. Topogra−
fów. Cena 260.000 zł. Tel. 508/
248987, 12/2664116 rano
Dom murowany z 1989 r., 100
m2, działka 53 a, wszystkie
media, strych do adaptacji,
Zamłynie k/Skały. Cena
210.000 zł. Tel. 0503/828068
Dom murowany, całoroczny,
komfort, 200 m2, 6 p. + kuch. +
hol wyłoż. boazerią, 3 łaz. z wc,
garaż, 2 tarasy, 2 balk., stałe uję−
cie wody, dz. widok., ogrodz.,
ok. Dobczyc. Cena 500.000 do
neg. Tel. 12/4143757

Bratysławska −
nowe, trzypokojowe, 65m2, do
indywidualnej aranżacji, bu−
dynek z ochroną − 189000zł
Aleja Pokoju −
4−letnie, dwupoziomowe,
110m2− budynek ogrodzony,
wjazd na pilota − 366000zł
Daliowa −
trzypokojowe, pow.95m2, wy−
soki standard wykończenia,
salon z kominkiem, jadalnia,
dwie sypialnie, pokój kąpielo−
wy, balkon i taras − 290000zł,
możliwość garażu

BIURO NIERUCHOMOŚCI ADAMSKA & PODGÓRSKA
31−052 KRAKÓW ul. św. Wawrzyńca 38/6

tel./fax 423−25−59 e−mail: kapital@bci.krakow.pl

Bieżanów −
segment w zabud. szeregowej,
per fekcyjne wykończenie
wnętrz, ogródek zaprojektowa−
ny przez architekta, zamknięte
osiedle, pow: 130m2, pow.
działki: 3,7 a, cena: 420000 zł,

OFERTA DLA KONESERA
Kostrze − niepowtarzalna  rezy−
dencja, do cz.wykończenia,
wysoki standard materiałów,
pow. 450m2,  enklawa ciszy,
piękna działka 15a − 990.000zł

KAMIENICA – CENTRUM
SKAWINY
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tel. 0501/383-386

SPRZEDA „JKN”
tel. 638 05 75, 0608 63 43 14

Marszowiec
28 a, piękny ogród

220 m2220 m2220 m2220 m2220 m2

Sprzedaż na zasadach wyłączności prowadzi:
Agencja Nieruchomości „Eurodom”
30−019 Kraków,ul. Mazowiecka 25 pokój 308
Tel/fax: (012) 623−75−22, tel (012) 294−64−35, 0601−48−80−71
pon−pt (10.00 –17.00)

Działka w całości budowlana,
teren płaski, 24 a, w Kościelnikach,

ogrodzona, uzbrojona w prąd i gaz,
z możliwością podłączenia wody i telefonu,
z domem o powierzchni około 50 metrów,

dojazd drogą asfaltową.
Cena 69.000 zł do negocjacji
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materiały budowlane   aktualne ceny   promocje   szczegółowe kalkulacje
informacje o dystrybutorach i producentach
wyprzedaże – gdzie kupić materiały budowlane po niezwykle niskich cenach ...

Największy w Krakowie Internetowy Serwis Budowlany

Art-Presse Wydawca Krakowskiego Przeglądu Budowlanego Krakowskiego Cennika Materiałów Budowlanych i Krakowskiego Informatora Budowlanego

www.krakcenbud.com.pl

Dom murowany, jednopiętro−
wy, podpiwniczony, z wysokim
strychem, wszystkie media, dz.
70 a z budynkiem gospodar−
czym + garaż, Moderówka k/
Krosna. Cena 85.000 zł.Tel.
609/511339

Dom nowy w Książnicach k.
Gdowa, pow. użytkowa 168
m2, częsciowo wykończony,
działka 28 a, wszystkie media.
Cena 250.000 zł. Tel. 600/
855183

Dom nowy, Michałowice, stan
surowy, 260 m2, działka 14 a,
technologia tradycyjna, cera−
mika. Cena 260 tys. zł. Tel.
0600/571923

Dom ok. 400 m2, w Bronowi−
cach Małych, działka 15 a.
Cena 880 tys. zł. Tel. 601/
948408

Dom superkomfortowy 110 m2,
działka 10a w całości budow−
lana, ogrodzona, Podłęże, po
generalnym remoncie – 4 po−
koje, kuchnia, łazienka, przed−
pokój. Cena 230 tys. zł. Tel.
4523288

Dom wykończony starannie 5
lat temu, Wieliczka, atrakcyj−
ne osiedle domków, działka
6a, komfortowy, przyziemie +
2 pietra (ok. 200 m2). Cena
280.000 zł. Tel. 505/156731

Dom, 1/2 bliźniaka, nowy, ok.
240 m2, bezpośrednie sąsiedz−
two rezerwatu, ul. Podgórki Ty−
nieckie, Kraków. Cena 500.000
zł. Tel. 502/429156

Dom, nowy, luksusowy, do za−
mieszkania, południe Krako−
wa, 220 m2 + strych, pok. ką−
pielowy, dz. widokowa. Cena
800.000 zł lub zamiana na 1 lub
2 mieszk w kamienicy. Tel. 603/
963176 wieczorem

Dom, stan surowy otwarty, Ko−
kotów − Brzegi, 200 m2, dz. 10
a − cena 158.000 zł, rozpoczę−
ta budowa (fundament) −
cena 68.000 zł. Bezpośrednio.
Tel. 12/6341027, 504/083600

Dom, trzy kondygnacje, pięk−
ny ogród, 9a, ogrodzony, Za−
lew Czorsztyn nowe osiedle, tv
kablowa, media. Cena
290.000 zł. Tel. 0502/923675

Dom, zupełnie nowy bojler
elektryczny 80−litrowy, łazien−
ka. Cena około 100.000 zł. Tel.
12/6331795
Domek murowany w ogrodzie
23 a koło Opatowca, prąd,
woda, blisko las. Cena 100.000
zł do uzgodnienia. Tel. 12/
6331795
A house made of brick, full
year’s; comfortable, whole (4
bedrooms, living room, dining−
room, a kitchen, 3 bathrooms
+ toilets, a corridor), wainsco−
ted wholly + garage, 2 terra−
ces, 2 balconies, scene−view,
enclosure, next to Dobczyce,
240m 150.000 euro. Tel. 12/
4143757
Kamienica – 1/2, Chełmno k/
Torunia, centrum, wolne miesz−
kanie 90 m2, oddzielna klatka
schodowa, pow. całk. 450 m2

+ strych. Cena 200.000 zł Tel.
12/2673358

DZIAŁKI
Działka 28 a, bud.−rolna (M−4),
Kraków Tyniec, ul. Podgórki Ty−
nieckie, atrakcyjna, komuni−
kacja MPK, sprzeda właściciel.

Cena 10000 zł/a. Tel. 012/
4213786
Działka atrakcyjna 38 a, ca−
łość budowlana, Łazy gm.
Jerzmanowice, 22 km od Kra−
kowa, rejon parku krajobrazo−
wego obok Ojcowskiego i
dolinek podkrakowskich.
Cena 4000 zł/a. Tel. 12/
2822210
Działka bud. 10a, WZiZT aktu−
alne, widokowa, uzbrojona,
słoneczna, w zacisznym miej−
scu, płn−zach ok. Krakowa,
możliwość wybudowania lub
pomocy w wybudowaniu
domu wg wybranego projek−
tu. Cena 9800zł/a. Tel. 012/
4154067, 0602/151090
Działka bud. 4a (20x20) w
Rupniowie k/Limanowej,
uzbrojona (prąd, woda, szm−
bo, siła, gaz w pobliżu), k/ dro−
gi asfaltowej, kiosk z blachy,
ocieplony, na ławicach, ma−
lownicza okolica. Cena
15.000 zł (całość). Tel. 18/
3322255
Działka bud., Tomaszowice, 21
a. Cena 5.000 zł/a. Tel. 12/
4192494

Sprzedaż na zasadach wyłączności prowadzi:
Agencja Nieruchomości „Eurodom”
30−019 Kraków,ul. Mazowiecka 25 pokój 308
Tel/fax: (012) 623−75−22, tel (012) 294−64−35, 0601−48−80−71
pon−pt (10.00 –17.00)

Działka 10−arowa, okolice ul. Kobierzyńskiej
– z przeznaczeniem na usługi publiczne,

na parterze możliwość zlokalizowania obiektów
usługowych, na wyższych kondygnacjach

możliwość zabudowy mieszkalnej,
media 20–100 metrów od granicy działki.

Cena sprzedaży: 19.000 zł/a do negocjacji

NIERUCHOMOŚCI
K R A K Ó W  ul. Smoleńsk 22

tel. 430−12−77, 292−76−83

Z NAMI KUP MIESZKANIE
a/. 1−pok nowe jk 34,5m − 128 tys. zł
b/. 2−pok jk balkon cegła 40m − 132 tys. zł
c/.2−pok jk cegła 39m − 100 tys. zł
d/. 2−pok jk cegła 73m − 265 tys. zł
e/. 3−pok ck Dąbie 48m − 140 tys. zł
f/. 3−pok Salwator 77m − 275 tys. zł
g/. 3−pok Ruczaj 64m − 167 tys. zł
h/. 3−pok Ugorek 48m − 160 tys. zł
i/. 4−pok Dębniki 93m − 435 tys. zł
j/. 4−pok Salwator 100m − 350 tys. zł
k/. 4−pok Żabiniec 110m − 410 tys. zł
ZGŁOŚ NAM MIESZKANIE SPRZEDAMY JE SZYBKO

NOWY PIĘKNY DWOREK
(1 km od granicy Kraków –
Wieliczka), widokowa działka
13 arów, 200 m2, ciekawy
architektonicznie, antresola,
wysoki standard materiałów, do
zamieszkania, sprzedam.

Cena 410 tys. złTTTTTel. 0501/188126el. 0501/188126el. 0501/188126el. 0501/188126el. 0501/188126

− zewolenie na budowę hali
magazynowo−biurowej

− kompletny projekt hali o powierzchni
750 m2 (na ok. 1200 palet)

Cena 35 USD za m2
Tel. 0602/44 77 83

SPRZEDAM – 30 a pod halę, przy autostradzie A4, obok Balic
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Działka bud.−rolna, 134 a, Są−
spów, uzbrojona, przy drodze
asfalt. w sąsiedztwie Parku Oj−
cowskiego, 20 km od K−wa,
projekt, pozw. na bud. Cena
95.000 zł lub zamiana na
mieszk. Tel. 12/2673407, 505/
486770
Działka budowlana – produk−
cja, magazyny lub mieszka−
niowa, 77a, ul. Rzepakowa,
okolice giełdy samochodowej

w Bramicach, możliwy po−
dział. Cena 2500 zł/ar. Tel.
0501/030665
Działka budowlana 10a, w
Wieliczce przy ul. Wyspiańskie−
go, woda, gaz, prąd w dro−
dze. Cena 75.000 zł. Tel. 0605/
106805
Działka budowlana 25 a, Za−
krzów, gm. Niepołomice, od
strony Wieliczki, możliwość po−
działu, droga asfaltowa, 20
min. od centrum. Cena 4000
zł/a. Tel. 012/2819198
Działka budowlana 29a, Gór−
na Wieś gm. Michałowice, sze−
rokość 20 m., piekny widok na
południe i zachód, woda,
prąd. Cena 165.000 zł. Tel.
grzecznościowy 12/4169191
po 20
Działka budowlana 810 m2, Lu−
borzyca−Kocmyrzów, woda,
prąd, dojazd, ogrodzona.
Cena 43.000. Tel. 0606/291072
Działka budowlana, Kokotów
− Brzegi, uzbrojona, 10 a, w po−
bliżu pętli autobusowej. Cena
55.000 zł. Tel. 503/154945, 12/
2624397 wieczorem

Działka budowlana, uzbrojo−
na, 7 a, Szczyglice. Tel. 502/
470913. Cena 70.000 zł

Działka budowlana, Wola Ju−
stowska, M−4, 7a, ogrodzona,
wszystkie media. Cena
260.000 zł. Tel. 503/548278

Działka budowlano−rolna,
22a, Mogilany, media, z po−
zwoleniem i projektem. Cena
110.000 zł. Tel. 0501/181013

Działka budowlano−rolna,
48a, w Michałowicach, uzbro−
jona, szer. przy drodze 48 m.
Cena 155 tys. zł. tel. 4115035
lub 0609/212034

Działka budowlano−rolna, Mo−
gilany, uzbrojona, 22 a, po−
zwolenie na budowę ważne
do maja 2004. Cena 125.000
zł Tel. 0501/181013

Działka pod rezydencję, 2 ha,
w tym 70 a lasu i 12 a budowl.,
z dojazdem, atrakcyjnie zloka−
lizowana (Brzyczyna/Liber−
tów), z domem do wyburze−
nia lub rozbudowy. Cena 500
tys. zł. Tel. 0506/027956

Działka przemysłowa, Kraków,
ul. Powstańców, 11 a, pełne
uzbrojenie, bezpośrednio przy
ulicy. Cena 220.000 zł. Tel. 602/
768623

Działka rekreacyjna (status bu−
dowlany) 5 a, z domem sezo−
nowym 70 m2 do wykończe−
nia, Szarów−Łysokanie, gm.
Kłaj. Cena 19.000 PLN. Tel.
0692/691902, 0692/226853

Działka rolna 0,46 ha, Bochnia
− Domszyce, w otoczeniu la−
sów, przy drodze asfaltowej
do Pogwizdowa. Bezpośred−
nio. Cena 1,5 zł/m2. Tel. 12/
4153974

Działka, Mogilany, 22 a, bu−
dowlano − rolna, pozwolenie,
projekt, media. Cena 110.000
zł

Działki budowlane 9,2 a, 13,95
a (mogą być połączone) +
pozwolenie na budowę, nie−
daleko Kampusu UJ, stok po−
łudniowy. Bezpośrednio. Cena
20.000 zł/a. 605/037032

SPRZEDA
ATRAKCYJNE
NIERUCHOMOŚCI

 INFORMACJE:
www.inb.pl; inb@inb.pl
Tel.  0501 458 493, (012) 650 92 90

GIEBUŁTÓW (na pograniczu
z Modlnicą; 7,5km od centrum
Krakowa) Rewelacyjnie położony,
nowo realizowany dom wolnostoją−
cy z garażem, spokojna okolica, bu−
dowany w technologii tradycyjnej,
kryty dachówką,  do wykończenia
wewnątrz o pow.  210 m2. Działka
ogrodzona o pow. 7,3 ara.

Kupimy działkę pod budowę kilka domów jednorodzinnych lub w zabudowie
bliźniaczej w lokalizacji np.: Libertów, Kryspinów, Zabierzów, Modlnica, Węgrzce

FIRMA INWESTYCYJNA INB SP. z o.o.

DOBRA CENA:  345.000 zł (brutto z gruntem)

! NOWA INWESTYCJA !! NOWA INWESTYCJA !! NOWA INWESTYCJA !! NOWA INWESTYCJA !! NOWA INWESTYCJA !

Niepołomice ul. Prosta Atrakcyjnie zlo−
kalizowany dom o nowoczesnej architek−
turze, podpiwniczony. Stan  cz. zamknię−
ty, o pow. 228 m2, wybudowany w tech−
nologii tradycyjnej z kilkuspadowym da−
chem. Działka o pow. 10,72 ara w całości
ogrodzona.  Cena brutto: 173.000 zł

Pogranicze Libertowa i Sidziny, ostatnia działka widokowa pod dom jednorodzinny
o pow.  8,3 ara. Kształtna, w sąsiedztwie powstaną nowe domy. Media w zasięgu,
dojazd b.dobry. Cena: 78.000zł
Kraków−Sidzina, ul. Topografów, ładna działka pod dom jednorodzinny,  o pow.
17 arów, z widokiem na klasztor w Bielanach. Kształtna, w sąsiedztwie powstaną
nowe domy. Media w zasięgu, dojazd b. dobry. Cena: 6.600zł/ar
Świątniki Górne, ul. Graniczna (pogranicze z Olszowicami), działka o pow. 10 arów,
przy drodze asfaltowej, widokowa. Cena: 42.000 zł

! OKAZJA !! OKAZJA !! OKAZJA !! OKAZJA !! OKAZJA !

Sprzedam nowy dom 274 m2,działka 6a,
Michałowice I (w granicy Bibic i Michałowic), 600
m od drogi E7, w enklawie trzech budynków
jednorodzinnych, dom gotowy do zamieszkania
od zaraz.

Pow. użytkowa : 164 m2
Poddasze – 110 m2 – do adaptacji.

Dach wykonany z niemieckiej dachówki Creaton
(karpiówka), stolarka dzienna (Wołomin SA),
dom maksymalnie docieplony, piec 2−obiegowy
Vallant, garaż 2−stanowiskowy, brama typu
Hormann (pilot), wjazd z drogi asfaltowej, pełna
zewnętrzna iluminacja domu, automatyczne
zraszacze trawy, wszystkie media + telefon,
kominek, meble kuchenne, parkiet pełne
zagospodarowanie terenu.
Cena 650.000 zł

Tel. 12/415−18−40,
0602 175−121, 0501 477−629

NIERUCHOMOŚCI
K R A K Ó W  ul. Smoleńsk 22

tel. 430−12−77, 292−76−83
KUP SUPER DOM ! ! ! !

1. 110.000 − K−ów Krzemionki dz.4,5a
2. 170.000 − K−ów Opatkowice dz.8,5a
3. 200.000 − K−ów Kosocice dz.3,5a
4. 250.000 − K−ów Sidzina dz.12a
5. 295.000 − K−ów Sidzina dz. 8,5a
6. 390.000 − K−ów ok.Bronowic dz.7a
7. 395.000 – K−ów Prądnik dz. 4,5a
8. 420.000 − K−ów Bielany dz. 12a
9. 560.000 − K−ów Olszanica dz. 6a
10. 265.000$ − Wola Justowska dz.12a

K U P I M Y D O M Y
nowe, do wykończenia, do remontu
w Krakowie i do 15km od miasta

Sprzedam rezydencję na Woli Justowskiej
(ul. Zakamycze)

tel.425−27−40, w godz. 8.00−16.00

Stan surowy
zamknięty,

działka 60 a
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Działki budowlane 9,5 a, 5,5 a,
możliwość połączenia, Poskwi−
tów gm. Iwanowice, prąd w
działce, woda 30 m., gaz w re−
alizacji. Cena 2000 zł/a. Tel.
503/135195, 12/3881472
Działki budowlane dwie 13−
17a w Olkuszu oraz działkę re−
kreacyjną w Lelowie 13a.
Cena do uzgodnienia. Tel.
032/6432362, 0602/433141

INNE
Garaż z lokalem użytkowym 49
m2, ul. Łobzowska, oficyna,
własność hipoteczna, media.
Cena 70.000 zł. Tel. 012/
6337012

Gospodarstwo 2,5 ha, gmina
Borzęcin nad brzegiem Uszwi−
cy, wśród sosnowych lasów,
przy projektowanej autostra−
dzie do Przemyśla, bezpośred−
nio. Cena 1,5 PLN/m2. Tel. 012/
4153974

Hala magazynowa, 920 m2,
działka 2200 m2, Kraków−Łęg,
dojazd TiR, do adaptacji.
Cena 650.000 zł Tel. 0606/
693748

Lokal 63 m2, usługowo−biuro−
wy, ul. Szuwarowa 4, ładnie
wykończony, przyziemie,
sprzedam 1500 zł/m2, wynaj−
mę 15 zł/m2. Cena do uzgod−
nienia. Tel. 0601/414404

Pawilon handlowy 84 m2, wol−
nostojący, przeznaczony na
gastronomię, produkcję, han−
del, na dz. własnościowej 1,5
a w Tarnobrzegu, ul. Koperni−
ka. Cena 190.000 zł Tel. 604/
171805 Tel. 501/181013

Udziały w 3 kamienicach, oko−
lice centrum i dworca, 150 m2

− 270000 PLN, 300 m2 − 600000
PLN, 700 m2 – 1400000 PLN. Tel.
6474269 po godz. 17.

KUPNO
MIESZKANIA

Garsonierę 18−25 m2, Śródmie−
ście, Grzegórzki, Kazimierz,
może być do remontu i bez
kuchni, rozsądna cena. Tel.
0501/163091

Mieszkanie 1−pokojowe, od 30
m2, może być do remontu.
Bieżanów, Prokocim, okolice,
bez pośredników, parter i wie−
żowiec wykluczone. Tel.
6586069

Mieszkanie 2−pokojowe, 38−40
m2, Nowa Huta, Wieliczka,
Niepołomice, do zamieszka−
nia, parter i kamienica wyklu−
czone. Cena do 80.000 zł. Tel.
0505/067251

Mieszkanie 2−pokojowe, bez−
pośrednio, tanio, bez Huty i
peryferii. Tel. 012/6586905

Mieszkanie 2−pokojowe, nowe
lub do remontu, blisko cen−
trum, Nowa Huta i parter wy−
kluczone.

Mieszkanie 2−pokojowe, pół−
noc Krakowa, Azory, Krowo−
drza, ok. Armii Krajowej co
najmniej 50 m2, zdecydowa−
nie kupię, tel. 602 414 067
Mieszkanie 3−pokojowe, 60−70
m2, lub domek jednorodzinny
(segment) do 100 m2, Krowo−
drza. Tel. 012/6337012, 0502/
136057

Mieszkanie 40−50 m2, Krowo−
drza, Łobzów − zdecydowanie
kupię. Tel. 0601/488071, 12/
6325096

Mieszkanie dwupokojowe do
48 m2 lub pokój z aneksem ku−
chennym, sypialnią i balko−
nem, z garażem, w Krakowie.
Tel. 0692/424774

Mieszkanie dwupokojowe,
małe, do 100 tys. zł, bez po−
średników, Nowa Huta, Bieża−
nów, Prokocim – wykluczone.
Tel. 0502/677797

Mieszkanie dwupokojowe, ok.
100 tys. zł, bez pośrednika, wy−
kluczone okolice Huty i pery−
ferie. Tel. 6561425 wieczorem,
0506/782930

Mieszkanie dwupokojowe,
parter wykluczony, nowe, Py−
chowice lub inna cicha okoli−
ca. tel. 12/4511526, 0502/
722239

Mieszkanie jedno− lub dwupo−
kojowe, z balkonem i jasną
kuchnią, bezpośrednio. Tel.
012/4154905

DOMY Z BALI  DREWNIANYCH
• Kompleksowa obsługa inwestora
• Projekt, produkcja, montaż, rękojmia
• Konserwacja obiektów zabytkowych

DACHY ZIELONE – strzecha, gont,
wióry, łupek

POŚREDNICTWO
NIERUCHOMOŚCI

STUDIO ARSKA
tel/fax 12/ 422−73−39

0501−37−89−45
studio.arska@gazeta.pl

DREWNIANE DOMYDREWNIANE DOMYDREWNIANE DOMYDREWNIANE DOMYDREWNIANE DOMY
mieszkalne , rekreacyjne , kanadyjki

HAT−BUD
38−420 Miejsce Piastowe
ul . Dworska  25
tel. 0−13  435 39 94
fax 0−13   433 81 70

podsufitki

podłogi

listwy wykończeniowe

galanteria drzewna

wykończenia

remonty

Sprzedaż na zasadach wyłączności prowadzi:
Agencja Nieruchomości „Eurodom”
30−019 Kraków,ul. Mazowiecka 25 pokój 308
Tel/fax: (012) 623−75−22, tel (012) 294−64−35, 0601−48−80−71
pon−pt (10.00 –17.00)

Dla zdecydowanych Klientów
poszukujemy do zakupu:

1) lokalu handlowego, najchętniej z najemcą,
w Krakowie, Niepołomicach, Bochni lub
Myślenicach (np. wynajęta apteka lub inne)

2) dwóch małych mieszkań (udziały w kamienicy
bez Księgi Wieczystej) w Podgórzu

al.29 Listopada 130 p.509, 31−406 Kraków, tel. (0−12) 420−34−30, fax (0−12) 420−34−31
www.janbud.com;  e−mail: biuro@janbud.com

POŚREDNICTWO – ADMINISTRACJA − ZARZĄDZANIE

WYNAJEM
− nowy lokal sklepowo– biurowy – Prądnik Czerwony – 5 000 zł/mies.
− 2 pok. 48 m2 – os. Albertyńskie – 750 zł/mies.

SPRZEDAŻ
Mieszkania

− 3 pok. 70 m2, nowe – Krowodrza,
ul. Meiera – 210 000 zł

− 4 pok. 65 m2 – ul. Promienistych
– 160.000 zł

Dom
− Miękinia, do remontu,

pow. 91 m2, dz. 61 a – 100 000 zł
− Olsza, 220 m2, dz. 5 a – 500.000 zł

− Proszowice − 220 m2, 8,2 a − 150.000 zł
Działki budowlane

− 20 a do 100 a – 3 km od Krakowa
– 3 000 zł /a

− Ujazd − 11 a, 22 a − 7.000 zł/a
− 45 a, Kraków − ul.Okulickiego −

40.000 zł/a, dz.komercyjna
− 200 a, Kraków − al.29 Listopada

− 50.000 zł/a, dz.komercyjna

materiały budowlane   aktualne ceny   promocje   szczegółowe kalkulacje
informacje o dystrybutorach i producentach
wyprzedaże – gdzie kupić materiały budowlane po niezwykle niskich cenach ...

Największy w Krakowie Internetowy Serwis Budowlany

Art-Presse Wydawca Krakowskiego Przeglądu Budowlanego Krakowskiego Cennika Materiałów Budowlanych i Krakowskiego Informatora Budowlanego

www.krakcenbud.com.pl
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Mieszkanie od 60 m2, 3 poko−
je + balkon, w Krakowie (par−
ter i Huta wykluczone). cena
ok. 250 tys. zł. Tel. 0602/612204
Mieszkanie w bloku, I lub II p.,
30−40 m2, do remontu, do 70
tys., w Krakowie. Tel. 016/
6212274
Mieszkanie z lokatorami, cen−
trum. Tel. 6338760, 0501/
520160

DOMY
Dom do remontu za ok. 200
tys. zł, najchętniej Borek Fałęc−
ki, Łagiewniki, Ruczaj. Tel.
0602/581618
Dom do wykończenia lub re−
montu, Bronowice, Wola Ju−
stowska, bezpośrednio. Tel.
012/4154905
Dom ok. 200 m2, nowy (max
10−letni) lub do niewielkiego
wykończenia, działka min. 4 a,
w południowo−zachodniej
części Krakowa. Tel. 076/
8447314
Dom powyżej 100 m2, Kraków
lub bardzo bliskie okolice, do
remontu, wykończenia, moż−
liwa zamiana na mieszkanie.

Cena 150.000 PLN. Tel. 0692/
691902, 069/2226853
Dom wolnostojący, nowy,
ewentualnie do niewielkiego
wykończenia, mały, do 130
tys. zł, może być z pomieszcze−
niem na działalność, w ładnej
okolicy, do 50 km. Tel. 12/
2842749, 0600/154887

DZIAŁKI
Działkę 5−7 a,  w Pychowi−
cach. tel. 12/4511526, 0502/
722239
Działkę budowlaną 7−10 a, w
Kryspinowie lub w Piekarach.
Tel.012/4133562 (w godz. 7−
15), 012/2807293 (w godz. 17−
21)
Działkę budowlaną z WZiZT lub
z pozwoleniem na budowę,
bez pośredników. Tel. 012/
4154905
Działkę budowlaną, Swoszowi−
ce, Kurdwanów, Piaski, Kliny i
okolice. Tel. 6545959,
0694454189
Działkę komercyjną lub bu−
dowlaną − samą lub z domem
(nowym lub do remontu),
powyżej 10 a, Kraków ok. Ry−

bitw lub Płaszowa. Cena do
600 000 zł. Tel. 0501/121488,
6582833
Działkę rolną lub budowlano−
rolną na terenie gminy Zabie−
rzów. Tel. 0600/395502
Działki 5 po 10 a każda, Modl−
niczka, ładnie położone, blisko
Krakowa, sprzeda właściciel.
Cena 8500 zł/a. Tel. 012/
4191071, 0606/189319
Działki od 15 do 75 a, Kobyla−
ny, panoramiczny widok.
Cena 5550 zł/a. Tel. 012/
4191071, 0606/189319

INNE
Gospodarstwo rolne z siedli−
skiem, pow. 5–6 ha, o regular−
nym kształcie w jednym ka−
wałku, teren pagórkowaty, z
lasem lub blisko lasu, w okoli−
cy Alwernii lub gminach
ościennych – kupię, tel. 604/
969936 po godz. 16.00.

Lokal biurowy do 100 m2

(może być dom), na obrze−
żach Krakowa, wysoki stan−
dard (lokale do remontu wy−
kluczone). Tel. 0602/315000

Firma wynajmie
210m2 powierzchni

biurowowej
klasy A,

w nowocześnie
urządzonym,

swoim budynku
przy ul. Królewskiej

IN F O R M A C J E:
TEL. 0501 64−60−06

0600 00−58−88

Stare siedlisko wiejskie z drew−
nianym domem, ze starodrze−
wem leśnym 0,5−5 ha, okolice
dolinek krakowskich, Myśleni−
ce. Tel. 012/4211780
Tel. 048/6160070 po godz. 15
lub 0600/293353
Teren leśny ze starodrzewem i
łąkami 0,5−5 ha, może być ze
starym domem, okolice doli−
nek Ojcowa, Myślenic. Tel.
012/4211780

ZAMIANA
MIESZKANIA

Mieszkanie 50 m2, dwupokojo−
we + miejsce garażowe, w
Krowodrzy na nowe większe
lub dom w okolicy Wielickiej,
Prokocimia. Tel. 0602/407401
po godz. 17
Mieszkanie 63 m2, 3 pokoje, I
p., Nowy Bieżanów na dom z
działką na obrzeżach Krako−
wa. Tel. 12/6577497
Mieszkanie kwaterunkowe 60
m2, I p., centrum Krakowa i do−
mek w ogrodzie (3x6) Opato−

OFERTY NAJMU
ul. Bożego Ciała − 40 m2, 1−pokojowe, nie umeblowane − 650,000 zł
ul. Wenecja − 67 m2, biurowy, II piętro − 1 500,00 zł
ul. Siemiradzkiego − 140 m2, 4−pokojowe, nie umeblowane − 2 500,00 zł
ul. Sobieskiego – 157 m2, 5−pokojowe, nieumeblowane – 2 500,00 zł
ul. Ciepłownicza – 20 m2, lokal użytkowy

Potrzebujesz pieniędzy ?
Chcesz wybudować lub kupić nieruchomość ?

A może masz już nieruchomość i potrzebujesz gotówki?

Zadzwoń!
(012) 631 – 44 – 22,      631 – 44 − 21

               ACCEPT Sp. z o.o.
szeroka oferta kredytów i pożyczek

hipotecznych

 Accept Sp. z o.o  Kraków   ul. Świętokrzyska 12 pok. 507

ul. Ładna 14,  41-444 Kraków, tel./fax 411-75-23, 413-75-30

�  WYCENY NIERUCHOMOŚCI

�  KOSZTORYSOWANIE

�  NADZORY INWESTYCYJNE

�  SZKOLENIA

GEOINFO
Krakowski Zespół Ekspertów sp. z o.o.

www.ekspert.com.pl
e-mail: aiwaniec@ekspert.com.pl
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materiały budowlane   aktualne ceny   promocje   szczegółowe kalkulacje
informacje o dystrybutorach i producentach
wyprzedaże – gdzie kupić materiały budowlane po niezwykle niskich cenach ...

Największy w Krakowie Internetowy Serwis Budowlany

Art-Presse Wydawca Krakowskiego Przeglądu Budowlanego Krakowskiego Cennika Materiałów Budowlanych i Krakowskiego Informatora Budowlanego

www.krakcenbud.com.pl

DO WYNAJĘCIA
Apartamenty luksusowe w podmiejskiej rezydencji

pomiędzy Krakowem a Wieliczką
I - 3 sypialnie, salon, kuchnia kompletnie wyposażona,

jadalnia, wc, łazienka - 120 m2,
cz. umeblowany, telefon, satelitarna TV, garaż.

II - 3 sypialnie, salon z kuchnią, kompletnie wyposażoną
i holem, gabinet, 2 przedpokoje,

2 łazienki, wc, taras - 160 m2, telefon, garaż.

Telefon: 012/289-33-20 w godz. 8-16.

NASTĘPNY NUMER

„ K R A K O W S K I E G O  RY N K U

N I E R U C H O M O Ś C I ”

UKAŻE SIĘ

27 LUTEGO 2004

Wynajmie na zasadach wyłączności:
Agencja Nieruchomości „Eurodom”
30−019 Kraków,ul. Mazowiecka 25 pokój 308
Tel/fax: (012) 623−75−22, tel (012) 294−64−35, 0601−48−80−71
pon−pt (10.00 –17.00)
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wiec, na czteropokojowe wła−
snościowe – Kraków. Tel. 12/
6331795
Mieszkanie kwaterunkowe, 98
m2, 3 pokoje, w Śródmieściu
na mniejsze kwaterunkowe z
dopłatą. Tel. 012/4219023 po
godz. 20
Mieszkanie własnościowe 36
m2, pokój, kuchnia, loggia, Lilli
Wenedy, VII p., zamienię bez−
pośrednio za dopłatą na więk−
sze. Może być do remontu, za−
dłużone. Tel. 4212793 po 20.00
Mieszkanie własnościowe 60
m2, 3 pokoje z kuchnią, II p., w
Nowym Sączu, na podobne
lub mniejsze  w Krakowie. Tel.
0606/814982, 0503/103262

INNE
Działkę bud.−rolną 134 a, Są−
spów, uzbr., przy drodze asfal−
towej, w sąsiedztwie Parku Oj−
cowskiego, 20 km od Krako−
wa, projekt, pozw. na budo−
wę zamienię na mieszkanie w

Krakowie lub sprzedam. Tel.
012/2673407, 0505/486770

WYNAJEM
MIESZKANIA

Garsoniera, doskonale zloka−
lizowana, umeblowana, wy−
posażona, po remoncie,
Cena 650 + media. Tel. 0501/
388602, 012/2671088
Garsoniera, os. Jagiellońskie,
umeblowana, od 1.04.2004.
Cena 500 zł + media − na dłuż−
szy okres. Tel. 6485047
Mieszkania 32 m2, 43 m2 lub 75
m2, ul. Mazowiecka, na biuro,
lokal handlowy, możliwość
adaptacji. Tel. 0602/150126
Mieszkanie 1 lub 2−pokojowe
w okolicach lub z dobrym do−
jazdem do ul. Królewskiej,
kompletnie umeblowane,
czynsz razem z opłatami nie
więcej niż 800 zł m−c, tel. 609/
224612, 600/065215

Mieszkanie 2−pokojowe, os.
Centrum A, 35 m2, umeblowa−
ne, pralka, lodówka, telefon,
II p. Cena 600 zł + kaucja +
czynsz i media. Tel. 0604/
976786

Mieszkanie 34 m2, 1−pokojowe,
nowe, łazienka, kuchnia, Kur−
dwanów − Turniejowa. Cena
550 zł + media. Tel. 012/
2638011

Mieszkanie 37 m2, pokój + po−
kój z aneksem kuchennym,
balkon, winda, miejsce posto−
jowe pod budynkiem, os. Ża−
biniec. Cena 1000 zł/miesiąc
+ media. Tel. 0501/537943

Mieszkanie 3−pokojowe, 49 m2,
os. Tysiąclecia, doskonała lo−
kalizacja. Cena 800 zł/mc +
media. Tel. 012/2648015

Mieszkanie 64 m2, ul. Szwedz−
ka (Dębniki), II p., wysoki stan−
dard, wyposażenie, częścio−
wo umeblowane. Cena 1300
zł + media. Tel. 0608/646213

Mieszkanie 85 m2, Salwator, 3−
pokojowe + garderoba, ga−
raż, widokowe – taras i balkon,
parkiety, flizy, ogródek do dys−
pozycji, wynajmie właściciel.
Cena 1750 zł. Tel. 0506/228939

Mieszkanie dwupokojowe,
bezpieczne, Bronowicka, wy−
najmie właściciel. Cena 750 zł
+ media. Tel. 0696/086310

Mieszkanie M−3, 56 m2, I p., 2
pok., łazienka z WC, wyposa−
żone, superkomfort, Biało−
prądnicka, dla 2−4 osób, od
marca 2004, bezpośrednio.
Cena 1100 zł/m−c (z upustem).
Tel. 0604/692263

Mieszkanie nowe, dwupokojo−
we, wysoki standard, umeblo−
wane, I piętro, ul. Akacjowa
(Olsza), parking zamknięty.
Cena 1150 zł/miesiąc + me−
dia. Tel. 0691/408989
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LOKALE BIUROWE W BIUROWCU
Przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Krakowie

wynajmie:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „KRAKUS”

informacja:
Pok. nr 1 – parter Świętokrzyska 12 w godz. 9.00−17.00

tel. 630−23−72; 630−23−74

Mieszkanie nowe, wyposażo−
ne, dobra lokalizacja, Zakrzó−
wek, ul. św. Jacka, miejsce po−
stojowe. Cena 850 + 300
czynsz + 600 kaucja. Tel
0694210619

Mieszkaniem lub domem w
Krakowie zaopiekuję się przez
okres 1 roku − 2 lat. Tel. 016/
6212274

Parter domu 90 m2 (4 pokoje)
+ 50 m2 piwnic, duży garaż i
ogródek, teren ogrodzony,
Krowodrza, bardzo dobra lo−
kalizacja, spokojna ulica, 2 li−
nie telefon. Cena 2500 zł/m−c
Tel. 012/4154067, 0602/151090

Piwnice 300 m2, pod gastrono−
mię lub fitnes, 15 zł/m2, parter
2x175 m2 pod działalność, pię−
tro biurowe 20 zł/m2, Józefiń−
ska. Tel. 0600/613313

Pokój 14 m2, w mieszkaniu 3−
pokojowym, komfortowym, ul.
Rydla (Bronowice). Preferowa−
na współlokatorka niepaląca.
Cena 400 zł + media. Tel.
0694133888

Segment samodzielny, 50 m2,
1−pokojowy z antresolą i tara−
sem, przytulny, umeblowany,
wyposażony, ok. pętli Łagiew−
niki. Cena 1000 zł + media/
miesiąc. Tel. 2674530

Teren pod bazę samochodo−
wą do 30−40 samochodów,
może być strzeżona. Cena
3000 zł (do negocjacji).
Tel.0608/099964

Teren pod działalność, utwar−
dzony, częściowo zabudowa−
ny, hala, garaże, wiata. Cena
3000 zł (do negocjacji). Tel.
0608/099964

Wydzierżawię nieruchomości
gruntowe niezabudowane od
2 a do 20 ha Kraków Przego−
rzały przy ul. Księcia Józefa tel.
0501/321947

DOMY
Dom 350 m2, nowy, wysoki
standard, parking, garaż 80
m2, w Płaszowie − wynajmę w
całości lub połowę. Cena
4500 zł/miesiąc za całość. Tel.
012/6530171
Dom superkomfortowy 300m
2, na Woli Justowskiej. Cena 2
100 euro. Tel. 0602/480020
Dom szeregowy − Kraków –
centrum, Cichy Kącik, pow.
135 m2, ogród, 5 pokoi, 2 ła−
zienki, taras, balkon, parking 2
samochody. Cena 750 euro.
Tel. 032/2815893

INNE
Biuro 22 m2, ul. Grzegórzecka
8, naprzeciw hali targowej, za−
plecze socjalne, bardzo dobry
standard. Cena 800 zł. Tel.
0692/281182
Garaż − blaszak, przy ul. Pa−
chońskiego, możliwość wyko−
rzystania na magazyn, ogro−
dzony, 140 zł/mies. lub sprze−
dam. Tel. 0601/821006 lub
4152863 wieczorem
Lokal handlowo−biurowy, 120
m2, Bronowice, wysoki standard.
Cena 3200 zł. Tel. 0501/553360
Lokal usługowo−mieszkalny w
oficynie, 35 m2, samodzielny,
centrum, ul. św. Gertrudy.
Cena 550 zł. Tel. 0600/613313
Magazyn wolnostojący 180
m2, przy wylocie E7, biuro, ła−
zienka, telefon. Cena netto 8
zł/m2. Tel. 0600/910825
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