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Jak już informowaliśmy w poprzednich numerach nasze−
go dwutygodnika, krakowski oddział Polskiego Stowarzy−
szenia Budowniczych Domów organizuje Konkurs o nagro−
dę „Złotego Sokoła” i tytuł „Krakowskiego Mieszkaniowe−
go Dewelopera Roku”. Przez pięć najbliższych numerów
będziemy na naszych łamach prezentować inwestycje zgło−
szone do konkursu. Do 8 października Sąd Konkursowy oce−
ni i wybierze najlepsze z nich. Zwycięzcy zostaną uhonoro−
wani statuetkami „Złotych Sokołów”. Oczywiście „Krakow−
ski Rynek Nieruchomości” objął patronat medialny nad tym
Konkursem.

Zapraszamy również do lektury artykułu Grażyny Różal−
skiej „Większe bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych”.
Tekst bardzo aktualny, jako że wielu członków spółdzielni
występuje o ustanowienie odrębnej własności lokalu miesz−
kalnego lub domu jednorodzinnego. Rada Miasta Krakowa
postanowiła udzielić wysokich rabatów spółdzielniom wy−
kupującym grunty od gminy.

W naszej stałej rubryce „Okiem pośrednika” mogą się
Państwo zapoznać z analizą Grzegorza Maciejewskiego do−
tyczącą sytuacji na rynku nieruchomości w okresie wakacji.

Piotr Geisler

W NASTĘPNYM NUMERZE M.IN.:

Konkurs o nagrodę „Złotego Sokoła” – „Prezentacja
inwestycji zgłoszonych do konkursu” ...................... 38−40

Miasto Kraków zastosuje większe bonifikaty
dla spółdzielni mieszkaniowych od cen sprzedaży nieru−
chomości gruntowych stanowiących własność Miasta
na rzecz spółdzielni mieszkaniowych
– Grażyna Różalska „Większe bonifikaty
dla spółdzielni mieszkaniowych” .................................... 41

Atlas radzi – Farby elewacyjne nie tylko zdobią, ale
przede wszystkim chronią ściany przed niekorzystnym
działaniem czynników atmosferycznych. Elewacja pomalo−
wana farbą powinna przetrwać wiele lat i wyglądać
ładnie i czysto − „Na słońce i niepogodę” ................. 42−43

Okiem pośrednika – Mijają trzy miesiące od czasu wejścia
Polski do Unii Europejskiej. Jednocześnie upływa trzeci
miesiąc odczuwalnego spadku sprzedaży nieruchomości,
zarówno mieszkań, działek, jak i domów. Pośrednicy
jednak patrzą w przyszłość z optymizmem, odczuwalny jest
już większy ruch w biurach nieruchomości. Klienci, którzy
czekali na ustabilizowanie się rynku nieruchomości po
1 maja, ponownie zaczynają się zastanawiać nad zainwe−
stowaniem swoich oszczędności. Sprawdzają obecny
poziom cen i ... decydują się na pierwsze zakupy
– Grzegorz Maciejowski „Mniejsza sprzedaż” ............. 43

Aktualności

z Krakowa ..................................................................... 44

z kraju ............................................................................ 45

Niezbędnik, czyli podstawowe wskaźniki dla
osób prowadzących działalność gospodarczą ........... 44−45

Kupon na bezpłatne ogłoszenie drobne ...................... 116

Prezentacje kolejnych inwestycji zgłoszonych do Konkur−
su o nagrodę „Złotego Sokoła” i tytuł „Krakowskiego
Mieszkaniowego Dewelopera Roku”.
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MIESZKANIA SPRZEDAŻ

GARSONIERY / 1 POKOJOWE
CHOPINA 19m2, 0/III 88 000 zł
BATOREGO 22m2, 0/IV 90 000zł
SIEMIRADZKIEGO 27m2, 2IV, po remoncie 115 000 zł
ARMII KRAJOWEJ 28m2, 1/V 103 000 zł
WYBICKIEGO 29m2, 0/X 105 000 zł
STRZELCÓW 32m2, 0/IV 124 000 zł
POWSTAŃCÓW 33m2, 2/IV, po remoncie 123 000 zł
GROTA ROWECKIEGO 33m2, 4/IV, L 103 000 zł
KROKUSOWA 33m2, 0/IV 125 000 zł
KORDIANA 33m2, 3/III, SW 108 000 zł
PIEKARSKA 34m2, 4/IV, SW, taras 185 000 zł
REZEDOWA 34m2, 1/III, nowe, wykończone 200 000 zł
WITOSA 35m2, 8/X, do remontu 105 000 zł
MYŚLIWSKA 36m2, 2/IV 115 000 zł
CENTRUM D 38m2, 2/VIII 110 000 zł
BOBROWSKIEGO 39m2, 1/V, B 145 000 zł
NUSZKIEWICZA 40m2, 4/IV, wykończone 150 000 zł
SAREGO 41m2, 0/IV, H 145 000 zł

2 POKOJOWE
UŁANÓW 34m2, 4/IV 113 000 zł
CZEPCA 36m2, 10/X 135 000 zł
OKÓLNA 37m2, 0/IV, po remoncie 124 000 zł
MIECHOWITY 37m2, 4/IV, po remoncie 133 000 zł
KORDIANA 37m2, 2/IV 120 000 zł
MAKOWSKIEGO 38m2, 0/IV, H, balkon, parkiet 108 000 zł
OS. KALINOWE 38m2, 5/X 90 000 zł
MEISSNERA 38m2, 0/III, H 110 000 zł
PODWAWELSKIE 40m2, 2/X 140 000 zł
OS. NIEPODLEGŁOŚCI 41m2, 5/VII 125 000 zł
ŻYWIECKA 42m2, 1/II, do wykończenia 175 000 zł
STACHIEWICZA 42m2, 9/X, H 140 000 zł
CENTRALNA 42m2, 10/XII 120 000 zł
PĘDZICHÓW 43m2, 3/III, nadbudowa, wykończone 160 000 zł
HELCÓW 43m2, 4/IV 170 000 zł
OBOPÓLNA 43m2, 3/III 160 000 zł
KONECZNEGO 46m2, 3/IV, H, garaż 227 000 zł
ŁUSZCZKIEWICZA 46m2, 2/IV, do remontu 133 000 zł
WYSŁOUCHÓW 48m2, 1/VI 139 000 zł
OS. STALOWE 48m2, 2/VI, winda, balkon 98 000 zł
ŻABINIEC 48m2, 1/II 205 000 zł
NUSZKIEWICZA 48m2, 3/III, hipoteka, nowe, wykończone 195 000 zł
BOJKI 49m2, 2/IV 140 000 zł
OS. ZIELONE 50m2, 0/II, po remoncie 130 000 zł
SZABLOWSKIEGO 50m2, 0/III, B 255 000 zł
GRZEGÓRZKI 50m2, po remoncie 190 000 zł
ALEKSANDRY 50m2, 4/IV 135 000 zł
WYBICKIEGO 51m2, 0/IV, nowe 195 000 zł
PODLESIE 52m2, 2/II, H, atrakcyjne 160 000 zł
OBOŹNA 52m2, 10/X, H 165 000 zł
TELIMENY 52m2, 4/IV, SW 135 000 zł
GUTENBERGA 53m2, wys. parter/IV, wys. standard 245 000 zł
RADZIKOWSKIEGO 54m2, 1/III, wykończone 235 000 zł
AL. DASZYŃSKIEGO 54m2, 3/IV, H, po remoncie 225 000 zł
GRZEGÓRZECKA 55m2, 2/III, po remoncie 182 000 zł
BIAŁOPRĄDNICKA 55m2, 0/IV, wykończone 206 000 zł
MALBORSKA 55m2, 2/III, H, nowe 172 000 zł
SZLAK 56m2, 3/IV, front 205 000 zł

KIELECKA 58m2, 1/III, balkon 230 000 zł
PSZCZELNA 58m2, wys. parter/III, nowe 190 000 zł
DIETLA 59m2, 2/IV, po remoncie 165 000 zł
GRZEGÓRZECKA 60m2, 0/V, wys. standard 290 000 zł
PRUSA 60m2, 1/III, parkiet 255 000 zł
KRASICKIEGO 61m2, 2/III 255 000 zł
PAWLIKOWSKIEGO 70m2, 1/IV, front 360 000 zł
JÓZEFITÓW 70m2, 0/III 210 000 zł

3 POKOJOWE
ARMII KRAJOWEJ 47m2, 4/IV, loggia 200 000 zł
OS. DYWIZJONU 303 50m2, 10/X, SW 125 000 zł
ZAPOLSKIEJ 50m2, 9/X, loggia 180 000 zł
POWSTAŃCÓW 53m2, 8/X, po remoncie, ładne 180 000 zł
ESTOŃSKA 54m2, 0/IV, SW 150 000 zł
WIELICKA 54m2, 0/IV, H 150 000 zł
ŁEPKOWSKIEGO 55m2, 6/X, SW, L 165 000 zł
ŁUŻYCKA 56m2, 10/X, loggia 145 000 zł
RADZIKOWSKIEGO 57m2, 1/IV, po remoncie 180 000 zł
SERBSKA 57m2, 2/IV, loggia 140 000 zł
ŁOWIENICKA 58m2, 2/IV, H, 2 balkony, wys. standard 240 000 zł
GRZEGÓRZECKA 58m2, 4/IV 300 000 zł
IMBRAMOWSKA 58m2, 5/X, po remoncie, loggia 175 000 zł
BIAŁOPRĄDNICKA 60m2, 1/IV, wyk. 265 000 zł
NUSZKIEWICZA 60m2, 3/IV, H, 2 poziomy 267 000 zł
BIELINY PRAŻMOWSKIEGO 60m2, 2/III, balkon 245 000 zł
WALEREGO SŁAWKA 60m2, 3/X 175 000 zł
PIJARÓW 60m2, 1/II 215 000 zł
FATIMSKA 60m2, 3/IV 160 000 zł
MŁYŃSKA 63m2, 2/X, po remoncie 200 000 zł
JAHODY 63m2, 4/IV, wykończone 230 000 zł
OS. II PŁK. LOTNICZEGO 64m2, 10/XI, SW 150 000 zł
ROSTWOROWSKIEGO 64m2, 4/IV, L 205 000 zł
OS. NA SKARPIE 64m2, 3/III 165 000 zł
KLINY 65m2, 0/III 180 000 zł
MOGILSKA 65m2, 5/V 230 000 zł
KRÓLOWEJ JADWIGI 67m2, 0/III 420 000 zł
OS. HUTNICZE 67m2, 6/VI, H 173 000 zł
OS. OGRODOWE 70m2, 3/III, loggia 172 000 zł
MŁYŃSKA 70m2, 0/IV, H, loggia 185 000 zł
FERTNERA 71m2, 4/X, loggia 257 000 zł
HELENY 72m2, 0/IV, SW, 2 balkony 193 000 zł
OS. OŚWIECENIA 72m2, 4/X, balkon 185 000 zł
WAWELSKA 73m2, 1/III, SW, wys. standard 227 000 zł
KROKUSOWA 74m2, 5/V, garaż 265 000 zł
BOHATERÓW GETTA 75m2, 4/V 385 000 zł
HALSZKI 77m2, 4/X, 155 000 zł
BOHATERÓW WRZEŚNIA 81m2, 1/VI, balkon, garaż 265 000 zł
KRÓLOWEJ JADWIGI 83m2, dwupoz., nowe, 320 000 zł
RADZIWIŁŁOWSKA 82m2, 0/IV 350 000 zł
KOCHANOWSKIEGO 86m2, 2/II, balkon 280 000 zł
SIENKIEWICZA 87m2, 2/III 370 000 zł
MIŁKOWSKIEGO 88m2, 4/IV, okna połaciowe 295 000 zł
FRIEDLEINA 90m2, 4/IV, apartament 360 000 zł
GLOGERA 91m2, 1/II, garaż 385 000 zł
RADZIWIŁŁOWSKA 94m2, 3/III 400 000 zł
SAREGO 98m2, 0/IV, front 375 000 zł
UJEJSKIEGO 98m2, 4/IV, nowe 358 000 zł
STAROWIŚLNA 100m2, 3/IV, H 95 000 euro

4 POKOJOWE
OS. KOŚCIUSZKOWSKIE 65m2, 0/X 165 000 zł
PROMIENISTYCH 67m2, 2/X 216 000 zł
KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 72m2, 2/II, H, dwupoz., wys. standard 309 000 zł
TELIGI 72m2 185 000 zł
OS. OŚWIECENIA 75m2, 3/III, SW 175 000 zł
KOBIERZYŃSKA 79m2, 1/III 310 000 zł
BRATYSŁAWSKA 79m2, 5/XIV, nowe 240 000 zł
MYŚLIWSKA 82m2, 1/IV, SW, 2 balkony, wys. standard 253 000 zł
RYDYGIERA 82m2, 0/IV, balkon, ogródek 180 000 zł
KOTLARSKA 84m2, 3/IV, H 295 000 zł
ROZRYWKA 85m2, 4/X, loggia 240 000 zł
CZARNOGÓRSKA 89m2, 3/IV, cena do negocjacji 180 000 zł
HALSZKI 90m2, 4/IV 288 000 zł
GLOGERA 91m2, 1/II, nowe 380 000 zł
PRZEGON 94m2, 2/III, dwupoz. 400 000 zł
GLOGERA 95m2, 1/III, nowe 275 000 zł
KROWODERSKA 140m2, 1/IV 640 000 zł
KONECZNEGO 110m2, 3/IV 440 000 zł

w w w. z a t o r s k a . g r a t k a . p l

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka − 52m2, 2
pok., 5/5, wysoki standard
wykończenia − 180.000 zł

PędzichówPędzichówPędzichówPędzichówPędzichów
38m2, 2−pok.,
3/3, nowa
nadbudowa,
wykończone
− 159.000 zł

Olsza Olsza Olsza Olsza Olsza − dom wolnostojący 160m2,
wysoki standard wykończenia − 530.000 zł
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OFERTA SPECJALNA

Dębniki − luksusowy dom do wynajęcia
pow. 180 m2, działka 8 arów

cena 1200 EUR, tel 502 10 50 70

Wola Duchacka dom do sprzedania
270 m2, działka 9 a, cena 480 000 PLN

tel: 502 10 50 70

Olsza dom po częściowym remoncie
140 m2, działka 2a, cena 395 000 PLN 

tel. 502 10 70 60

Skawina
dom 300m, działka 14a

cena 670 000 PLN, tel. 0502 10 50 40

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ

Niepołomice ul. Ogrodowa  Nowe domy w zabudowie szeregowej
w kameralnym osiedlu, budowane metodą tradycyjną, pow. 167,5 m2

dz. 0,216 ar − 256.500; 179 m2 dz. 0,372 ar − 301.000; 168 m2
dz. 4,8 ar − 273.100. Tel. 502 10 50 60 biuro 267 91 00

Kamienica narożna w świetnej lokalizacji z widokiem na bul−
wary wiślane, zakole Wisły. Z wyższych kondygnacji widok na
kopiec Kościuszki a z drugiej części widok na Stare Podgórze
i wprost na Rynek Podgórski. Kamienica po remoncie elewa−
cji ’94 − ’97, wymienione piony w kamienicy i w części miesz−
kań. Powierzchnia użytkowa 2340 m2.
Parter: lokale handlowo − usługowe o łącznej pow. 327 m2,
I piętro: lokale mieszkalne − 364 m2,
II piętro: lokale mieszkalne − 382 m2,
III piętro: lokale mieszkalne − 391 m2,
IV piętro: strych do adaptacji o pow. około 500 m2. Dodatkowa
powierzchnia to piwnica o pow. 350 m2. Dwie klatki schodowe −
główna i w oficynie − nie liczone do powierzchni. Ogólna po−
wierzchnia mieszkalna to 1263,43 m2 z czego 572 m2 wolne
(część na umowach cywilnych) i 592 m2 z przydziałem od gmi−
ny + lokale handlowe.

CENA: 1 200 000 EUR − DO NEGOCJACJI

Renesansowy pałacyk z XVI wieku,
trzykondygnacyjny, w tym poddasze użytkowe,
podpiwniczony, wymagający kapitalnego remontu.
Powierzchnia użytkowa 2068 m2.
Idealny na siedzibę firmy lub hotel.
Tel. 502 30 30 70
CENA: 7 000 000 PLN
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NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE, KOMERCYJNE, DZIAŁKI
MIESZKANIA − SPRZEDAŻ

1−pokojowe

Lipska 37m2 110 000 PLN 1582

2−pokojowe

Odrzańska 38m2 125 000 PLN 0952

Kurasia 38,5m2 115 000 PLN 1572

Wielicka 49m2 180 000 PLN 1584

Os. Urocze 50,7m2 130 000 PLN 1895

Stojałowskiego 54m2 189 000 PLN 1806

Siemienowicza 63m2 165 000 PLN 1547

Krowoderska (parking) 76m2 340 000 PLN 1768

3−pokojowe

os. Złoty Wiek 49m2 134 000 PLN 1508

Zakopiańska 58m2 155 000 PLN 1386

Stojałowskiego 60m2 135 000 PLN 1799

Białoprądnicka 60m2 217 000 PLN 1814

Beskidzka 61m2 140 000 PLN 1893

Gutenberga 64m2 235 000 PLN 1189

Grota Roweckiego (po rem.) 65m2 185 000 PLN 1560

Starowiślna (udział) 66,5m2 245 000PLN 1747

Balicka 68m2 360 000 PLN 1576

Saska 68m2 250 000 PLN 1663

Szuwarowa 68,5m2 340 000 PLN 1671

Solskiego 70,5m2 295 000 PLN 1633

Legnicka 72m2 235 000 PLN 0946

Łagiewniki 74m2 189 000 PLN 1829

Limanowskiego (udział) 78m2 350 000 PLN 1727

Piastowska 80m2 400 000 PLN 1862

Al. Pokoju 88m2 380 000 PLN 1682

Salwator 90m2 240 000 PLN 1542

Zyblikiewicza 90m2 360 000 PLN 1163

Batorego 95m2 410 000 PLN 1517

Syrokomli   96m2 330 000 PLN 1204

Friedleina + (piwnica 92m) 97m2 470 000 PLN 1801

Krowoderska (parking) 98m2 440 000PLN 1767

Obozowa 114m2 399 000 PLN 1726

Starowiślna 115m2 380 000 PLN 479

4−pokojowe

Łepkowskiego   66m2 180 000 PLN 1510

Praska (z ogródkiem) 92m2 432 000 PLN 1154

Armii Krajowej (+garaż) 100m2 450 000 PLN 0834

Królowej Jadwigi 100m2 340 000 PLN 1449

Turniejowa 100m2 310 000 PLN 1603

Bieżanowska (strych) 102m2   99 000 PLN 1555

Pszona (do wejścia) 110m2 440 000 PLN 1780

Żabiniec 110m2 440 000 PLN 1662

Al. Słowackiego 147m2 430 000 PLN 1568

Krowoderska 175m2 780 000 PLN 1772

APARTAMENTY − SPRZEDAŻ

Warszawska    90m2 351 000 PLN 1242

Kliny−Soroki    91m2 360 000 PLN 1390

Piastowska 107m 750 000 PLN 1836

Łagiewniki−Sucha 112m2 300 000 PLN 1865

Sereno Fenna 135m2 500 000 PLN 1818

Kościuszki 147m2 1 250 000 PLN 1615

Westerplatte 150m2 700 000 PLN 1720

pl. Kossaka 152m2 900 000 PLN 1646

DOMY − SPRZEDAŻ

Niepołomice 118m2 236 000 PLN 1383

Stróża 120m2 42a 225 000 PLN 1847

Gm. Mogilany 128m2 381 000 PLN 1222

Niepołomice 133m2 159 000 PLN 1384

Partyzantów 140m2 395 000 PLN 1819

Gm. Skawina 150m2 260 000 PLN 1029

Wola Justowska 150m2 550 000 PLN 1046

Szczawa 150m2 22a 330 000 PLN 1564

Mogilany 160m2 450 000 PLN 1540

Wrząsowice 160m2 14a 190 000 PLN 1048

Wola Duchacka (bliźniak)170m2 7,3a 450 000 PLN 1209

Wieliczka (st. surowy)170m2 8a 200 000 PLN 1597

Olsza 180m2    5a 700 000 PLN 1052

Jugowice 180m2 580 000 PLN 1068

Bieżanowska 190m2 22,5a 495 000 PLN 1516

Myślenice – Zarabie 190m2 15a 210 000 EUR 1711

Gm. Niepołomice 198m2 350 000 PLN 1389

Chełm (st. sur. otw.) 200m2 330 000 PLN 1004

Olsza (po remoncie) 200m2 3,53a 580 000PLN 1790

Gm. Kłaj 200m2 255 000 PLN 1409

Kliny (szeregówka) 200m2 5a 450 000 PLN 1824

Libertów 220m2    8a 200 000 USD 1467

Kliny 240m2 650 000 PLN 1439

Kosocice (widokowe)240m2 13a 250 000 PLN 1845

Gm. Wieliczka 250m2 13a 250 000 PLN 0999

Łagiewniki 270m2 585 000 PLN 1523

Wola Duchacka 270m2   9a 510 000 PLN 1045

Jugowice 270m2 3,3a 395 000 PLN 1707

Jugowice 270m2 3,3a 395 000 PLN 0975

Gm. Kłaj 280m2 400 000 PLN 1408

ok. Sidziny 300m2 670 000 PLN 1456

Rej. Cegielnianej 300m2 4,5a 150 000 EUR 1423

Brzeźnica 350m2 16a 250 000 PLN 1713

Modrzewiowa 380m2   10a 900 000 PLN 1332

Prokocim 400m2 4a 440 000 PLN 1853

Libertów (lux) 450m2 13a 300 000 EUR 1428

Włosań 450m2 29a 1 250 000 PLN 1644

Wola Justowska 600m2   60a 400 000 EUR 1027

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ

Wola Justowska 8a 280 000 PLN 1867

Iwanowice    10a      20 000 PLN 1007

rej. Ronda Grunwaldzkiego 12,63a 3 500 000 PLN 1792

Gm. Zabierzów 14a 65 000 PLN 1800

Gm. Świątniki    15a      95 000 PLN 1425

Tonie 15,8a 140 000 PLN 1868

Niepołomice (szeregówki) 18,5a 277 500 PLN 1825

Rajsko 31a 235 000 PLN 1890

Nowy Sącz (pod salon samochod.)34a 200 000 EUR 1670

Gm. Świątniki    52a      80 000 PLN 1107

Nowy Sącz (komercja) 53a 250 000 EUR 1601

KAMIENICE − SPRZEDAŻ

rej. Retoryka 250m2    450 000 EUR 1562

Al. 29 Listopada 300m2    900 000 PLN 1563

Zamojskiego 315m2    600 000 PLN 0976

Pl. Axentowicza 510m2, 7a 2 500 000 PLN 0993

Limanowskiego 900m2 1 100 000 PLN 1570

Pl. Matejki 1250m2 6 500 000 PLN 0909

Wielopole 1320m2 2 000 000 USD 1522

Smoleńsk 2150m2 1 500 000 EUR 1569

Staromostowa 2340m2 1 200 000 EUR 1839

DOMY − WYNAJEM

Olkuska 160m2 4 000 PLN 1121

Dębniki 180m2 1 200 EUR 1613

Łagiewniki 300m2 4 000 PLN 1168

rej. Grottgera 400m2 1900 EUR 0788

Polana Żywiecka 450m2 2 000 USD 1427

Bronowice 250m2 6 000 PLN 1659

Śródmieście (kamienica) 720m2 7EUR/m2

APARTAMENTY − WYNAJEM

Kasztanowa (studio) 50m2 1200 PLN 1856

Jaracza 54m2 1200 PLN 1885

Królowej Jadwigi (z garażem) 60m 2000 PLN 1776

Modrzewskiego 60m2 1400 PLN 1884

Wola Justowska 68m2 2 000 PLN 1812

Al. Kasztanowa 80m2 3000 PLN 1870

Żuławskiego 85m2 2 400 PLN 1815

28−Lipca 94m2 4000 PLN 1857
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OFERTA SPECJALNA

Michałowice
rezydencja 450 m, działka 65 a

tel. 502 20 20 90  cena 500 000 EUR

Modlniczka
dom 210 m2,działka 17 a

tel. 502−10 60 00

Ośrodek wczasowy nad jeziorem
Rożnowskim, działka o pow. 52 ar sześć
domków letniskowych, tel 502 30 30 60

Cena sprzedaży 285 000 PLN.

Kraków−Kostrze
dom rezydencja 550 m, działka 14 a
tel. 502 30 30 40  cena 990 000 PLN

Swoszowice
dom 280 m2, działka13 a,

tel. 502 30 30 40 Cena: 760 000 PLN

Wola Justowska, pow. domu 400 m2,
pow. działki 4 ary

tel. 502−20−20−90 cena 1.300.000,− PLN 

Aleja Kasztanowa , dom wolnostojący
300m2, działka 7,30a

tel. 502−30−30−50 cena 1 350 000 PLN

Konary
dom w stylu dworku 321,7 m, działka 1,23 ha

tel. 502 30 30 50   sprzedaż 220 000 EUR
                                   wynajem 1 000 EUR

ul. Szablowskiego − mieszkanie 50 m2,
1 sypialnia + salon otwarty na kuchnię

z tarasem i ogródkiem,
tel. 502 30 30 20 cena 255 000 PLN

ul. Beliny Prażmowskiego
− mieszkanie 71 m2, 1 piętro, 3 pokoje,
tel. 502 30 30 20 cena 360 000 PLN

Swoszowice − rezydencja 600 m2,
działka 32 a − luksusowa rezydencja

z basenem − sprzedaż,
tel. 502 30 30 40 cena 1 770 000 PLN

Polana Żywiecka − dom 450 m2,
działka 12 a tel. 502 30 30 50

cena 890 000 PLN

Bronowice Małe − mieszkanie 70 m2,
3−pokojowe tel. 502 10 60 00

cena 410 000 PLN

Libertów − dom 240 m2, działka 12 a,
ładnie wykończony,

tel. 502 30 30 40 cena 750 000 PLN

Bronowice − dom 180 m2,
działka 4 a, super komfort − sprzedaż.,
tel. 502 30 30 50 cena 950 000 PLN

Wola Justowska − rezydencja 500 m2,
działka 19 a, unikalna lokalizacja −

sprzedaż, tel. 502 30 30 40
cena 400 000 EUR

Śledziejowice − dom w stylu
dworkowym 280 m2, działka 8 a,

tel. 502 30 30 50 cena 600 000 PLN

Czarnochowice − stylizowany na
4 alkierzowy dwór 730 m2, działka 26 a,

tel. 502 30 30 50 cena 650 000 EUR

Brzezie − komfortowy dom 400 m2,
działka 33 a, tel. 502 30 30 50

 cena 170 000 USD

Stylizowany na zameczek dom nad
J. Rożnowskim 280 m2, działka 30 a,
tel. 502 30 30 50 cena 100 000 USD
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NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE, KOMERCYJNE, DZIAŁKI

MIESZKANIA − SPRZEDAŻ

1−pokojowe
Kochanowskiego 25m2 120 000 PLN 1920

Św. Tomasza 31,5m2 300 000 PLN 2163

Stare Miasto 35m2 160 000 PLN 2625

Sebastiana 35m2 148 000 PLN 2713

Pedzichów 38,3m2 171 000 PLN 2593

Reja 43m2 230 000 PLN 2119

Kazimierz 68m2 239 000 PLN 2573

2−pokojowe
Os. Oficerskie 42m2 160 000 PLN 2711

Łobzowska 44m2 185 000 PLN 2663

Kamieniarska 46,5m2 170 000 PLN 2564

Żabiniec 49,3m2 245 000 PLN 2735

Szablowskiego 50m2 255 000 PLN 2561

Dietla 52m2 182 000 PLN 2482

Białoprądnicka 55,5m2 230 000 PLN 2641

Cybulskiego 58m2 230 000 PLN 2583

Łobzów 65,5m2 308 000 PLN 2376

Daszyńskiego 67m2 320 000 PLN 2712

Konarskiego 70m2 300 000 PLN 2621

Al. Słowackiego 102m2 370 000 PLN 2681

3−pokojowe
Bieżanowska 47m2 125 000 PLN 1808

Os. Niepodległości 57m2 153 000 PLN 2580

Wrocławska 58m2 270 000 PLN 2424

Szablowskiego 65m2 260 000 PLN 2695

Bronowice Małe (z garażem)70m2 410 000 PLN 2715

Beliny Prażmowskiego 71m2 360 000 PLN 2651

Fertnera 73m2 220 000 PLN 1932

ok. Błoń 93m2 465 000 PLN 2209

Łobzów 99m2 360 000 PLN 2377

Starowiślna 100m2 450 000 PLN 2200

Salwator 107m2 428 000 PLN 0781

Grzegórzki 115m2 380 000 PLN 2414

Łobzowska 130m2 170 000 EUR 2216

4−pokojowe
Pszona 77m2 255 000 PLN 2435

Zwycięstwa 78m2 380 000 PLN 2728

Kremerowska 83,5m2 417 000 PLN 2392

Wola Justowska 85m2 382 000 PLN 2590

Oboźna 95m2 470 000 PLN 1906

Królewska 96m2 365 000 PLN 1732

Kordiana 100m2 320 000 PLN 2597

Konarskiego 106m2 420 000 PLN 2615

Wola Justowska 108m2 486 000 PLN 2588

Stare Miasto 115m2 210 000 USD 2618

Wola Justowska 140m2 630 000 PLN 2589

APARTAMENTY − SRZEDAŻ
Św. Tomasza 130m2 1 560 000 PLN 2537

Piastowska 140m2 950 000 PLN 1288

Szablowskiego 148m2 1 200 000 PLN 2451

Lea 164m2 790 000 PLN 1351

Krowodrza 200m2 1 250 000 PLN 2470

Grabowskiego (udział) 470m2 900 000 PLN 1476

DOMY I KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Proszowice 100m2 4,42m 75 000 PLN 1782

Nowa Huta 110m2 10a 350 000 PLN 2639

Wola Justowska 150m2 6,5a 1 500 000 PLN 2437

Zakopiańska 160m2 7,35a 550 000 PLN 1059

Wola Duchacka (bliźniak)170m2 7,3a 450 000 PLN 1209

Bronowice Małe 180m2 4a 950 000 PLN 2142

Wola Duchacka 190m2 63a 435 000 PLN 2515

Pozowice 200m2 31a 300 000 PLN 0334

Niepołomice 200m2 5a 445 000 PLN 2506

Zielonki 200m2 22a 370 000 PLN 2408

Modlniczka 210m2 17a 650 000 PLN 2420

Kliny 220m2 750 000 PLN 2390

Bronowice 225m2 515 000 PLN 2181

Wola Justowska 230m2 5a 1 400 000 PLN 0467

Zakamycze 230m2 28a 295 000 EUR 2080

Libertów 240m2 12a 740 000 PLN 2378

Księcia Józefa 250m2 15a 200 000 USD 2380

Wola Justowska 250m2 6,5a 260 000 EUR 2401

Szczygłów 250m2 48a 500 000 PLN 2638

Śledziejowice 280m2 8a 600 000 PLN 1414

Swoszowice 280m2 13a 760 000 PLN 2628

Kobierzyn 280m2 8a 260 000 PLN 2528

Gdów 300m2 19a 800 000 PLN 2222

Wola Justowska 300m2 7,3a 1 350 000 PLN 2635

Bronowice Małe 300m2 5a 850 000 PLN 2391

Czajowice 300m2 20a 650 000 PLN 1829

Tonie 350m2 3a 890 000 PLN 2385

Pl. Axentowicza 380m2 10a 4 000 000 PLN 2165

Mogilany 400m2 390 000 EUR 2634

Piaski 400m2 150 000 USD 0548

Wola Justowska 400m2 1 300 000 PLN 2533

Wola Justowska 400m2 7a 1 100 000 PLN 0282

Gm. Mogilany 450m2 29a 1 250 000 PLN 1644

Michałowice 450m2 500 000 EUR 1591

Wola Justowska 500m2 19a 400 000 EUR 1642

Wola Duchacka 530m2 14a 1 200 000 PLN 2415

Kostrze 550m2 14a 900 000 PLN 2251

Wielka Wieś 600m2 100a 500 000 USD 2507

Swoszowice 600m2 32a 1 770 000 PLN 2527

Czarnochowice 650m2 26a 650 000 EUR 1058

Rabka 810m2 1 000 000 PLN 2645

Borek Fałęcki (hotel)1500m2 58a 3 500 000 USD 0319

Krynica 4000m2 24a 2 800 000 PLN 2017

Bronowice(obiekt handl.)5000m2 70a 3 000 000 USD 0002

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ
Na Wierzchowinach 6,16a 500 000 PLN 2659

Kordylewskiego 10a 1 000 000 PLN 1625

Szparagowa 12a 92 000 PLN 1333

Zabierzów 13a 65 000 PLN 2717

Mazury 15a 24 000 PLN 1269

Ochojno 15a 95 000 PLN 1425

Balicka UC 26,90a 699 400 PLN 2396

Bielany (z pozwol.) 37,37a 950 000 PLN 2584

Prądnik Czerwony 39,6a 1 400 000 PLN 2601

Brzoskwinia 45a 150 000 PLN 2546

Wrząsowice 53a 265 000 PLN 2599

Dąbie 69,5a 1 000 000 USD 0885

Żelazowskiego 86a 300 000 PLN 1872

Mogilany 99a 380 000 PLN 1413

Igołomska 100a 1 500 000 PLN 1505

Rudawa 108a 600 000 PLN 1878

Jerzmanowice 149a 250 000 PLN 1869

Rzezawa 250a 730 000 PLN 2723

Batowice 527a 990 000 PLN 0903

Pieskowa Skała 2,5ha 2 500 000 PLN 2354

APARTAMENTY − WYNAJEM
Słomiana 47m2 1 200 PLN 2636

Królowej Jadwigi 70m2 2 100 PLN 2600

Siemieradzkiego 75m2 2 500 PLN 2223

Floriańska 78m2 850 USD 0397

Prusa 94m2 2 800 PLN 2223

Wola Justowska 108m2 3 500 PLN 2539

Mogilska 120m2 3 500 PLN 2598

Rynek Główny 120m2 6 000 PLN 1871

Westerplatte 160m2 2 400 USD 2648

Dębniki 170m2 1 200 EUR 2596

Rajska 180m2 5 500 PLN 1590

DOMY − WYNAJEM
Wola Justowska 150m2 1 000 USD 2264

Wola Justowska 150m2 1 000 USD 2565

Kliny 190m2 1 500 EUR 2662

Wola Justowska 200m2 10 000 PLN 2676

Wola Justowska 232m2 2 600 EUR 0467

Wola Justowska 250m2 2 400 EUR 2401

Królowej Jadwigi 260m2 1 500 EUR 2602

Wola Justowska 300m2 1 500 USD 2309

Konary 300m2 1 500 EUR 2282

Wola Justowska 600m2 3 000 USD 2592
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Garsoniery i 1 − pokojowe:
ul. Józefa, 45m2, 220.000 zł (8709)
Dębniki Stare, 20m2, 70.000 zł (8637)
Dębniki Stare, 18, 5m2, 72.000 zł (7225)
Błonia, 19m2, również na biuro 74.000 zł (8539)
ul. Na Kozłówce, 20, 5m2, 75.000 zł (8475)
Ugorek, 22, 5m2, 76.000 zł (8795)
ul. Na Kozłówce, 20m2, 80.000 zł (8467)
os. Albertyńskie, 26m2, 82.000 zł (8742)
ul. Celarowska, 24m2, 83.000 zł (8706
ul. Kosciuszki, 17m2, 83.000 zł. (8803)
ul. Chopina, 19m2, 85.000 zł. (8791)
os. Na Stoku, 26m2, 85.000 zł (8790)
ul. Podedworze, 33m2, 87.000 zł (8726)
ul. Meissnera, 21m2, 88.000 zł (8731)
ul. Aleksandry, 35, 5m2, 88.000 zł (8768)
ul. Stachiewicza, 24m2, 88.000 zł (8699)
ul. Naczelna, 22m2, 88.000 zł. (8802)
ul. Heleny, 34m2, 89.000 zł (8528)
os. Kalinowe, 24m2, 90.000 zł (8552)
ul. Wileńska, 27m2, 90.000 zł (8692)
ul. Hetmańska, 41m2, 92.000 zł (8470)
os. Teatralne, 37m2, 97.000 zł (8469)
ul. Ułanów, 26m2, 98.000 zł (8775)
ul. Jerzmanowskiego, 32m2, 100.000 zł (8568)
ul. Ściegiennego, 38m2, 100.000 zł (8639)
os. II Pułku Lot., 36m2, 102.000 zł (8727)
ul. Chmieleniec, 26m2 102, 000 zł (8429)
ul. Strzelców, 32, 5m2, 103.000 zł (8659)
ul. Włoska, 30m2, 108.000 zł. (8812)
Kurdwanów−Kasztel, 32m2, nowe, wykończone, 110.000 zł (8773)
ul. Siemiradzkiego, 27m2, 110.000 zł. (8807)
ul. Myśliwska, 37m2, 7−letnie 115.000 zł (8783)
ul. Kielecka, 28m2, 118.000 zł (8730)
ul. Rusznikarska, 30m2, 118.000 zł (8626)
ul. Zwierzyniecka, 22m2, 124.000 zł (8700)
ul. Łepkowskiego, 33m2, 124.000 zł (8708)
ul. Centralna, 42m2, 124.000 zł (8615)
ul. Powstańców, 35, 5m2, 124.000zł. (8799)
os. Niepodległosci, 39, 5m2, nowe, garaż 125.000 zł (8616)
ul. Mogilska, 42m2, 128.000 zł (8667)
ul. Starowiślna, 28, 5m2, po rem., antresola 135.000 zł (8746)
ul. Beliny−Prażmowskiego, 37m2, 142.000 zł. (8813)
ul. Prądnicka, 44m2, 144 000 zł (8759)
ul. Św. Sebastiana, 35m2, 145.000zł. (8798)
ul. Zaczarowane Koło, 37m2, 152.000 zł (8789)
Kazimierz, 33, 5m2, plomba, 160.000 zł (8234)
ul. Obozowa, 45m2, nowe, wykończone 160.000 zł (8719)
ul. Rusznikarska, 41m2, 164.000 zł. (8801)
ul. Obozowa, 47m2, nowe wykończone, 180.000 zł (8720)

2 – pokojowe:
ul. Kanonicza, 73m2, niepowtarzalne miejsce 200.000 euro (8364)
os. Tysiąclecia, 30m2, 83.000 zł (8811)
os. Strusia, 37m2, 88.00 zł (8758)
os. Przy Arce, 36, 5m2, 90.000 zł (8662)
os. Kalinowe, 38m2, 92.000 zł (8621)
os. Centrum A, 48m2, 95.000 zł (8800)
ul. Na Kozłówce, 30m2, 101.000 zł (8606)
os. Urocze, 34m2, 103.000 zł (8551)
ul. Meissnera, 38m2, 108.000 zł (8805)
ul. Bieżanowska, 37m2, 113.000 zł (8199)
os. Kazimierzowskie, 44m2, 118.000 zł (8660)
os. Kazimierzowskie, 48m2, 119.000 zł (8558)
os. Kazimierzowskie, 44m2, 123.000 zł (8735)
os. Górali, 40m2, po remoncie 124.00 zł (8757)
os. Szkolne, 47m2, 124.000 zł (8762)
os. Słoneczne, 48m2, 124.000 zł (8698)
os. Zgody, 52m2, 124.000 zł (8722)
ul. Jerzmanowskiego, 39m2, 128.000 zł (8774)
os. Kazimierzowskie, 43m2, 129.000 zł (8646)
os. Wandy, 47m2, 130.000 zł (8779)
ul. Ogrodniki, 43m2, 132.000 zł (8609)
os. Złotego Wieku, 52m2, 133.000 zł (8778)
os. Albertyńskie, 40m2, garaż w cenie 134.000 zł (8599)
ul. Weissa, 43m2, 134.000 zł (8704)
os. Stalowe, 45m2, 134.00 zł (8760)
ul. Serbska, 49m2, 134.000 zł (8713)
ul. Salwatorska, 34m2, 135.000 zł (8707)
ul. Sempołowskiej, 47m2, 134.000 zł (8676)
ul. Heleny, 50m2, 135.000 zł (8613)
os. Stalowe, 53m2, 136.000 zł (7842)
os. Boh. Września, 50m2, 139.000 zł (8695)
ul. Wrocławska, 40m2, 140.000 zł (8530)
ul. Litewska, 41, 5m2, 140.000 zł (8684)
ul. Młyńska, 37m2, 144.000 zł (8690)
ul. Strzelców, 46m2, 144.000 zł (8734)
ul. Bronowicka, 38m2, 149.000 zł (8688)
ul. Telimeny, 53m2, 149.000 zł (8585)
ul. Langiewicza, 43m2, 150.000 zł (8782)
ul. Wysłouchów, 43m2, 5−letnie 155.000 zł (8596)
ul. Kantora, 42m2, 155.000 zł (8650)
ul. Lublańska, 42m2, 160.000 zł (8809)
ul. Halszki, 51m2, 7−letnie 163.000 zł (8691)
Borek Fałęcki, 42m2, nowe, garaż 170.000 zł (8604)

ul. Raciborska, 52m2, nowe do wykończenia, 170.000 zł (8761)
ul. Friedleina, 43m2, 172.000 zł (8743)
os. Ruczaj, 47, 5m2, 7−letnie, ładnie wykończ. 180.000 zł (8772)
Bronowice, 64m2, 180.000 zł (8766)
ok. ul. Chrobrego, 45m2, 180.000 zł (8767)
ul. Kapelanka, 42m2, 185.000 zł (8580)
ul. Grochowska, 46m2, 185.000 zł (8544)
ul. Grzegórzecka, 48m2, 190.000 zł (8641)
ul. Nuszkiewicza, 48m2, nowe, wykończone 190.000 zł (8518)
ul. Krakusa, 59m2, 190.000 zł (6875)
ul. Krzywy Zaułek, 46m2, po remoncie 193.000 zł (8785)
ul. Szuwarowa, 55m2, 5−letnie 200.000 zł (8627)
Stare Podgórze, 67m2, 214.000 zł (8542)
ul. Lelewela, 76m2, 229.000 zł (8808)
ul. Radzikowskiego, 54m2, nowe, wykończ. 235.000 zł (8573)
al. Beliny−Prażmowskiego, 60m2, 236.000 zł (8477)
Kazimierz, 70m2, p.uż.45m2+antresola 239.000 zł (8665)
Al. Daszyńskiego, 54m2, po remoncie 246.000 zł (8784)
ul. Krowoderskich Zuchów, 64m2, 5−letnie 250.000 zł (8674)
ul. Wybickiego, 50m2, nowe, wykończone 255.000 zł (8529)
ul. Kazimierza Wielkiego, 63m2, 255.000 zł (8755)
ul. Balicka, 45, 5m2, nowe, wykończ., garaż 257.000 zł (8680)
ul. Kobierzyńska, 57m2, nowe, wykończ., garaż 257.000 zł (8741)
ul. Szablowskiego, 50m2, nowe, wykończone 260.000 zł (8407)
ul. Zawiejskiego, 58m2, 273.000 zł (8598)
ul. Beliny−Prażmowskiego, 67m2, 275.000 zł (8490)
ul. Krokusowa, 89m2, 360.000 zł (8751)
ul. Piastowska, 72m2, ogródek, garaż, wykończ. 460.000 zł (8682)
ul. Floriańska, 94m2, 190.000 $ (8310)

3 – pokojowe:
os. Kalinowe, 46m2, 103.000 zł (8673)
os. Piastów, 47m2, 130.000 zł (8677)
ul. Jerzmanowskiego, 48m2, 130.000 zł (8745)
os. Przy Arce, 47m2, 134.000 zł (8681)
os. Złotego Wieku, 50m2, 134.000 zł (8587)
ul. Jerzmanowskiego, 48m2, 140.000 zł (8648)
os. Strusia, 54m2, 140.000 zł (8764)
ul. Czarnogórska, 59m2, 142.000 zł (8769)
ul. Kurczaba, 56m2, 144.000 zł (8678)
ul. Sas−Zubrzyckiego, 62m2, 144.000zł (8732)
ul. Sas−Zubrzyckiego, 62m2, 145.000 zł (8632)
os. Oswiecenia, 64m2, 146.000 zł (8744)
ul. Opolska, 52m2, 148.000 zł (8557)
os. Niepodległosci, 57m2, 149.000 zł (8702)
ul. Kurczaba, 61m2, 149.000 zł (8711)
ul. Opolska, 45m2, 152.000 zł (8668)
ul. Promienistych, 47m2, 154.000 zł (8356)
ul. Wysłouchów, 62m2, 155.000 zł (8703)
ul. Halszki, 77m2, 155.000 zł (1767)
ul. Aleksandry, 70m2, 155.000 zł (8381)
ul. Kwartowa, 52m2, 165.000 zł (8754)
os. II Pułku Lot., 63m2, 165.000 zł (8645)
os. Oswiecenia, 65m2, 165.000 zł (8563)
os. Hutnicze, 67m2, 165.000 zł (8506)
ul. Bieżanowska, 53m2, 165.000 zł (8628)
os. Na Skarpie, 64m2, 165.000zł (8686)
ul. Mackiewicza, 60m2, 170.000 zł (8687)
ul. Łużycka, 60m2, 170.000 zł (8567)
al. Pokoju, 49m2, po remoncie 174.000 zł (8740)
ul. Wójtowska, 45m2, 175.000 zł (8763)
os. Sportowe, 64m2, 175.000 zł (8560)
ul. Aleksandry, 73m2, 175.000 zł (8570)
ul. Opolska, 53m2, 177.000 zł (8701)
ul. Zapolskiej, 50m2, 180.000 zł (8593)
al. 29 Listopada, 63m2, 180.000 zł (8590)
ul. Wysłouchów, 68m2, 180.000 zł (8526)
ul. Sławka, 60m2, 185.000 zł (8592)
ul. Cegielniana, 63m2, 185.000 zł (8618)
ul. Sas−Zubrzyckiego, 76m2, 185.000 zł (8459)
os. Oswiecenia, 72m2, 186.000 zł (8559)
ul. Krowoderskich Zuchów, 55m2, 195.000 zł (8756)
os. Krakowiaków, 72m2, 197.000 zł (8487)
ul. Armii Krajowej, 47m2, 198.000 zł (8496)
ul. Rostworowskiego, 64m2, 198.000 zł (8373)
os. Oswiecenia, 74m2, 199.000 zł (8705)
ul. Na Błonie, 56m2, 200.000 zł (8597)
Prądnik Czerwony, 71m2, 202.000 zł (8796)
ul. Białoprądnicka, 60m2, 210.000 zł (8672)
ul. Armii Krajowej, 64m2, 215.000 zł (8445)
os. Boh.Września, 67m2, 5−letnie, miejsce garażowe 215.000 zł (8752)
os. II Pułku Lot., 70, 5m2, 215.000 zł (8588)
os.Oswiecenia, 74m2, 215.000 zł (8549)
ul. Chmieleniec, 55, 5m2, nowe, wykończ. 216.000 zł (8797)
ul. Kuźnicy Kołł., 68m2, nowe 216.000 zł (7613)
ul. Chmieleniec, 63m2, nowe 217.000 zł (7323)
ul. Podłęska, 62m2, nowe, wykończone 220.000 zł (8777)
ul. Fertnera, 72m2, 222.000 zł (8753)
ul. Przewóz, 78m2, nowe 224.000 zł (8712)
os. Centrum E, 80m2, 226.000 zł (8437)
ul. Długa, 74m2, 235.000 zł (8505)
os. Kolorowe, 102m2, 235.000 zł (8715)
ul. Kordiana, 63m2, 235.000 zł (8747)
ul. Kordiana, 63m2, 8−letnie, komfortowe 237.000 zł (8679)
os. Bohaterów Września, 80m2, do wykończ., 237.000 zł (8554)
ul. Limanowskiego, 78m2, 240.000 zł (8671)

ul. Starowiślna, 60m2, 247.000 zł (8595)
ul. Saska, 68m2, nowe, wykończone 247.000 zł (8524)
ul. Fabryczna, 65m2, 8−letnie 257.000 zł (8737)
ul. Kuczkowskiego, 75m2, 5−letnie, wykończ. 257.000 zł (8786)
os. Bohaterów Września, 84m2, 257.000 zł (4640)
Bronowice, 65m2, nowe 260.000 zł (8793)
ul. Bartla, 61m2, nowe wykończone, 267.000 zł (8561)
ul. Kołłątaja, 94m2, 273.000 zł (8716)
Kazimierz, 66, 5m2, 274.000 zł (8776)
ul. Halszki, 54m2, nowe, m.park. 275.000 zł (8629)
ul. Kordiana, 65m2, nowe wykończone, 277.000 zł (8804)
ul. Chmieleniec, 63, 5m2, nowe, wykończ. 278.000 zł (8427)
ul. Skawińska, 65m2, 278.000 zł (8657)
os. Boh. Września, 106m2, nowe, dwupoziomowe, wykończone
283.000 zł (8360)
ul. Torfowa, 84m2, 299.000 zł (8806)
ul. Turniejowa, 82m2, nowe, wykończ., garaż 315.000 zł (8473)
ul. Bonerowska, 90m2, po gen. remoncie 315.000 zł (7807)
Al. Pokoju, 76m2, 330.000 zł (8749)
ul. Kuźnicy Kołł. 94m2, nowe 339.000 zł (8603)
ul. Kuźnicy Kołł. nowe do wykończ., 94m2, 339.000 zł (8603)
ul. Prusa, 98m2, nadbudowa 343.000 zł (8281)
ul. Szuwarowa, 70m2, luksusowe, m.park. 355.000 zł (8721)
ul. Radziwiłłowska, 82m2, 355.000 zł (8396)
ul. Wielicka, 110m2, 10−letni 360.000 zł (8635)
os. Żabiniec, 84m2, 380.000 zł (8656)
ul. Sarego, 98m2, 380.000 zł (8343)
ul. Łazarza, 114m2, nowe 388.000 zł (8501)
ul. Starowiślna, 100m2, 400.000 zł (8392)
ul. Radziwiłłowska, 94m2, 407.000 zł (8258)
ul. Królowej Jadwigi, 67m2, luksusowe 420.000 zł (8611)
ul. Batorego, 95m2, do remontu, 420.000 zł (8748)
Zakrzówek, 73, 5m2, nowe, luksusowe, 2 garaże, taras 425.000 zł
(8584)
ul. Krowoderska, 100m2, 450.000 zł (8489)
ul. Szablowskiego, 101m2, 510.000 zł (8124)
ul. Królowej Jadwigi, 100m2, luksusowy apartament z garażem
540.000 zł (7512)
ul. Siemiradzkiego, 130m2, 550.000 zł (8810)
pl. Matejki, 100m2, 650.000 zł (8246)

4 − 5 − pokojowe:
ul. Jabłonowskich, 141m2, 730.000 zł (8636)
ul. Westerplatte, 105m2, po remoncie, 160.000 zł (8631)
os. Dywizjonu 303, 73m2, 160.000 zł (8594)
ul. Wysłouchów, 79m2, 165.000 zł (8652)
os. Oswiecenia, 75m2, 175.000 zł (8481
ul. Rydygiera, 82m2, 180.000 zł (8508)
ul. Sławka, 72m2, 185.000 zł (8770)
ul. Bojki, 90m2, 196.000 zł (8577)
ul. Beskidzka, 81m2, 200.000 zł (4693)
ul. Aleksandry, 92m2, 200.000 zł (8488)
ul. Stojałowskiego, 80m2, 206.000 zł (8750)
ul. Czysta, 115m2, po remoncie, 210.000 zł (8780)
os. Krakowiaków, 94m2, 210.000 zł (8419)
ul. Promienistych, 65m2, 215.000 zł (8414)
os. Młodosci, 115m2, 216.000 zł (8390)
ul. Bojki, 72m2, 216.000 zł (8318)
ul. Marczyńskiego, 92m2, nowe 240.000 zł (8610)
al. Pokoju, 70m2, 10−letnie 280.000 zł (8290)
os. Krakowiaków, 130m2, p. uż. 84m2 280.000 zł (8685)
Rondo Grzegórzeckie, 83m2, 295.000 zł (8814)
ul. Halszki, 90m2, nowe, wykończone 296.000 zł (8547)
ul. Turniejowa, 99m2, nowe, wykończone 300.000 zł (8623)
ul. Kotlarska, 83m2, 304.000 zł (8413)
al. Jana Pawła II, 114m2, 10−letnie 305.000 zł (8569)
ul. Fatimska, 111m2, nowe, wykończone 320.000 zł (8438)
ul. Soroki, 91m2, 330.000 zł (8196)
ul. Nuszkiewicza, 82m2, 335.000 zł (8240)
os. Żabiniec, 81m2, m. postojowe 340.000 zł (8655)
os. Żabiniec, 100m2, komfortowe 345.000 zł (8683)
os. Żabiniec, 120m2, luksusowe 360.000 zł (8394)
os. Żabiniec, 130m2, 360.000 zł (8457)
ul. Kawiory, 99m2, do wykończenia, dwupoziomowe, 360.000 zł (8336)
Al. Pokoju, 110m2, dwupoziomowe, 360.000 zł (8304)
ul. Ułanów, 109.000 zł 405.000 zł (8630)
ul. Przegon, 130m2, 410.000 zł (8527)
ul. Turniejowa, 112m2, nowe, trzypoziomowe, luksusowe 412.000 zł (8696)
ul. Rezedowa, 93m2, 420.000 zł (8555)
ul. Oboźna, 95m2, nowe, wykończone w wys. stand. 440.000 zł (8262)
ok. Nowego Kleparza, 146m2, 440.000 zł (7640)
ul. Pszona, 148m2, p.uż. 110m2, kilkuletnie, wykończone 440.000 zł (8710)
Bronowice, 80m2, nowe, luksusowo wykończ. 450.000 zł (8794)
Wola Justowska, 104m2, nowy apartament 468.000 zł (8718)
ul. Narciarska, 150m2, garaż 490.000 zł (8564)
ul. Kraszewskiego, 100m2, pół kamienicy +garsoniera /garaż/
działka 520.000 zł (8694)
ul. Kuźnicy Kołł., 150m2, nowe 525.000 zł (8601)
ul. Grabowskiego, 136m2, 136.000 $ (1556)
ul. Morelowa, 136m2, nowe dwupoziomowe do wykończenia,
612.000 zł (8717)
ul. Chopina, 137m2, po remoncie, 617.000 zł (8792)
ul. Krowoderska, 140m2, po remoncie, 630.000 zł (8384)
Rynek Kleparski, 190m2, 660.000 zł (8556)
pl. Kossaka, 152m2, luksusowy apartament 950.000 zł (8436)

Mieszkania do sprzedaży

www.gbn.com.pl
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DOMY DO SPRZEDAŻY

DZIAŁKI  DO SPRZEDAŻY

Rejon ul. Balickiej
Działka pod budownictwo przemysłowe 29, 5a,
pełne uzbrojenie łącznie z c.o., aktualne WZiZT.

Cena 25.000 zł/a

Wola Justowska − Chełm
Działka budowlana 6, 47a.

Cena 250.000 zł

Michałowice I
Dom wolnostojący, nowy, parterowy, 300m2, salon,

3 sypialnie, garaż, poddasze do adaptacji.
Całkowicie wykończony, z umeblowaną i wyposa−

żoną kuchnią. Działka 6, 5a, ogrodzona, b
rama na pilota. Cena 670.000 zł

Wola Justowska − Chełm
Połowa nowego bliźniaka, 210 m2, 7 pokoi,

kuchnia, 3 łazienki, garaż, pom. gosp., wszystkie
media, do wykończenia. Działka 3, 33a.
Widok na Las Wolski. Piękne położenie.

Cena 600.000 zł do negocjacji

Salwator
Pół kamieniczki projektu Talowskiego, w tym: miesz−

kanie o pow. 74, 80m2, składające się z 3 pokoi,
kuchni, łazienki, WC, spiżarni; wysokie suche piwnice

o pow. 46, 50m2; garaż 12, 50m2 oraz niezależne
studio o pow. 30m2. Dostęp do własnego ogródka.

Cena 520.000 zł

gm. Liszki
Nowy dom do wykończenia, 200m2, salon

z jadalnią i kuchnią, 5 pokoi, 2 łazienki, garaż,
pomieszczenie gospodarcze. Działka 11a,

ogrodzona. Cena 350.000 zł

Bieżanów
Nowy dom wolnostojący, pow. całk. 240m2, parter:
salon, kuchnia z jadalnią, gabinet, łazienka, pom.
gosp., garaż, piętro: 4 sypialnie, łazienka. Wysoki
standard wykończenia, działka 9, 5a ogrodzona,

zagospodarowana. Cena 790.000 zł

Jugowice
6−letni dom w zabudowie bliźniaczej, 302m2,

salon z kominkiem, kuchnia z jadalnią, 5 sypialni,
garaż na dwa samochody, taras, balkon, oranżeria
w części salonu. Całkowicie wykończony. Działka

5, 6a ogrodzona i zagospodarowana. Cena 650.000 zł

Głogoczów
Dom wolnostojący (rezydencja podmiejska), 310m2,
parter: salon z kominkiem(45m2), kuchnia, spiżarnia,

gabinet, sypialnia z garderobą i łazienką, pralnia,
pom. gosp. garaż na 2 samochody, hall, WC; pod−
dasze: bawialnia, 3 sypialnie z balkonami, łazienka,

duża garderoba oraz strych nad garażem do
adaptacji. Całkowicie wykończony. Działka 46a
ogrodzona i zagospodarowana (z kortem teniso−

wym, zagajnikiem, ogrodem). Piękny panoramiczny
widok na góry. Cena 795.000 zł

Wola Justowska
Nowy dom w zabudowie bliźniaczej, pow. całk.

256m2, 6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, WC, garaż, pom.
gosp. Całkowicie wykończony w nowoczesnym

stylu. Działka 3, 3a ogrodzona, zagospodarowana.
Cena 260.000 euro lub wynajem 2400 euro/mies.

Kobierzyn
Nowy, całkowicie wykończony dom w zabudowie

szeregowej, skrajny, położony na strzeżonym osiedlu,
pow. całk. 168m2, parter: salon, kuchnia, hall, WC,

garaż; piętro: 3 sypialnie, garderoba, 2 łazienki; pod−
dasze: studio. Działka 3, 78a ogrodzona i zagospoda−

rowana, z grillem ogrodowym. Cena 660.000 zł

Niepołomice
Nowy wykończony dom wolnostojący, parterowy,
pow. całk 290m2, 2 salony (30 i 40m2), 3 sypialnie,
2 łazienki, kuchnia, pom. gosp., 2 garaże. Działka

23a ogrodzona i zagospodarowana, z ładnym
ogrodem. Cena 415.000 zł

Nowa Huta − os. Na Stoku
Dom wolnostojący, stan surowy zamknięty, media

doprowadzone, pow. 240 m2, działka 4a.
Cena 210.000 złSkotniki

Dom z lat 80−tych, trzy niezależne kondygnacje
po ok. 80 m2 każda: przyziemie − 2 pokoje

z kuchnią, parter − 3 pokoje z kuchnią, piętro
− 3 pokoje z kuchnią, poddasze do wykończenia.
Działka 6a. Cena 450.000 zł Możliwość dokupie−
nia bud. gosp.−prod. o pow. 250 m2 z działką 4a

za 150.000 zł

Jeziorzany, gm. Liszki
Działka budowlana 23a, uzbrojona,

częściowo ogrodzona. Cena 5.000 zł/a

OFERUJEMY BUDOWĘ DOMÓW OD 70 DO 260 M2 W CENIE JUŻ OD 139.300 ZŁ
Bezpłatny dobór projektu do działki

Przykładowy dom o powierzchni 102m2: salon z otwartą kuchnią, 3 sypialnie,
2 łazienki, pomieszczenie gospodarcze, garaż, taras (częściowo zadaszony)
w cenie 184.900 zł obejmującej:
• projekt architektoniczno – budowlany,
• wykonanie domu w stanie do indywidualnego wykończenia

z instalacją elektryczną, grzewczą z grzejnikami i kotłem CO, gazową,
wodno – kanalizacyjną z białym montażem i armaturą

• wykończenie zewnętrzne

www.gbn.com.pl

Libertów
Dom jednorodzinny wolnostojący, 240m2, salon,
kuchnia, gabinet, łazienka, pom.gosp., garaż na

2 samochody oraz bawialnia, 3 sypialnie, łazienka.
Ogrzewanie centralne gazowe. Działka 12a ogro−
dzona i zagospodarowana. Wiek budynku − 4 lata.

Cena 750.000 zł

Zagórze, gm. Niepołomice
Działka budowlano−rolna 39a (w tym 12a bud.)

Możliwość podziału. Uzbrojenie: woda, prąd − na
działce, gaz − 50m, sąsiedztwo nowych domów.

Cena 33 tys. zł

Bolesław k. Olkusza
Nieruchomość gruntowa z resztkami zabudowań,
uzbrojenie: prąd, woda, kanalizacja, gaz, boczni−
ca kolejowa. Rodzaj użytku: Ba. Dojazd 1 km od

drogi E−40. Użytkowanie wieczyste do 2097r.
Pow. 2, 9279ha. Cena 350.000 zł do negocjacji

ul. Księcia Józefa, Bielany
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, 175m2,

parter: salon, 2 pokoje, kuchnia, mała łazienka;
piętro: 3 sypialnie, łazienka, WC; piwnice: garaż na
2 samochody, pokój z barkiem, kuchnia, kotłownia.

Działka 6, 32a. Cena 490.000 zł

Libertów
Dom dwurodzinny, niezależne części – 1: 140m2

+ 6a, wykończona. Cena 308.000 zł, 2: 250m2
+ 16a, do wykończenia. Cena 460.000 zł.

Sprzedaż łącznie lub oddzielnie.

Wola Justowska − Chełm
Luksusowy dom − rezydencja o pow. 550 m2,

z garażem na 4 samochody i basenem kąpielo−
wym. Do wykończenia. Działka 20a.

Cena 365.000 $

Januszowice
Dom w zabudowie bliźniaczej, 172 m2, salon

+ 5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, taras 25 m2, garaż.
Całkowicie wykończony. Działka 5a ogrodzona,

zagospodarowana. Cena 550.000 zł

Tenczynek
Dwie działki budowlane po 11a, do sprzedaży

oddzielnie lub łącznie. Widokowe, 100m od lasu.
Uzbrojenie: woda i prąd w sąsiedniej działce,

kanalizacja w trakcie realizacji. Cena 3.500 zł/a

Olsza
Dom w zabudowie szeregowej, do remontu,

120m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, garsoniera
w przyziemiu. Działka 1, 5a. Cena 345.000 zł
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nowe
apartamenty

105/140 m2 w
zamkniętym
kompleksie

ew. garaż
− 4,500 zł/m2

1. Jerzmanowice – działki 6,12,24 ary,
możliwość łączenia,wydzielona droga,

spokojne ciche miejsce – od 1900. – zł/ar

20 minut od Ronda Krak,
5 minut do Ojcowskiego Parku

GRĘBAŁÓWGRĘBAŁÓWGRĘBAŁÓWGRĘBAŁÓWGRĘBAŁÓW – rezydencja
do dokończenia ok. 440 m2,
działka 19 arów, nowoczesna
technologia, w.siedziba firmy,

649 tys. zł

WWWWWola Justowska−ola Justowska−ola Justowska−ola Justowska−ola Justowska−
zabudowa

szeregowa 2002
rok. −80 m2,

ew,garaż,wyposa−
żone, ochrona,

489 tys.zł
GŁOGOCZÓWGŁOGOCZÓWGŁOGOCZÓWGŁOGOCZÓWGŁOGOCZÓW− dom 310 m2,

dz. 47a, atrakcyjna rezydencja
podmiejska z pięknym ogrodem,

kortem tenisowym, widok na góry,
garaż na 2 samochody – 200 tys.USD

KalwaryjskaKalwaryjskaKalwaryjskaKalwaryjskaKalwaryjska
− budynek
komercyjny,
po remoncie,
pow. 120−1000 m2,
wykończenie
do uzgodnienia
− od 25 zł/m2/
miesięcznie

GM. ZABIERZÓWGM. ZABIERZÓWGM. ZABIERZÓWGM. ZABIERZÓWGM. ZABIERZÓW − dom jedno lub
dwurodzinny 2 x 185 m2 (całk.), 2 x
7 a, prąd, woda na działce, gaz w

granicy − cena 1 połowy od 170 tys. zł

SzczodrkowiceSzczodrkowiceSzczodrkowiceSzczodrkowiceSzczodrkowice − 80 arów piękna
widokowa działka, południowy stok,

projekt + pozwolenie na budowę
stylowego domu – 170 m2 +

poddasze użytkowe –115 tys. zł

ZAKAMYCZE ZAKAMYCZE ZAKAMYCZE ZAKAMYCZE ZAKAMYCZE – luksusowa
rezydencja ok.600m2,działka 38 ar,

możliwa budowa drugiego
domu,cena 1,1 mln $

SZCZYGLICESZCZYGLICESZCZYGLICESZCZYGLICESZCZYGLICE − działka 98 a,
na wzgórzu, widokowa, media,

możliwa  zabudowa
szeregowa, cena do

uzgodnienia

Nad ZALEWEM CZORSZTYŃSKIM (Maniowy)Nad ZALEWEM CZORSZTYŃSKIM (Maniowy)Nad ZALEWEM CZORSZTYŃSKIM (Maniowy)Nad ZALEWEM CZORSZTYŃSKIM (Maniowy)Nad ZALEWEM CZORSZTYŃSKIM (Maniowy), rozpoczęta
inwestycja  ośrodka turystycznego na terenie 20.000 m2,

100 m od zalewu − cena 240 tys. Euro

WIELICKA WIELICKA WIELICKA WIELICKA WIELICKA dwa uniwersalne obiekty
komercyjne(hotel, gastronomia,

handel itp.): nr 1. 2000 (+1000) m2,
19 arów  4,2 mln zł, nr 2. 700 m2, 10

arów 1,6 mln zł

KARMELICKAKARMELICKAKARMELICKAKARMELICKAKARMELICKA
 I część lokale handlowo−

gastronomiczne,
wyremontowane −  od 90 do

269 m2  + ew. wyremontowane
piwnice, od  45 USD/m2

gm. Kalwaria gm. Kalwaria gm. Kalwaria gm. Kalwaria gm. Kalwaria na wzgórzu willa/pensjonat ok. 600 m2, 84 ary,
basen, wspaniałe widoki, 1,3 mln zł

Ulica KamiennaUlica KamiennaUlica KamiennaUlica KamiennaUlica Kamienna
kamienica po remoncie

ok. 285 m2, 4 a, garaż
na 4 samochody − 790 tys. zł

MOGILANY − nowa, luksusowa
rezydencja 400 m2 54 ary, widokowa

działka, basen, klima, 390 tys. euro

Polana ŻywieckaPolana ŻywieckaPolana ŻywieckaPolana ŻywieckaPolana Żywiecka
Nowa rezydencja, do wykończenia

biały montaż, podłogi − 390 m2,
13 a, obok lasu, cisza, 890 tys. zł

Os. Łokietka – TOs. Łokietka – TOs. Łokietka – TOs. Łokietka – TOs. Łokietka – Tonieonieonieonieonie− zabudowa
szeregowa 320 m2, dz.3,5 a, wysoki

standard wykończenia, siłownia,
sala bilardowa, 639 tys. zł

STRADOMSKA
Lokal handlowy lub gastro−

nomiczny, 205−260 m2
+ ew. wyremontowane

piwnice −130 zł/m2

WYNAJEM
BRONOWICE MAŁEBRONOWICE MAŁEBRONOWICE MAŁEBRONOWICE MAŁEBRONOWICE MAŁE

− nowe mieszkania 55 m2, w
kompleksie, alarm, wyposażo−
ne, taras ,ew. ogródek, garaż –

od 1250 zł/mc

CZYŻYNYCZYŻYNYCZYŻYNYCZYŻYNYCZYŻYNY
− nowe mieszkania, zamknięty
kompleks, 50−145 m2,wyposa−

żone,miejsce parkingowe,
alarm − od 1300 zł/mc

STRADOMSKASTRADOMSKASTRADOMSKASTRADOMSKASTRADOMSKA
− studio, po remoncie, wypo−

sażone – 1200 zł/mc

WIEDEŃSKAWIEDEŃSKAWIEDEŃSKAWIEDEŃSKAWIEDEŃSKA
− dwa domy 200−230 m2

− od 2900 zł/mc
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ZESPÓŁ PAŁACOWY
KRUSZYNA k./CZĘSTOCHOWY

NIERUCHOMOŚĆ Z XVII WIEKU OBEJMUJĄCA
17,5 ha PARKU WRAZ Z JEZIOREM, POŁOŻONA

1 KM OD AUTOSTRADY KRAKÓW−ŚLĄSK−WARSZAWA I 18 km
OD CZĘSTOCHOWY. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW 3125 m2

Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY DO 13 tys. m2. OBIEKT IDEALNY
NA CENTRUM HOTELOWO−KONGRESOWE DLA WYMAGAJĄ−

CYCH KLIENTÓW. CENA 750.000 USD

Mieszkania –sprzedaż
Żabiniec − 110m2, dwupoziomowe, ładnie wykończone, wypo−
sażone − 310 tys. zł
Jerzmanowskiego − 40m2, I/IVp., blok ocieplony, nowe okna −
115 tys. zł
Kanonicza − 75m2, Ip. − 200 tys. euro
Chopina – 75m2, IIp., wysoki standard wykończenia i wyposa−
żenia, jacuzzi, ogrzewanie podłogowe, itd. – 420 tys. zł
Seweryna − 45m2, parter, 2−pok. − 119 tys. zł
Grodzka − 114m2, IVp., winda, 1800 USD/m2
Rękawka − adaptacja strychu z 1996 r. na 4 piętrze, 4−pok, kuch−
nia, kominek, lukarny, widok na Wawel 107/117m2 – 340 tys. zł
Łąkowa − 25m2 − 76 tys. zł
Os. Złocień – 25m2 – 59 tys. zł
Wola Justowska – 78m2, 3−pok., 2 balkony, garaż, do wykoń−
czenia – 4,5 tys. zł/m2
Żabiniec – 49m2, Ip., nowe, wykończone, wysoki standard
– 257 tys. zł
Radzikowskiego – 50m2, I/Vp., 2002 r, wykończone i wyposażo−
ne – 220 tys. zł +ew. garaż
Salwator – 60m2, mieszkanie w budynku kl. A, wykończone
i wyposażone, balkon, garaż – 460 tys. zł
Wola Justowska − 80m2, zabudowa szeregowa, wysoki standard
wykończenia i wyposażenia, ochrona, ew. garaż – 489 tys. zł
lub 105m2 i 140m2 do wykończenia 4,5 tys/m2

Apartamenty − mieszkania−wynajem
Stradomska − 30m2, 1−pok. po remoncie, wyposażone i ume−
blowane − 1200 zł/mc
Retoryka − 40m2, 1−pok. umeblowane, wyposażone od 1000 zł/mc
Bracka – 42m2, 2−pok. po remoncie, na mieszkanie lub biuro,
ochrona – 2000 zł/mc
Bronowice Małe − nowe mieszkania w kompleksie, ew. alarm,
wyposażone, taras ew. ogródek, garaż, 55m2 – od 1250 zł/mc
Radzikowskiego − kompleks 50m2, 2 pok. nowe, umeblowane
i wyposażone – 1200 zł/mc
Kazimierza Wielkiego – nowe apartamenty 57m2 – 66m2, wy−
soki standard, wyposażone i umeblowane, klima, ochrona, m.
parkingowe od 1400 zł/mc
Obozowa − 40m2 − 800 zł/mc
Czyżyny − nowe, zamknięty kompleks, 50m2, wyposażone, m.
parkingowe, alarm, 1300 zł/mc
Czyżyny − nowe, zamknięty kompleks, 140m2, m. parkingo−
we,alarm − 2500 zł/mc
Ruczaj − 140m2, widok na Wawel, wysoki standard – 3300 zł/mc
Felicjanek − 85m2, 2−pok.w pełni wyposażone – 2000 zł/mc
Felicjanek − 80m2, 3−pok. umeblowane, wyposażone, 2400 zł/mc
Siemaszki − 65m2, nowe apartamenty w pełni wyposażone −
2000 zł/mc
Retoryka − 80m2, 3−pok., wysoki standard, umeblowane –
 2500 zł/mc
Twardowskiego − 75m2, nowy apartament, 3−pok., wyposażo−
ne i umeblowane – 2100 zł/mc
Żabiniec – 65m2, 3−pok. wysoki standard + ew. garaż, w pełni
wyposażone – 1700 zł/mc
Żytnia – 70m2, Ip., 3−pok., częściowo umeblowane – 1300 zł/mc
Meissnera – 75m2, IIp., 3−pok.,umeblowane i wyposażone, wy−
soki standard – 2000 zł/mc
Meissnera – 75m2 studio, IIIp. umeblowane i wyposażone –
1500 zł/mc
Stradomska − 120m2, po remoncie, na apartament lub biuro –
4000 zł/mc
Grottgera − 90m2, wysoki standard − 2500 zł/mc
Bałuckiego – 80m2, 3−pok., w pełni wyposażone i umeblowa−
ne, ew. garaż – 2000 zł/mc
Bałuckiego – 65m2, parter, 3 pok., po generalnym remoncie,
na biuro – 2000 zł/mc

Pl. Na Groblach − 83m2, IIp., 2−pok. − 2000 zł/mc.
Pl. Na Groblach – 77m2, parter, po remoncie z przeznaczeniem
na biuro − 2500 zł/mc
Floriańska – apartament, Ip., front−70m2, po remoncie – 850 USD
Chocimska – 106m2, apartament 4−pok., taras, garaż – 2200 zł/mc
Felicjanek − 155m2, widok na Wawel, w pełni wyposażone i ume−
blowane − 4000 zł/mc
Wola Justowska − w kompleksie, apartamenty od 55m2 – 1500 zł/mc,
65m2 – 2000 zł/mc, 108m2 od 2500 zł/mc, garaż, ochrona,
plac zabaw

Domy − sprzedaż−Kraków i okolice
Zakamycze – luksusowa rezydencja ok.600m2, ogród 40a, 1,1 mln USD
Kostrze − nowy dom ok. 200m2, 17 a − 470 tys. zł
Polana Żywiecka − nowa rezydencja.ok.400m2, do wykończenia
podłogi, biały montaż, spokojne, ciche miejsce − 890 tys. zł
*Rabka* − dom 240m2, jedno lub dwurodzinny, dzielnica willowa
(Nowy Świat), 6 arów − 290 tys. zł
Mogilany – nowa luksusowa rezydencja, 400m2, 54a, widokowa
działka na skraju lasu, indywidualny projekt, kominek, basen, kli−
ma, miejsce na kort, nowoczesna, najwyższej klasy technologia,
alarm, monitoring − 390 tys. euro − zdjęcie obok
Zielonki − 500m od granicy Krakowa, połowa bliźniaka lata 80’−
180m2, 20 arów − 275 tys. zł
Głogoczów − dom 310m2, dz. 47a, atrakcyjna rezydencja pod−
miejska z pięknym ogrodem, kortem tenisowym, garaż na 2 sa−
mochody – 200 tys.USD
Gm. Zabierzów − dom jedno lub dwurodzinny 2x185m2(całk.),
2x7a, prąd, woda na działce, gaz w granicy − cena 1 połowy od
170 tys. zł
Wola Justowska − zabudowa szer. 280m2, wysoki standard −
1,2 mln zł
Grębałów − rezydencja do dokończenia ok. 440m2, dz.19a, no−
woczesna technologia, w. siedziba firmy – 649 tys. zł
Os. Łokietka – Tonie − zabudowa szer. 320m2, dz.3,5a, wysoki stan−
dard wykończenia, siłownia, sala bilardowa – 639 tys. zł
Kamienna – kamienica po remoncie 280m2, 4a − 790 tys. zł
Bogdanówka − dom rekreacyjny ok. 140m2, dz. 5,5a ładnie zago−
spodarowana, woda źródlana – 159 tys. zł

Domy − wynajem
Wiedeńska − 230m2, 8a, zamknięty kompleks, alarm − 4900 zł/mc
Wiedeńska – ok. .200m2, wyposażony − 2900 zł/mc
Bibice − nowy dom ok. 350m2, 2 garaże, duża widokowa działka −
2900 zł/mc
Wola Justowska – 250m2, duży ogród – 900 USD/mc
Zakamycze − luksusowa rezydencja − 550m2, piękny ogród −
3000 USD/mc

Działki budowlane i rolne
Szczodrkowice – 8a, piękna widokowa działka, południowy stok,
projekt + pozwolenie na budowę stylowego domu − 170m2+ pod−
dasze użytkowe – 115 tys. zł
Tenczynek−2 * 11a, budowlane, pod lasem, media w zasięgu −
3500 zł/a
Kochanów − pod lasem − 22a. w tym 8a budowlane +2a droga,
media w zasięgu – 99 tys. zł
Januszowice – 84a, w  terenie zabudowy rezydencji, pod lasem −
100 tys. USD
Bibice – 16a, widokowa, media w zasięgu − 192 tys. zł
Brzozówka − 10a, media, zieleń − 39 tys. zł
Budzów – 80a, prąd – 750 zł/a
Modlnica − 97a do podziału − 3800 zł/a
Michałowice – 12,38,48a, budowlane, media − od 3500 zł/a
Kobylany – 78a, do ewentualnego podziału – 3500 zł/a
Kobylany – 18+ lub 20a, budowlane od strony dol. Będkowskiej,
pod lasem, cisza, prąd, woda – 7500 zł/a

Mucharz gm. Wadowice, przy drodze na Suchą Besk. 8a –
12000 zł, 11,7a – 22000 zł
Kalwaria − 99a, częściowo zalesiona, południowy stok, źródło −
110 tys. zł
Jerzmanowice − 12,18,24,48a, możliwość łączenia, od 1900 zł/a

Działki komercyjne
Kraków–Kapelanka − teren pod wysoką zabudowę 60 do 99a
od 100 USD/m2
Kraków−Kapelanka − teren pod zabudowę komercyjną 32a −
200 USD/m2
Centrum Krakowa − teren pod budowę biurowca o pow.1900m2,
akt. WZiZT 850 tys.euro
Mogilska – 35−112a – 28 tys. zł/a
Zabierzów−7.5ha pozw.na budowę 28 domów − do uzgodnienia

Lokale handlowe−sprzedaż−wynajem
  *KARMELICKA – I część * SPRZEDAŻ *  pasaż − dwa lokale han−
dlowe−49 +/lub 103m2 + piwnica − 1500 USD/m2
Tenczynek−2 * 11a, budowlane, pod lasem, media w zasięgu −
3500 zł/a
Kochanów − pod lasem − 22a. w tym 8a budowlane
*Ok. Wawelu − nowy lokal (plomba) 97m2, wys. standard − 80 zł
/m2 wynajem lub sprzedaż
*Limanowskiego – lokal komercyjny ok. 135m2, front, trzy po−
ziomy 520 tys. zł
* Piwna − lokal komerc. ok. 50m2, parter, 2 wejścia, alarm, 170 tys. zł
Grodzka – przy Rynku − 160m2−230m2 − wyremontowane piwni−
ce −wynajem, war. do uzgodnienia
Batorego – lokal biurowy 106m2, do wejścia − 2000zł/mc+VAT
Sarego – lokal biurowy, 115m2, Ip., front, 1700 zł/mc+VAT
Kalwaryjska − biurowiec po remoncie, 120−1000m2 − od 25 zł/m2
Kalwaryjska − lokal handlowy po remoncie 105m2 − 65 zł/m2
Rondo Mogilskie – 100m2, lokal biurowy (kancelaria), parter, po
remoncie, m. parkingowe 3500 zł/mc
Stradomska − lokal handlowy lub gastronomia 200 do 260m2,
wysoki standard + ew. wyremontowane piwnice, wynajem,
warunki do uzgodnienia
Garbarska − kamienica w oficynie ok. 150m2, parter komercyj−
ny, do wynajęcia, warunki do uzgodnienia
Prądnik Biały – pow. w domu handlowym 100− 350m2 − od 30 zł/m2
Grottgera − lokal komercyjny 60m2 − 2500 zł/mc
Karmelicka – 90−260m2, front + wyremontowane piwnice, moż−
liwa gastronomia, wynajem − cena do uzgodnienia
Siemaszki − nowy lokal komercyjny 155m2 − 30 zł/m2

Powierzchnie handl. − biur.
− mag.−produkcyjne

Wrocławska − 250−400m2, parter, wysoki standard, alarm, moni−
toring, parking, kamery − 35 zł/m2
Siemaszki − nowy lokal 155m2 − 30 zł/m2
Dietla 128m2, Ip. wysoki standard, miejsce na reklamę − 2850 zl/mc
Rybitwy – nowy, uniwersalny obiekt komercyjny, hala 320m2 +
pomieszczenia biurowe
140m2, portiernia, monitoring – 10 tys. zł/mc
Balice − rejon lotniska, magazyny 90−500m2 − 9 zł/m2

Obiekty komercyjne
Zamek − Tarnowskie Góry − w pełni odrestaurowany, 400m2, funk−
cja mieszkaniowa lub komercja − 1.65 mln zł(zdjęcie)
Wielicka − dwa obiekty komercyjne 2000m2/1a − 4,2 mln zł;
700m2/1a − 1,6 mln zł(zdjęcie)
Zawiła – 108a teren pod budowę centrum rekreacyjno−sporto−
wego z bazą hotelową, lub innej zabudowy komercyjnej, teren
częściowo zabudowany, uzbrojony cena do uzgodnienia
Dobiesławice − 54 km od Krakowa, zakład przetwórnia mleka z
instalacją, cysterny itd. teren 10a, możliwość rozbudowy − cena
100 tys. zł

Zamek − Tarnowskiego Góry − w pełni
odrestaurowany, 400 m2, funkcja miesz−

kaniowa lub komercja − 1.65 mln zł

Dwór stylowyDwór stylowyDwór stylowyDwór stylowyDwór stylowy – do remontu 630m2, 225a,
+ drugi budynek 100m2 – z możliwością
adaptacji na centrum konferencyjne lub

hotel, 3km od zjazdu z autostrady A4
w Trzebini 600 tys. zł

SwoszowiceSwoszowiceSwoszowiceSwoszowiceSwoszowice – rezydencja ok. 500 m2,
widok., dz. 32 a, sprzedaż 300 tys. EURO

 lub wynajem 2500 USD/mies.
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MIESZKANIA, APARTAMENTY − SPRZEDAŻ

WYBRANE OFERTY

WYNAJEM

PRASKA
Apartament 3−pokojowy,
wykończony, widok na Wawel,
cicha, zielona okolica.
Pow. 87 m2, cena 390 000 zł,
garaż 30.000 zł.
FKN 6733 WYŁĄCZNOŚĆ

FRIEDLEINA
Duży apartament, salon z kominkiem, 3 sypialnie, garaż,

ogródek.
Pow. 121 m2, cena 450 000 zł. FKN 6691

WYŁĄCZNOŚĆ

SALWATOR
Superkomfortowy apartament, w pełni wyposażony, prze−
piękny widok na Wawel i Wisłę. Salon, 2 sypialnie, miejsce

parkingowe. Budynek monitorowany.
Pow. 149 m2. FKN 7058

WYBICKIEGO
Nowy apartament dwupoziomowy, bardzo wysoki stan−

dard wykończenia i wyposażenia. Salon, 3 sypialnie,
ogród zimowy, garaż. Budynek monitorowany.

Pow. 200 m2. FKN 6969

OK. LIMANOWSKIEGO, 2−pok. 50 m2 1 p. 800 zł FKN−6805
OK. MOGILSKIEJ, 4−pok. 100 m2 3 p. 1.700 zł FKN−6950
OK. BŁOŃ, 3−pok. 80 m2 0 p. 3.500 zł FKN−6765
WOLA JUSTOWSKA, 3−pok., 80 m2 2 p. 800 EUR. FKN−6956
KROWODRZA, biurowy, 100 m2 1 p. 3.000 zł FKN−6233
R. MOGILSKIE, biurowy, 100 m2 0 p. 3.500 zł FKN−6776
RYNEK GŁÓWNY, biurowy 140m2 1 p. 5.000 zł FKN−3916, 17

ŁOBZÓW
Powierzchnia biurowo−handlowa, na
trzech kondygnacjach. Nowy budy−

nek, kompleksowe wykończenie,
miejsce parkingowe. Bardzo dobra

lokalizacja.
 Pow. 150 +170 +170 m2,
cena 47 zł/ m2. FKN 7082

RYBITWY
Powierzchnia magazynowa

z zapleczem socjalno−biurowym,
wysoki standard wykończenia,

monitoring.
 Pow. 320 m2, działka 21 a,

cena 10.000 zł. FKN 7084

WOLA JUSTOWSKA
Spacious house with beautiful garden

and garage. Quite neighbourhood.
Building area 340 m2,

plot area 700 m2. FKN 6967
Phone: 0508 101773

WYŁĄCZNOŚĆ

KARMELICKA, biurowy, front 150 m2 0 p. 1800 EUR. FKN−4434
STAROWIŚLNA, biurowy, front 160 m2 0 p. 4.000 zł FKN−3378
KALWARYJSKA, usługowy, front 160 m2 0 p. 10.000 zł FKN−6845
RYNEK GŁÓWNY, biurowy, winda 200 m2 2 p. 2000 EUR. FKN−5243
KROWODRZA, biurowy, 360 m2 3 p. 9.000 zł FKN−6648
STARE PODGÓRZE, biur., usługowy 160 m2 0 p. 10.400 zł FKN−6845
OK. TEATRU BAGATELA, handlowy, 270 m2 0 p. 30.000 zł FKN−6485

PROKOCIM, 1−pok. 32 m2 2 p. 86.000 zł FKN−6922
RUCZAJ ZABORZE, 1−3 pok. 33−67 m2 3−6 p. 3.250 zł/ m2 FKN−7021
KAZIMIERZ, 1−5 pok. 33−117 m2 1−2 p. 5.500 zł/ m2 FKN−7039
STRUSIA, 2−pok. 45 m2 4 p. 115.000 zł FKN−6594
ROGATKA, 1−pok. 38 m2 2 p. 140.000 zł FKN−6975
ŁOBZÓW, 2−pok. 42 m2 0 p. 145.000 zł FKN−6555
WOLA DUCHACKA, 4−pok. 75 m2 2 p. 147.000 zł FKN−6949
OBOZOWA, 1−pok. nowe 45 m2 1 p. 160.000 zł FKN−6725
LUBELSKA, 3−pok. 55 m2 4 p. 180.000 zł FKN−6727
OLSZA, 3−pok. 53 m2 1 p. 185.000 zł FKN−7008
PROMIENISTYCH, 4−pok. 65 m2 0 p. 186.000 zł FKN−6955
PRZEWÓZ, 3−pok. nowe 79 m2 2 p. 212.000 zł FKN−5328
OLSZA 3−pok. 60 m2 1 p. 220.000 zł FKN−6416
STARE PODGÓRZE, 3 pok. 80 m2 1 p. 199.000 zł FKN−6302
BRONOWICE, 3−pok. 65 m2 1 p. 260.000 zł FKN−6912
SALWATOR, 2−pok. 70 m2 1p. 260.000 zł FKN−6626
BRONOWICE, 4−pok. 90 m2 9 p. 280.000 zł FKN−6597
ŁOBZÓW, 3−pok. 65 m2 3 p. 320.000 zł FKN−6386
KAWIORY, 2−pok. 66 m2 2 p. 330.000 zł FKN−6834
OK. DŁUGIEJ, 3−pok. 82 m2 3 p. 330.000 zł FKN−6501
BONEROWSKA, 3−pok. 92 m2 2 p. 330.000 zł FKN−5196
KLINY, 3−pok. 91 m2 2 p. 370.000 zł FKN−6638
DIETLA, 4−pok. 104 m2 1 p. 416.000 zł FKN−6751
SALWATOR, 3−pok. 111 m2 1 p. 440.000 zł FKN−6237
OLSZA, 4−pok. 118 m2 3 p. 440.000 zł FKN−6636
WOLA JUSTOWSKA, 3−pok. 104 m2 1 p. 468.000 zł FKN−6708
KROWODERSKA, 3−pok. 82 m2 4 p. 500.000 zł FKN−6842
OFICERSKIE, 4−pok. 140 m2 0 p. 600.000 zł FKN−6747
CHOCIMSKA, 4−pok. 105 m2 2 p. 630.000 zł FKN−2600
KURKOWA, 4−pok. winda, apartam. 109 m2 1 p. 155.000 EUROFKN 2086
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Welcome to our Real Estates Agency. Professional and friendly staff is waiting for you. Tel.  0508 101 773

DOMY − SPRZEDAŻ

KOMERCJA

OJCOWSKA
Nowy obiekt produkcyjno−usługowy,
piekarnia, z mieszkalnym poddaszem,
dowolne przeznaczenie.
Pow. 480+ 220 m2, działka 27 a,
cena 2.200.000 zł .
FKN− 6443

WYŁĄCZNOŚĆ

STARE PODGÓRZE
Obiekt biurowo−wystawienniczy, z zapleczem

magazynowym. Plac manewrowy,
pełne uzbrojenie, możliwość rozbudowy.

Pow. 1600 m2, działka 38 a
Sprzedaż/ Wynajem. FKN−6600

OK. DASZYŃSKIEGO
Teren o pow. 12 arów, częściowo zabudowany
budynkami mieszkalno−gospodarczymi. Możli−
wość inwestycji o charakterze mieszkaniowym

lub komercyjnym. FKN−3487

ALEJA POKOJU
Działka komercyjna, z wjazdem z ulicy.

Pow. 40 a, cena – do neg. FKN−6081

WOLA JUSTOWSKA 260 m2 2,14 a 1.600.000 zł FKN−6777
OS. OFICERSKIE 195 m2 5 a 950.000 zł FKN−6155
ZIELONKI 350 m2 4 a 920.000 zł FKN−6743
BIEŻANÓW 360 m2 7 a 900.000 zł FKN−6349
ZŁOTY RÓG 250 m2 12 a 850.000 zł FKN−6270
MOGILANY 310 m2 49 a 200.000 USD FKN−6585
WOLA JUSTOWSKA 240 m2 6 a 190.000 USD FKN−5435
JUGOWICE 300 m2 6 a 700.000 zł FKN−6348
BRATKOWA 240 m2 3 a 680.000 zł FKN−2348
JONKOWA GÓRA 160 m2 5,5 a 650.000 zł FKN−6342
WESELE 220 m2 3 a 650.000 zł FKN−6245
OLSZA 200 m2 4 a 650.000 zł FKN−6545
JUGOWICE 350 m2 10 a 580.000 zł FKN−6279

WOLA DUCHACKA 330 m2 5 a 550.000 zł FKN−4969
OLSZA 160 m2 3,35 a 520.000 zł FKN−6341
MISTRZEJOWICE 267 m2 28 a 500.000 zł FKN−5383
WIELICZKA 267 m2 17 a 475.000 zł FKN−5999
OJCOWSKA 176 m2 20 a 475.000 zł FKN−6875
RAJSKO 160 m2 63 a 435.000 zł FKN−6273
ŁAGIEWNIKI 300 m2 3,3 a 420.000 zł FKN−6173
MAŁKA 450 m2 12,6 a 420.000 zł FKN−6317
OLSZA 200 m2 4,4 a 400.000 zł FKN−4807
BRZEZIE 185 m2 7 a 400.000 zł FKN−6726
MICHAŁOWICE 300 m2 10 a 380.000 zł FKN−6746
MICHAŁOWICE 235 m2 6 a 350.000 zł FKN−6876
WIELICZKA 140 m2 4 a 275.000 zł FKN−6379

OS. OFICERSKIE, pow. 195 m2, dz. 5 a,
950.000 zł FKN 6155

ZAKOPANE
Działający pensjonat

w Centrum. Sala bankietowa,
12 pokoi gościnnych, zaplecze
kuchenne, socjalne, sanitarne.

Piękny widok na góry.
Pow. 600 m2, dz. 18 a,
1.600.000 zł. FKN 6974

ALEKSANDROWICE, pow. 300 m2,
dz. 11 a, 740.000 zł. FKN 5842

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ

WOLA JUSTOWSKA, budowlana 16 a 500.000 zł FKN−5478
SUŁKÓW, rozp. budowa 16a 115.000 zł FKN−6745
WIELICZKA, budowlana 30a 120.000 zł FKN−5849
HUTA, r−budowlana 10a 100.000 zł FKN−5933
HUTA, wielorodz. 50a 270.000 zł FKN−5634
KWIECISTA, wielorodz. 55 a 700.000 zł FKN−3620
BOREK FAŁĘCKI, komerc. 108a 15.000 zł/ a FKN−23

DĄBIE
Obiekt biurowo−magazynowy z częścią ekspozycyjną.

 Wysoki standard wykończenia, plac manewrowy.
Pow. 1070 m2, działka 35 a

Sprzedaż/ Wynajem. FKN−7046

SALWATOR, budowlana 5 a 440.000 zł FKN−6172
KURDWANÓW, budowlana 5a 120.000 zł FKN−6661
ŻELEŃSKIEGO, budowlana 6,3 a 176.000 zł FKN−6134
SWOSZOWICE, budowlana 7,24 a 110.000 zł FKN−6212
WOLA JUSTOWSKA, budowlana 12 a 310.000 zł FKN−6206
DOJAZDÓW, budowlana 12a 80.000 zł FKN−7050
WIELICZKA, budowlana 15a 80.000 zł FKN−6744
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tel. 632-88-38, 0501 604-254

Specjalizacja − działki:
mgr inż. arch. Elżbieta Maj

Poszukujemy działek − jesteśmy skuteczni !
GRUNT, Kraków, ul. Mazowiecka 4, VI piętro (Biurowiec "SPOŁEM")

UL. POWSTAŃCÓW, Z MOŻLIWOŚCIĄ DOWOLNEGO ŁĄCZENIA:
− 56−arowa, usługowa, kwadrat, za 790 000 zł + 25−arowa, narożna za 590 000 zł
− 32−arowa, utwardzona, na hurt, bazę transportową, magazyny, PS, cena: 450 000 zł
− 27−arowa, hala stalowa, 5 m wysoka, o pow. użytkowej 650 m2, cena: 700 000 zł
− 111−arowa, zabudowana halą 2 000 m z suwnicą, magazynem, biurowcem, 4 900 000 zł

 UL. WIELICKA, do sprzedania razem lub osobno:
− 9 a, usługowa, cena: 300 000 zł
− 40 a, magazyn 200 m2, biura 300 m2, 1 200 000 zł
− 20 a, budynek mag.−biur. 1 000 m2, za 2 300 000 zł
− 16 a, rozpocz. bud. 1200 m2 w granicy 900 000 zł

DOBREGO PASTERZA
pomiędzy 29 Listopada a Majorem,
~22−arowa, szerokość frontu 22m,
wszystkie media w działce lub obok,
cena: 35 000 zł/ar

UL. BRATYSŁAWSKA
22 ary o wymiarach ok.35m x 55m,
WZiZT na ok. 7 000 m2, VII kond.,
stacja paliw, „Kaufland” – obok,
cena : 1 950 000 zł

UL. JASNOGÓRSKA / OBOK „NICO”
działka ok. 2 ha, komercyjna, z pozwoleniem na
budowę obiektu usługowego, przewidziana funkcja
handlowa – hurt, detal, magazynowa, ekspozycyjna,
produkcyjna, biurowo−socjalna, cena : 3 500 000 zł

BIBICE, 24 ary w ładnym sąsiedztwie, 35m szer.
pod jeden lub dwa domy, cena: 195 000 zł

BIBICE, 22−arowa, za „Kosynierem”, media obok
szer. w polu zabudowy ok. 20m, cena: 90 000 zł

BALICKA
27−arowa działka komercyjna,
przylega do ulicy na długości 50 m,
przed „ZASADĄ”, za „GIEŁDĄ”,
cena : 700 000 zł

Ul. ANDERSA
9,5−arowa, użytkowanie wieczyste,
w dużym osiedlu, wym. 25m x 38m,
wszystkie media w działce lub obok,
cena: 100 000 zł

ŚRÓDMIEŚCIE / BLISKO RAKOWICKIEJ
dwie działki 3,5−arowe, budowlane, ~15m szerokie,
możliwość zabudowy w granicy, wszystkie media,
kameralna lokalizacja, zaledwie 1500m od Rynku!,
cena: 265 000 zł za parcelę

UL. PILTZA / BLISKO KOBIERZYŃSKIEJ
16−arowa, byłe M3, szer. frontu 100m, cena: 15 500 zł/ar
PYCHOWICE, 27−arowa, zaciszna lokalizacja
blisko lasu, czytelny dojazd, podstawowe media,
360 000 zł

WITKOWICE, 20−arowa, pięknie położona wśród
zieleni, blisko miasta, WZ w trakcie, 320 000 zł

MARSZOWIEC: ładnie położona 20−arowa w stu−
dium uwarynkowań – budowlana, 255 000 zł

WĘGRZCE, dwie 10−arowe, ładne, 27m szerokie,
przy ulicy asfaltowej, cena: 9 000 zł/ar

WĘGRZCE / BIBICE, blisko szkoły, MPK, E−7,
pod dom lub biznes, cena: 12 000 zł

BRONOWICE STARE / REJ. PASTERNAKA
Ostatnie kilkuarowe ładne działki z WZ, 21 900 zł/a

RZĄSKA: 16−arowa, widokowa, pięknie położona
wśród nowych rezydencji, uzbrojona, 288 000 zł

GRZEGÓRZECKA / DASZYŃKIEGO
12−arowa pod plombę, szerokość frontu ~20m,
zabudowania do rozbiórki, pełne uzbrojenie, d
oskonała lokalizacja, blisko Centrum Krakowa,
cena: 1 800 000 zł

TONIE, ul. Łokietka, 12−arowa, media, 16 000 zł/ar

TONIE, 26−arowa / 150 000 zł, dobra cena

TONIE, 6−arowa / 75 000 zł, blisko ul. Łokietka

PROWIZJA
JEDYNIE

OD
SPRZEDAJĄCEGO

ZAPRASZAMY
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BIURO NIERUCHOMOSCI „ARKADY”
31 - 532 KRAKÓW, Ul. CHODKIEWICZA 18/1
Tel/fax: (012) 430-46-86 tel. (012) 628-61-65, tel.kom. 504-108-919
biuro@arkady.net.pl nieruchomosci_arkady@op.pl
Nr lic. 3920. Certyfikat ubezpieczenia

MIESZKANIA SPRZEDAŻ
GARSONIERY/1POKOJOWE:
Bronowicka - 30m2, SW, 10/X - 116 000ZŁ
- w pełni wykończone, ładne
Bronowicka - 25m2, SW, 8/X - 85 000ZŁ
- do remontu
Siemieradzkiego - 27m, udział, 2/III - 118 000ZŁ
Kluczborska - 30m2, SW, 1/IV - 125 000ZŁ
Grota Roweckiego - 33m2, SW, 4/IV - 103 000ZŁ
Aleksandry - 35m2, SW, 5/X, 105 000ZŁ
Powstańców - 33m2, SW, 2/IV - 123 000ZŁ
Langiewicza - 42m2, udział oznaczony, 0/I, - 150 000ZŁ
Kielecka - 28m, H, 1/III, 123 000ZŁ
Wysłouchów - 36m2, SW, 3/IV - 125 000ZŁ
Halszki - 38m2, SW, 0/IV - 110 000 ZŁ
Rezedowa - 43m2, SW, 1/III - 199 000ZŁ
Narutowicza - 30m, H, 1/IV - 125 000ZŁ
Bohaterów Września - 26m2, SW, 0/IV - 75 000ZŁ
Os. Albertyńskie - 26m2, H, 0/IV, - 82 000ZŁ
Pędzichów - 40m2, H, 3/III, 160 000ZŁ poddasze,

2 POKOJOWE:
Daszyńskiego - 54m2, H, 3/IV, - 230 000ZŁ
Siemaszki - 70m2, H, 1/II, 230 000ZŁ
Daliowa - 50m2, H, 4/IV, 179 000ZŁ nowe,
luksusowe, możliwa zamiana
Ułanów - 34m, 1/IV, SW, - 122 000ZŁ
Kordiana - 50,5m2, H, 4/IV, 165 000ZŁ balkon
Kordiana - 39m2, H, 2/IV, - 120 000ZŁ
Kazimierz - 50m2, H, 4/IV, - 280 0000 nowe
Kątowa - 36m2, U, 0/I, 70 000ZŁ, do remontu.
Żywiecka - 42m2, H, 1/II, 175 000ZŁ, garaż wliczony,
do wykończenia.
Litewska - 43m, SW, 3/IV, 186 000ZŁ
Czyżyny - 42m2, SW, 9/XI, 120 000ZŁ, balkon.
Bratysławska - 55m, H, 14/XV, 206 000ZŁ nowe
Grzegóżecka - 50m2, H, 2/IV, 190 000ZŁ, balkon.
Stojałowskiego - 54m, H, 2/III, 189 000ZŁ
Szuwarowa - 55m2, H, 2/III, 205 000ZŁ
Biały prądnik - 55m2, H, 0/IV, 200 000ZŁ
Beliny Prażmowskiego - 43m, SW, 3/IV, 186 000ZŁ
Ks. Turka - 40m, SW, 3/IV, 145 000ZŁ
Siewna - 52m, SW, 4/IV, 138 000ZŁ, do remontu
Białoprądnicka - 55m, H, 1/III, 230 000ZŁ,
Nuszkiewicza - 50m, H, 0/IV, 190 000ZŁ
Os. Kolorowe - 52m2, H, 3/III, 150 000ZŁ
Wysłouchów - 43m2, SW, 0/IV, 160 000ZŁ
Armii Krajowej - 40m2, SW, 2/III, 140 000ZŁ, balkon
Seweryna - 54m, H, 3/IV, 215 000ZŁ
Aleja Słowackiego - 77m2, udział oznaczony

3 POKOJOWE
Piastów - 47m2, H, 1/IV - 130 000ZŁ
Os. II Pułku lotniczego - 63m, SW, 7/X,
165 000ZŁ
Os. Dywizjonu 303 - 52m, SW, 3/X, 139 000ZŁ
Fabryczna - 64m, SW, 2/IV, 255 000ZŁ
Żuławskiego - 115m, H, 3/III, 470 000ZŁ
Wrocławska - 59m, H, 2/III, 190 000ZŁ
Wójtowska - 46M, H, 8/X, 160 000ZŁ
Kalwaryjska - 66m, H, 2/III, 176 000ZŁ
Pilotów - 55m, H, 2/II, 192 500ZŁ

Zapewniamy pełną obsługę prawną i notarialną, pośredniczymy w uzyskaniu kredytów.
Pilnie poszukujemy kamienic, mieszkań, lokali użytkowych oraz domów i działek do sprzedaży

i wynajmu dla naszych klientów.

Os. Oświecenia - 75m, SW, 3/III, 185 000ZŁ
Pachońskiego - 46m2, H, 8/X, 130 000ZŁ
Kazimierza Wielkiego - 60m2, H, 5/X, 235 000ZŁ
Płaszów - 53m2, SW, 1/IV, 145 000ZŁ, kuchnia umeblowana.
Janickiego - 59m2, SW, 3/IV, 198 000ZŁ
Gabrieli Zapolskiej - 50m2, SW, 9/X, 180 000ZŁ
Białoprądnicka - 60m2, H, 1/IV, 266 000ZŁ, wysoki standard
Wrocławska - 60m2, H, 2/III, 225 000ZŁ, wyremontowane,
piwnica.
Borowinowa - 72m2, H, 3/III, 280 000ZŁ, balkon, piwnica, garaż
Radziwiłłowska - 94m2, H, 3/III, 400 000ZŁ, wysokość 3m,
piwnica, balkon.
Radziwiłłowska - 82m2, H, 0/III, 344 000ZŁ, wysokie pomieszcze-
nia 3m, piwnica.
Starowiślna - 100m2, H, 3/IV, 470 000ZŁ, mieszkanie po remoncie.
Nowosądecka - 60m2, H, 4/IV, 143 000ZŁ, loggia.
Strzelców - 52m2, SW, 4/IV, 160 000ZŁ, balkon

4 POKOJOWE i większe
Grota Roweckiego - 78m2, SW, 4/IV - 200 000ZŁ
Aleje Słowackiego - 120m2, udział,
Aleje Pokoju - 76m2, udział, 0/IV, - 350 000ZŁ
Chopina - 106m2, H, 1/IV, 400 000ZŁ
Krowoderskich Zuchów - 64m2, SW, 1/IV - 200 000ZŁ
Lipska - 80m2, H, 3/V - 247 000ZŁ
Snycerska - 57m2, H, 4/IV - 145 000ZŁ
Stradomska - 121m2, H, 2/II - 560 000ZŁ
Królewska - 110m2, H, 0/III - 100 000USD
Sucha - 114m2, SW, 2/III - 310 000ZŁ
Paulińska - 114m2 H, 2/III - 650 000ZŁ
Wola Duchacka - 72m, SW, 7/X - 205 000ZŁ
Grzegórzki - 76m, SW, 0/IV - 350 000ZŁ
Krowoderska - 100m, 2/II - 400 000 ZŁ
Mazowiecka - 70m, SW, 4/IV - 330 000ZŁ
Nuszkiewicza - 82m, H, 1/IV - 345 000ZŁ
Nuszkiewicza - 74m, H, 3/III - 320 000ZŁ garaż
Os. Oświecenia - 75m, SW, 3/III - 185 000ZŁ
Pszona - 100m, H, 3/III - 440 000ZŁ
Dietla - 120m, H, 2/II - 480 000ZŁ
Sucha - 114m, SW, 2/III - 310 000ZŁ
Mogilska - 120m, H, 11, 12/XII - 130 000USD
wysoki standard
Turniejowa - 83m, H, 4/IV - 265 000ZŁ
Lipska - 80m, H, 3/V - 247 000ZŁ
Niezapominajek - 90m2, SW, 400 000ZŁ, łazienka wykończona,
przedpokój marmur
Os. Krakowiaków - 94m2, SW, 210 000ZŁ, komfortowe, loggia
Klasztorna - 92m2, SW, 2/II, 215 000ZŁ, dwie kondygnacje, balkon.
Aleksandry - 92m2, H, 3/IV, 200 000ZŁ, bardzo ładne

MIESZKANIA WYNAJEM:
Zygmunta Augusta - mieszkania od 50m do 120m.
Wrzesińska - 62m2, 900ZŁ
Racławicka - 43m2, 2pok, 0/IV, 1 000+media
Radzikowskiego - 2pokoje z kuchnią 900ZŁ+ media
Wietora - 44m2, 2pok., 800+media
Ariańska - 70m2, 2pok, 1200+media

LOKALE UŻYTKOWE DO SPRZEDAŻY:
Aleje Słowackiego, parter - 74 i 111m2, I piętro - 124m2, IV piętro
- 78 i 96m2, cena 2 600/m2,

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA:
Kalwaryjska - lokal handlowo frontowy -
320m2, 14640ZŁ + media
Kalwaryjska - lokale biurowe od 16m2 do 33m2
Szuwarowa - trzy wolne pomieszczenia na gabinety lekarskie,
1gabinet - ok.1500ZŁ.
Starowiślna - lokale biurowe i handlowe 1000ZŁ/m2,
Dietla - 30m2, parter, 3 000ZŁ,
Zygmunta Augusta - 99m2, piętro1, 3pok, kuch. łaz., na biuro.
Dietla - 40m2, parter/oficyna, 600ZŁ.
Romanowicza - 220m2 hala, 20m2 biuro, 2 200ZŁ + VAT.
Lokale biurowe do wynajęcia ul. Lea
powierzchnie od 14m do 360m cena
od 25ZŁ/m2 do 35ZŁ/m2

DZIAŁKI SPRZEDAŻ:
Bibice 14ar budowlana WZiZT 80 000ZŁ
Swoszowice 16ar uzbrojona 200 000ZŁ
Kraków ul. Lubocka 31ar komercyjna 150 000ZŁ

DOMY SPRZEDAŻ:
Lachowice - 350m2, bardzo ładny dom duży
zagospodarowany ogród - 420 000ZŁ
Kwartowa - 120m2, szeregówka, 480 000ZŁ komfortowe.
1/2 domu do remontu - Olsza 90m2 za 240000,
Kliny Zacisze - 165m2, szeregówka 5ar,
Kliny - 260m2, szeregówka, 3ar, do wykończenia
Bronowice - 250m2 + 100m2, 50ar cena do uzgodnienia
Beliny Prażmowskiego - 360m2, 9ar, 280 000USD
Tonie - 350m, 30ar, 950 000ZŁ
Kostrze - 220m2, działka 16,5 ar, 495 000ZŁ
Śledziejowice rozpoczęta budowa domu, działka 8ar, 80 000ZŁ

Oferta dla inwestora
Kameralna kamieniczka dwupiętrowa z
możliwością nadbudowy trzeciego piętra przy
początku ul. Królowej Jadwigi ( 360m2 - WZiZT
oraz projekt nadbudowy piętra).

Daliowa - 50m2 bardzo ładne mieszkanie hipoteczne dwa
pokojowe z kuchnią na poddaszu, elegancko wykończone, duży
pokój z kominkiem, dwie szafy zabudowane przesuwne, w pokoju
i kuchni meble robione na zamówienie, sprzęt Mastercook,
łazienka: flizy dwukolorowe wanna narożna, ogrzewanie
podłogowe, oświetlenie halogenowe, bardzo małe skosy.
Możliwa zamiana na mieszkanie dwu pokojowe tylko parter,
tylko Kurdwanów.

Kliny Zacisze - dom w zabudowie szeregowej 165 metrowy
bardzo ładna działka 5arów. Cicha i zielona okolica. Na parterze
kuchnia garderoba łazienka, salon z jadalnią, z salonu jest
wyjście do ogrodu na piętrze znajdują się trzy sypialnie i duża
łazienka. Na ostatnim piętrze jest jeden duży pokój z licznymi
schowkami. Cena - 450 000ZŁ do negocjacji

Kwartowa - Dom w zabudowie szeregowej 120metrowe działka
2, 6ar bardzo ładne. Trzy poziomy wykonany z najlepszych
materiałów na ścianach gresy, na podłodze posadzka marmurowa
kuchnia meble na wymiar sprzęt Bosch, kominek, w łazience
wanna z hydromasażem. Cena - 480 000ZŁ
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MIESZKANIA, LOKALE/SPRZEDAŻ
Garsoniera: ok. Błoń, 19 m2, 0/IV, przyziemie, wykończone, 75 000 zł
Garsoniera: ul. Chopina, 19 m2, parter, po gen. remoncie, 85 000 zł
1−pok: ul. Siemiradzkiego, 27 m2, II/III, balkon, c. kuchnia, 118 000 zł
1−pok: ul. Garbarska, 32 m2, I/III, komfortowe, zadbane, 155 000 zł
1−pok: ul. Wysłouchów, 39 m2, 0/V, nowe, balkon, mebl. kuch., 130 000 zł
1−pok: Żabiniec, 43,6 m2, 0/III, komfort., balkon+ogródek, 212 000 zł
2−pok: os. Strusia, 37 m2, III/IV, c. kuchnia, do remontu, 88 000 zł
2−pok: ok. ul. Lea, 44 m2, parter, po remoncie, parkiet, 169 000 zł
2−pok: Wieliczka, 45 m2, parter, nowe okna, j. kuchnia, 93 000 zł
2−pok: Skawina, ul. Bukowska, 50 m2, IV/IV, 100 000 zł
2−pok: os. Złotego Wieku, 52 m2, IV/IV, logia, j. kuchnia, zadbane, 129 000 zł
2−pok: ul. Stojałowskiego, 53 m2, II/IV, 4−letnie, ustawne, bardzo ładne, bal−
kon, meble kuch.+AGD, 186 500 zł
2−pok: ul. B. Prażmowskiego, 54,4 m2, II/III, j. kuchnia, parkiet, 188 000 zł
2−pok: ul. K. Wielkiego, 63 m2, I/IV, zadbane, parkiet, balkon, 259 000 zł
3−pok: os. Albertyńskie, 44 m2, IV/IV, nowe okna PCV, 114 000 zł
3−pok: os. Kalinowe, 46 m2, IX/X, c. kuchnia, standard, 95 000 zł
3−pok: os. Niepodległości, 57 m2, 0/VII, po rem., j. kuchnia, logia, 145 000 zł
3−pok: ok. ul. Halszki, 58 m2, II/IV, nowe, 2 balkony, mebl. kuch., 237 000 zł
3−pok: ul. Rostworowskiego, 64 m2, IV/IV, ustawne, j. k., balkon, 196 000 zł
3−pok: ul. Kordiana, 65 m2, IIIiIV/IV, nowe, j. kuchnia, balkon, 267 000 zł
3−pok: ul. Kluczborska, 68,4 m2, III/IV, nowe, wykończone, j. kuchnia, komi−
nek, balkon, 330 000 zł
3−pok: Woronicza, 79 m2, IIIiIV/IV, 2−poziom., 5−letnie, garaż, 310 000 zł
3−pok: ul. Pędzichów, 82 m2, III/III, poddasze, mebl. kuch., 315 000 zł
4−pok: ul. Kotlarska, 83 m2, III/IV, balkon, nowe okna PCV, meble kuch., 295 000 zł
4−pok: Wola Justowska, 93 m2 (125 m2 po podłodze), 2−poziom., komfort.,
garaż, 499 000 zł
4−pok: ul. Moniuszki 108 m2, nowe, duża antresola, umeblowane, wyposa−
żone, garaż, 450 000 zł
4−pok: ul. Chopina, 137 m2, II/III, cz. wyremontowane, balkon, meble i sprzęt
kuchenny, 616 500 zł
Ok. Pl. Boh. Getta, 25 m2, lokal handl. − usługowy, parter, 75 000 zł
ul. Kobierzyńska, 34 m2, handl.−usług., front, witryna, parter, 99 000 zł
ul. Łokietka, 94 m2+50 m2−piwnica, frontowy, z witryną, parking, 300 000 zł brutto

DOMY/SPRZEDAŻ
Gm. Mogilany/Brzyczyna (2,5km od Zakopianki) − 160m2, nowy, 1 lub
2−rodzinny, prawie wykończony, dz. 18 ar − widokowa, 299 000 zł
Azory − 160 m2, zab. szereg., funkcjonalny, nowa elewacja, dobry na firmę,
350 000 zł
Gm. Zabierzów/Rząska − 180m2, 4−letni, wykończony, kominek, dz. 8,9 ar,
ogrodzona, 430 000 zł
Modlniczka, 182 m2, ładny, nowy, wykończ. w 90 %, dz. 8 a., zagosp., ogro−
dzona, 450 000 zł
Bolechowice − 190 m2, st. sur., przykryty dachówką, dz. 12 a., 360 000 zł
ok. Kryspinowa − 249 m2, st. sur., przykryty dachówką, dz. 11 a., 350 000 zł
Kocmyrzów − 260m2, działka 19 a., dobry dla dwóch rodzin, do zamieszka−
nia, funkcjonalny, garaż, 369 000 zł
Michałowice − 300 m2, do wykończ., 1lub2−rodz., dz. 31 ar, 410 000 zł

DZIAŁKI/SPRZEDAŻ
ul. Królowej Jadwigi, 6,5 a., bud., uzbrojona, ze starym domem, decyzja
WZiZT, 80 000 EUR
Wola Justowska, 9 a., bud., uzbrojona, ładnie położona, 360 000 zł
ul. Darwina/Grębałów, 11a., ładna, Z POZW. NA BUDOWĘ, 96 000 zł
Tonie 12 a, ładnie położona, 120 000 zł
Kocmyrzów−/Głęboka, 13 a, bud., 35 000 zł
Krzeszowice, 13 a., bud., uzbrojona, ładnie położona, 63 000 zł
Zielonki/Wola Zachariaszowska, 14 a., widokowa, kształtna, 100 000 zł
gm. Kocmyrzów/Łuczyce, 15 a., bud., uzbrojona, widokowa, 4000 zł/ar
Rząska, 16 a., atrakcyjna, uzbrojona, pod rezydencję, 288 000 zł
Wieliczka/Strumiany, 22 a., bud., aktualne WZIZT, 99 000 zł
Rejon ul. Balickiej, 29 a., przem.−magazyn.−usług., uzbr., 25 000 zł/ ar
Kocmyrzów/Pietrzejowice, 53 a., bud.−rolna, 1 000 zł/ar
Wielka Wieś/Wierzchowie, 99 a., bud.−rolna, widok., 150 000 zł

 MIESZKANIA/WYNAJEM
Apartamenty: ul. K. Wielkiego, 57 m2−1400 zł; 61 m2−1500 zł; 75 m2−1800 zł,
nowe, superkomf., pełne wyposaż., klimat., strzeżone
Garsoniera: ul. Wrocławska, 20 m2, umeblowane, internet, 650 zł
1−pok: ul. Chocimska, 30 m2, j. k., zadbane, umebl., 1000 zł
1−pok: Czyżyny, 38 m2, j. k., internet, wyposaż., umeblow., balkon, 600 zł
1−pok: os. Słoneczne, 39 m2, j. kuchnia, balkon, częściowo umebl., 650 zł
2−pok: ul. Szuwarowa, 41 m2, nowe, urządzone, balkon, 1000 zł
2−pok: ul. Odrowąża, 52 m2, j. kuchnia, po remoncie, umebl., 1000 zł
2−pok: ul. Żabiniec, 53 m2, umeblow., wyposaż., balkon, parking, 1000 zł
2 pok: Bronowice Małe, 53 m2, nowe, b. wysoki stand. wykończ., umebl.
kuchnia, monitoring, 1250 zł
3−pok: ul. Łokietka, 74 m2, nowe, b. ładne, j. kuchnia, balkon, 1200 zł
3−pok: ul. Studencka, 90 m2, ustawne, j. kuchnia, balkon, 1400 zł
4−pok: ul. Wysłouchów, 73 m2, j. k., po rem., nowe meble, balkon, 800 zł
4−pok: ul. Moniuszki 108 m2, nowe, duża antresola, umeblowane, wypo−
sażone, garaż, 2 500 zł
4−pok: ul. Biskupia, 120 m2, j. k., taras, nie umeblowane, 2000 zł

 DOMY/LOKALE UŻYTKOWE/WYNAJEM
Łokietka biurowe, 35m2 − 1300 zł+VAT, 70 m2−2000 zł + VAT
Szpitalna 60 m2, w bramie, parter, alarm, 2800 zł + VAT
ul. Wrocławska 90 m2, biurowy, 5 pomieszczeń, alarm, 28 zł/m2 + VAT
Kliny Borkowskie 170 m2, na mieszkanie, 3 sypialnie, salon z kominkiem,
garaż, ogród, 4 000 zł
Kraków, rejon Libertowa 250 m2, nowy dom jednorodz. − w trakcie wy−
kończ., ładna okolica − widok na las, 3 000 zł
Michałowice dom−290 m2, ładny, 4−letni, na siedzibę firmy, działka za−
gosp. − 10 a., 2600 zł
Wola Justowska dom−300 m2, super komfort, sauna, jacuzi, dz. 7 a., 11 000 zł
Bora Komorowskiego do 320 m2, pow. biurowo−magazynowe, alarm, biura
− 22 zł/m2 + VAT; magazyn − 15 zł/m2 + VAT
Opatkowice dom−360 m2, kominek, alarm, basen, pięknie zagosp. dział−
ka 21 a., 1600 Euro
ul. Wielicka 380 m2, witryna, parking, 40 zł netto/m2 +VAT−pow. handlowa
Rejon ul. Jasnogórskiej 390 m2, pow. magaz.−produkcyjna, alarm, par−
king, 12 zł/m2 + VAT

Gm. Czernichów/Rybna − 240 m2,
2 garaże, budynek gospodarczy,
z widokiem na góry, działka 46 a.,

220 000 zł

Lipnica Murowana − 130 m2, nowy,
murowany, wykończony, dz. 30 a. −
pięknie zagospodarowana, teren
parku krajobrazowego, 279 000 zł

Łuczyce − 170 m2, atrakcyjny, stan
surowy zamknięty, rozprowadzone

instalacje, pięknie położony, działka
14,71 a., 198 000 zł

Niepołomice, 105 m2, nowy, ładny,
stan surowy − zadaszony, piękna

działka 11 a., 145 000 zł

os. Grębałów − 210 m2, 5−letni, ładny,
I piętro do wykończenia, działka 6,5
a., zagospodarowana, altana ogro−

dowa, 420 000 zł

Bibice − atrakcyjne, nowe bliźniaki
do wykończenia; 120 m2, działka

3,15 a. − 340 000 zł; 180 m2, działka
5 a. − 450 000 zł

Tabaszowa/Łososina Dln., − 4 arowa
działka nad jez. Rożnowskim, bu−

dowlana, pięknie położona, 12 000 zł

Kraków/Kostrze/ okolice Tyniec−
kiej − 200 m2, 2−letni, wykończony,
sąsiaduje z parkiem, działka 17 a.,

widokowa, 470 000 zł
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Obrót nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, kupno, sprzedaż,
zamiana, zarządzanie i administracja, kredyty na zakup nieruchomości,

ubezpieczenia, doradztwo techniczne, przetargi

BIURO NIERUCHOMOŚCI  SM „KRAKUS”
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 12, 30-015 KRAKÓW

TEL. 630-23-72          FAX 630-23-74
www.krakus.net.pl    e-mail: nieruchomosci@krakus.net.pl

garsoniery
20 m2, garsoniera z aneksem kuch., ul. Komandosów, IV/IV, mieszka−
nie do remontu, standard, cena 81 tys.
20 m2, garsoniera z aneksem kuch., ul. Różyckiego, V/X, spół. własno−
ściowe, nowe okna PCV, cena 70 tys.
20,5 m2, garsoniera, ul. Na Kozłówce, III/IV, 2 balkony, nowe instala−
cje, parkiet, sp. własn., cena 78 tys.
23 m2, garsoniera z aneksem kuchennym, IX/IX, ul. Wrocławska, po
generalnym remoncie, nowe okna, winda, spółdzielcze własnościo−
we, cena 91.000 PLN
24 m2, garsoniera, Spółdzielców, parter/X, aneks kuchenny z mebla−
mi na wymiar, mieszkanie w standardzie podstawowym, cena 77 tys.
28 m2, garsoniera, al. Kijowska/Lea, O/V, nowe okna, 2 balkony, sp.
własn., cena 103 tys.

1 pokojowe
24,5 m2, 1 pokój, ul. Fiołkowa, I/IV, spódz. włas., do remontu, cena 78 tys.
28 m2, 1 pokój z ciemną kuchnią, ul. Bieżanowska, O/II, po remoncie,
bez białego montażu, cena 64 tys.
28 m2, 1 pokój z jasna kuchnią, ul. Halszki, wys. O/III, nowe okna,
z balkonem, cena: 93,5 tys.
30 m2, 1 pokój z jasna kuchnią, ul. Reja, III/IV, nowy blok z 2000 roku,
wykończony, cena 131 tys.
33 m2, 1 pok.. jasna kuch., ul. Na polach, I/II, spół. wł., miejsce parkin−
gowe, cena 140 tys.
34 m2, 1 pokój z jasną kuchnią, ul. Rydla, III/III, blok z cegły, nowe
okna, cena: 135 tys.
34 m2, 1 pokój z ciemną kuchnią, ul. Bieżanowska, O/II, po remoncie,
bez białego montażu, cena 77 tys.
35 m2, 1 pokój z jasna kuchnią, ul. Aleksandry, II/X, mieszkanie po
generalnym remoncie, cena: 113 tys.
36 m2, 1 pokój z jasna kuchnią, os. II Pułku Lotniczego, III/VI, standard
podstawowy, z balkonem, cena 103 tys.
36 m2, 1 pokój z jasną kuchnią, ul. Zaczarowane Koło, parter/IV, nowy
blok, z balkonem, cena: 150,5 tys.
44 m2, 1 pok z j. kuch. możliwość przerobienia na dwa pokoje, ul. Prądnic−
ka, wys. 0/ III kamienica, na mieszkanie lub gabinet, cena 144.000 PLN

2 pokoje
30 m2, 2 pok. z c. kuch., ul. Borsucza, III/X, do odświeżenia, cena 105.000 PLN
33 m2, 2 pok. z kuchnią, Wzgórza Krzesławickie, nowe okna, po gene−
ralnym remoncie, II/III, balkon, piwnica, cena 94.000 PLN
37 m2, 2 pokoje z ciemną kuchnią, os. Centrum D, nowe instalacje,
łazienka po remoncie, cena 99.000 PLN
37 m2, 2 pok z ciemna kuch., ul. Palacha, do odnowienia, III/IV, cena
120 tys.
37 m2, 2 pok., ciemna kuch., ul. Palacha, 0/IV, hipoteczna, loggia,
piwnica, cena 114 tys.
37 m2, 2 pokoje, ciemna kuch., ul. Palacha, IV/IV, spół. własnościowe,
jeden pokój przechodni, nowoczesna kuchnia, cena 125 tys.
37 m2, 2 pokoje, ciemna kuch., Centrum D, II/III, hipoteczna, balkon
woda i gaz−nowa instalacja, cena 99 tys.
37,8 m2, 2 pokoje, ciemna kuch., ul. Celarowska, I/IV, hipoteczna, piw−
nica, cena 92 tys.
38 m2, 2 pokoje, jasna kuch., ul. Krzywda, II/III, spółdziel. własnościo−
we, nowe budownictwo możliwość dokupienia garażu, cena 118 tys.
43 m2, 2 pok. z aneksem, ul. Bartla, Kliny, II/III, balkon, blok ogrodzony
i monitorowany, NOWE − wykończone, cena 160 tys.

42 m2, 2 pokoje z ciemna kuchnią, ul. Radzikowskiego, II/IV, bez balko−
nu, do odświeżenia, kuchnia i łazienka po remoncie, cena 110 tys.
44 m2, 2 pokoje z aneksem kuchennym, ul. Chrobrego, I/II w wilii, udział
ze wskazaniem, część wyremontowana, cena 178 tys.
45,5 m2, 2 pok. z j. kuch., ul. Balicka, NOWE− wykończone, 2 balkony,
garaż, wys. 0/IV, cena 205.000 PLN
45 m2, 2 pokoje z jasna kuchnia, ul. Reja, V/VII, nowe do indywidualne−
go wykończenia, z balkonem, cena 203 tys.
46 m2, 2 pokoje, ciemna kuchnia, os. Szkolne, I/V, hipoteczna, łazienka
po remoncie, nowe okna PCV, cena 119 tys.
47 m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, ul. Astronautów, I/III, hipoteczna, piwni−
ca, Internet, nowe okna, cena 135 tys.
48 m2, 2 pok. z j kuch, Żabiniec, I/II, nowe wykończone, meble i sprzęt
AGD, loggia, cena 205 tys.
48,34 m2, 2 pok. z j. kuch. ul. Wielicka, IV/IV, blok z ’92 roku, ocieplony,
balkon, cena 149.000 PLN
49 m2, 2 pokoje z jasną kuchnią, ul. Żabiniec, I/III, nowe mieszkanie wy−
kończone, z garażem, cena: 245 tys.
50 m2, apartament, 2 pokoje z jasna, otwartą kuchnią, ul. Szablowskie−
go, wys. parter/IV, nowe, wykończone i wyposażone, z tarasem, garde−
robą i ogródkiem, monitoring, cena 249 tys.
52 m2, 2 pokoje z jasna kuchnią, ul. Praska, II/II, mieszkanie do remontu,
ogrzewanie elektryczne, blok z cegły, strych i garaż, cena 149 tys.
55 m2, 2 pok. z j. kuch., ul. Jana Pawła II, II/III, nowe okna, po general−
nym remoncie, balkon, piwnica, cena 160 tys.
55 m2, 2 pok. z j. kuch. ul. Prądnicka, II/IV, cegła, hipoteczne, balkon,
cena 170.000 PLN

3 pokoje
46 m2, 3 pokoje z jasną kuchnią, os. Piastów, po generalnym remoncie,
sp. własn. cena 141.000 PLN
49 m2, 3 pok. z j. kuch., ul. G. Zapolskiej, IX/X, loggia, winda, nowe okna
PCV, cena 179 tys.
51,3 m2, nowe, 2 pokoje z jasną kuchnią, ul. Orła Białego, II/II, nowe
okna połaciowe, winda, własność hipoteczna, cena 152 tys.
52 m2, 3 pokoje, jasna kuchnia, ul. Krowoderskich Zuchów, IV/IV, spół.
własn., balkon, piwnica, cena 179 tys.
52,4 m2, 3 pokoje, jasna kuch., ul. Pachońskiego, IX/X, hipoteczna, bal−
kon, piwnica, domofon, cena 168 tys.
53 m2, 3 pokoje, jasna kuch., ul. Pachońskiego, III/X, hipoteczna, bal−
kon, piwnica, cena 174 tys.
53 m2, 3 pok. z j. kuch., ul. Okólna, 0/IV, blok z pustaka, hipoteczne, okna
PCV, loggia, cena 150.000 PLN
56 m2, 3pok., j. kuch., ul. Na błonie, II/X, logia, kuchnia i łaź. po remon−
cie, częściowo nowe okna, cena 210 000 zł
57m2/66 m2 po podłodze, nowe, ul. Grzegórzecka, IV/IV, okna PCV, po−
łaciowe, jaskółki, winda, własność hipoteczna, cena 300 000 zł
58 m2, 3 pok z j.kuch., ul. Imbramowska, V/X, nowe okna, po general−
nym remoncie, cena 174.000 PLN
58 m2, 3 pok z j.kuch., ul. Imbramowska, IV/X, mieszkanie do odświeże−
nia,3 lata temu był remont, cena 175.000 PLN
67 m2, 3 pok. z j. kuch., VI/VI, os. Hutnicze, nowe okna, winda, balkon,
własność hipoteczna, cena 168.500 PLN
62 m2, 3 pok. j. kuch, III/ X, ul. Oboźna, 10 letnie, winda, piwnica, cena 230.000 PLN
64 m2, 3 pok. przerobione z 4, ul. Armii Krajowej, 0/IV, panele, flizy, tera−
kota, nowe instalacje w kuchni i łazience, duża loggia cena 205.000 PLN
65 m2, 3 pok. z j.kuch., ul. Bursztynowa, wys. 0/IV, 6 − letni blok, możliwość
garażu, cena 220.000 PLN
150 m2, 3 pokoje + 3 aneksy + 2 łazienki, O/IV, ul. Szablowskiego, NOWE
drewniane okna, taras, hipoteczne, cena 1.200.000 PLN

4 pokoje
60 m2, 4 pokoje z jasną kuchnią, ul. Nad Sudołem, IV/IV, loggia,
sp. własn., cena 180 000 zł
68 m2, 4 pokoje z jasną kuchnią, ul. Lilii Wenedy, II/X, balkon,
sp. włas., cena 153.000 zł
72 m2, 4 pok. z j. kuch., I/IV, ul. Bojki, loggia, sp. własn., cena 210 tys.
76,8 m2, 4 pok. z j. kuch., Al. Kijowska, V/X, meble na wymiar, par−
kiet dębowy, loggia, zabudowana szafa, WC osobno, komfort, blok
10 lat, cena: 320.000 PLN
80 m2, 4 pok. z j. kuch., II/IV, ul Legnicka, 5 letnie, drewniane okna,
loggia, spółdzielcze własnościowe, cena 300 tys.
95 m2, 4 pokoje z aneksem, III i IV/IV, ul. Oboźna, NOWE, drewniane
okna, balkon, własność hipoteczna, cena 440 tys.
98,6 m2, 4 pok. z aneksem, I/IV, NOWE, ul. Turniejowa, Kasztel obiekt
strzeżony, monitoring, fitness club gratis, balkon, hipoteczne, cena
320 tys.

5 pokoi i więcej
110 m2, 5 pokoi + kuchnia + garderoba + schowek, II poziomowe,
III i IV/V, ul. Fatimska, nowe okna, loggia, hipoteczne, NOWE, cena 310 tys.
142 m2, II poz., 6 pokoi, ul. Fiołkowa, nowe wykończone, cena 445 tys,

DOMY
szeregówka 170 m2, działka 2,5 ara, ok. Ikei, 7− mio letnia, III kondy−
gnacje, w połowie podpiwniczona cena 460.000 PLN
szeregówka 220 m2, działka 10 ar, Mistrzejowice Nowe, lata 90,
III kondygnacje, segment środowy, cegła, cena 492.000 PLN
część bliźniaka, 170 m2, działka 6,5 ara, ok. Kobierzyńskiej, NOWY,
II kondygnacje, do częściowego wykończenia, cena 490.000 PLN
dom 140 m2, działka 7,7 ara, ok. Kobierzyńskiej, dom z lat ’50 rozbu−
dowany w latach ’90, parter z poddaszem, garaż, nowe okna, cena
420.000 PLN
dom 220 m2, działka 28 arów zagospodarowana, Zielonki, 1994 rok,
technologia tradycyjna, ocieplony, pokryty dachówką, parter i pię−
tro – wykończone, poddasze do adaptacji, cena 740.000 PLN

DZIAŁKI
4,16 ara, Wola Justowska, działka w cichym kameralnym miejscu,
prostokąt, pozwolenie na budowę, projekt domu, cena 170.000 PLN
10,78 ara, Krzywaczka, kwadrat, budowlana, w okolicy nowych do−
mów, cena 31.000 PLN
19 arów, Modlnica, 2 rząd zabudowy, teren płaski, prostokąt (szer.
34 m), cena 181.000 PLN
19,95 ara, Zielonki Marszowiec, rolna w trakcie przekwalifikowania,
szer. 18 m, lekko pochylona, cena 13.800/ ar
26 arów, Zakliczyn – centrum. k/Myślenic, 2 działki po13 arów, bu−
dowlane, widokowe w otoczeniu domów jednorodzinnych, cena
65.000 PLN
27 arów, Maszków, gm. Iwanowice, prostokąt, szer. 20 m, 2 rząd za−
budowy od E−7, cena 40.000 PLN
27,61 ara, Bronowice ok. Młynówki Królewskiej, szer. 16 m, rolna, cena
12.000/ar
37,37 ara, Bielany, pozwolenie na budowę, projekt rezydencji, pięk−
ny widok, pełne uzbrojenie, cena 23.000 /ar

Posiadamy w ofercie duży wybór mieszkań do wynajęcia.

OFERTA SPECJALNA!!!
Lokalizacja: MAZOWIECKA 108

w Krakowie
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” sprzeda mieszkania, lokal biurowy (kancelarię itp.)

Możliwość DOSTOSOWANIA PROJEKTU
DO POTRZEB KLIENTA

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI TERMIN
ODDANIA II KWARTAŁ 2005

WYBRANE OFERWYBRANE OFERWYBRANE OFERWYBRANE OFERWYBRANE OFERTY SPRZEDAŻYTY SPRZEDAŻYTY SPRZEDAŻYTY SPRZEDAŻYTY SPRZEDAŻY

PRZYJMIEMY DO ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI KAMIENICE W KRAKOWIE

Posiadamy w ofercie sprzedaży duży pensjonat wraz z domem rodzinnym w górach na Słowacji.Posiadamy w ofercie sprzedaży duży pensjonat wraz z domem rodzinnym w górach na Słowacji.Posiadamy w ofercie sprzedaży duży pensjonat wraz z domem rodzinnym w górach na Słowacji.Posiadamy w ofercie sprzedaży duży pensjonat wraz z domem rodzinnym w górach na Słowacji.Posiadamy w ofercie sprzedaży duży pensjonat wraz z domem rodzinnym w górach na Słowacji.
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WYNAJEM
Kurdwanów 3 − pokojowe − 700zł
Prokocim 3 − pokojowe − 600zł
Friedleina 2 − pokojowe 52m −1200zł
Śląska 1 − pokojowe − 600 zł

KAMIENICE
Kazimierz − 600m2 do remontu, wolna − 350000 USD
Kazimierz − 500m2 wyremontowana, wolna − 650000 USD
Krakowska − 1100m2 − 490000 USD
Plac Wolnica − 1800m2 − do ustalenia
Centrum − 700m2 − wolna

MIESZKANIA 1 pokojowe
Łokietka − 30m2 − 105000zł/534/
Chodkiewicza − 30m2 − 75000zł
Wrocławska − 52m2 − 160000zł
Krowodrza − 28m2 − 105000zł/529/
Bronowicka − 24m2 − 83000zł/280/
Krowodrza − Widok − 30m2 − 115000zł/525/
Azory − 26m2 − 85000zł/522/
Kurdwanów − 40m2, wykończone − 115000zł
Kurdwanów − 39m2, 4 − letnie − 130000zł
Wrocławska − 25m2 − 100000zł
Dywizjonu 303 − 32m2, po remoncie − 110 000zł/497/
Huta − 33m2 − 95000zł/533/
Prokocim − 33m2 − 72000zł
Kozłówek − 27m2 wyremontowane 75000zł

MIESZKANIA 2 − pokojowe:
Salwator − 60m2, plomba − 255000zł/21310/
Oboźna − 52m2, eleganckie − 160000zł/21308/
Litewska − 43m2, po remoncie − 185000zł
Ok. Błoń − 72m2, wysoki standard, ogródek − 490000zł
Traugutta − 57m2 − 149000zł
Olsza − 37m2 − 120000zł/21319/
Olsza − 53m2 − 160000zł
Dąbie − 38m2 − 115000zł/21258/
Dąbie − 42m2 − 140000zł/21266/
Żabiniec − 53m2 − wysoki standard − 230000zł/21217/
Nuszkiewicza − 48m2 nowe, wykończone − 190000zł
Wesele − 54m2, luksusowe − 350 000zł/21204/
Krowodrza − 50m2 − 200000zł/21230/
Krowodzra − 51m2, nowe − 255000zł/21228/
Krowodrza − 42m2 − 150000zł/21268/
Krowodrza − 64m2, wykończone, ogrodzone − 244000zł
/21294/
Krowodrza − 43m2 − wyremontowane − 172000zł/21305/
Azory − 44m2 − 130000zł/21291/
Os. Widok − 45m2, wyremontowane − 173000zł
Bronowice − 37m2 − 133000zł/21219/
Ok. Kopernika − 53m2 − plomba − 190000zł/21265/
Szuwarowa − 55m2 − 206000zł/21235/
Ruczaj − 58m2, nowe wykończone − 185000zł/21261/
Ruczaj − 38m2, nowe wykończone − 120000zł/21273/
Halszki − 50m2, wykończone 6 − letnie − 165000/21293/
Bieżanów − 50m2 − 130000zł
ok. 29 – listopada − 82m2 − 180000zł/21134/
Salwator − 65m2 − 295 000zł /21288/
Lipska − 50m2, nowe, wykończone − 150000zł/21311/
Mistrzejowice − 52m2 − 130000zł/31312/
Os. Złotego Wieku − 52m2 − 130000zł/21312/
Dywizjonu 303 − 50m2 − 159000zł /21145/
Huta − 54m2 − 115000zł/21313/

MIESZKANIA 3pokojowe:
Rydla − 80m2, nowe wykończone − 440000zł
Wesele − 66m2 do wykończenia − 260000zł
Wielicka − 62m2, Nowe − 220000zł/31078/
Starowiślna − 100m2, wyremontowane − 420000zł
Grzegórzki − 60m2 − 138000zł
Dębniki − 90m2, kamienica − 270000zł/31062/
Krowodrza − 65m2 − 235000zł
Krowodrza − 51m2 − 180000zł
Krowodrza − 56m2, wyremontowane −190000zł/31072/
Krowodrza − 46m2, cegła − 175000zł/1074/
Os. Widok − 56m2 − wyremontowane − 210000zł/31047/
Opolska − 46m2 − 155000zł
Olsza − 60m2 − 215000zł/31032/
Ugorek − 60m2, po remoncie − 195000zł/31039/

Modlnica − 160m2 działka 6, 76ar nowy wykończony −
455000zł
Modlnica − rozpoczęta budowa działka 6, 8ara −cena
do uzgodnienia
Ok Makro − 150m2, szeregowy pięknie utrzymany −
460000zł
KOSTRZE − 220M2 − NOWY − 17ar − 495000zł
OLSZA, ok. Krakchemii, 1989, remont 2003, szeregowy −
250m2 − 499 000zł /588/
WOLA JUSTAOWSKA, ok. parku Decjusza − 250m2, 7a,
nowy − 260 000 EUR /580/
OS. ŁOKIETKA − 180m2, nowy—550000zł/574/
Myślenice Zarabie − 200m2, basen działka widokowa
7arowa − 690000zł
Kasztanowa − 170m2, 7arów − 850 000zł /586/
BRONOWICE MAŁE − 500m2, częściowo wykończony, kry−
ty dachówką, działka 15 arów − 900000zł
WOLA JUSTOWSKA − szereg, nowy − 224m2 − 790000zł
WOLA JUSTOWSKA − 17letni, wolno stojący, wyremonto−
wany − 750000zł
OK. KOPCA KOŚCIUSZKI − 17 arowa, nowy 500m2 −
400 000 EUR/534/
ZAKAMYCZE − 200m2, 8 arów, 6 − letni − 412000zł./541/
CHEŁM − 230m2, 7 arów, widok na Las Wolski, do wykoń−
czenia − 400000zł./383/
Łagiewniki − 160m2 do remontu −rozbudowy, działka
7ar − 247000zł
KLINY − 220m2 − nowy, 6a − 440000zł/581/
KLINY − 200m2 −nowy 3, 6ara − 390000zł
SKOTNIKI − 250m2, 5arów, pięknie wykończony i wyposażo−
ny, automatyka, zagospodarowana działka − 479000zł/413/
PŁASZÓW − 260m2, 2, 5a wyremontowany − 399000zł
RUCZAJ − 200m2, 7, 5 ara, nowy, bliźniak − 515000zł./485/
NIEPOŁOMICE − 175m2, 3 − letni, zabudowa bliźniacza,
3, 8 ara − 295000zł. /477/

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ
Bronowice 14ar − 280000zł/315/
Wola Justowska − 16ar, panoramiczna, uzbrojona −
425000zł
RZĄSKA − 16AROWA nowe osiedle domów −288000zł
RZĄSKA − działka budowlana, M − 4, pełne uzbrojenie −
15 − arów − 150000zł/219/
MYDLNIKI − 12ar WZiZT − 180000zł/293/
Zakamycze − 29 ar − 455 000zł
SWOSZOWICE − 7, 3ara, uzbrojona − 123000zł /290/
KLINY − 11a − 150000zł/306/
KLINY − 6,9ara/8,2ara, 7,3ara − 17000zł/ar
TYNIEC − 10a widokowa − 145000zł
Ok. Tyńca − 40arów − atrakcyjna
WOLA JUSTOWSKA − SIKORNIK − 13a − 390000zł
WOLA JUSTOWSKA −7, 14ara − M4, pełne uzbrojenie −
92000USD
WOLA JUSTOWSKA −6, 5ara − M4, pełne uzbrojenie −
210000zł/281/
WOLA JUSTOWSKA – 5,01ara − 249000zł
WOLA JUSTOWSKA −8,5ara − M4, pełne uzbrojenie −
350000zł/282/
WOLA JUSTOWSKA −14ar − 350000zł
WOLA JUSTOWSKA − 24AR − 420000ZŁ/297/
WOLA JUSTOWSKA − 19ar − 570000zł/298/
KOŚCIELISKO − 6 − 12arów, budowlana, bud. jednorodzin−
ne, rekraacyjne lub pensjonat − 139 000zł
OKOLICE Ronda Chełmskiego − 14 arów, rolno − budow−
lana − 19500zł / ar
KOSTRZE − 14ar UZBROJONA − 14000/ar
MARSZOWIEC − 20ar − 276000zł/311/
Gmina Zielonki − 19, 5ar, widokowa − 6500/ar
Gmina Zielonki − 16ar, WZiZT − 89000zł/313/
Szyce − 10ar, WZiZT − 75000zł/304/
Libertów − 20ar − 180000zł/294/
Libertów − 15a − 7tys/ar
SIDZINA − 22,3ARA − 150000ZŁ/270/
SYGNECZÓW − 8, 5ara − 47000zł
Ok. ul. PACHOŃSKEGO − 76a lub więcej komercyjne
ok. 25 000zł/a
OK. POBIEDNIKA − 30 arów, M − 4 − 2900zł/ar
Zabierzów − 22, 5ar − 7000zł/ar/274/
Tyniec − okolice obwodnicy Krakowa 56arów działka pod
przemysł, komercję, budownictwo wielorodzinne −
750000zł
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Dąbie − 49m2, wyremontowane − 169000zł/31067/
II Pułku Lotniczego − 68m2, wyremontowane − 165000zł/
Kazimierz − 65m2, wyremontowane − 270000zł/31052/
Wola Justowska −100m2, apartament − 540000zł
Halszki − 77m2 − 150000zł/31073/
Kurdwanów − 96m2, wykończone kominek − 290 000zł/
Zubrzyckiego − 78m2, okna PCV − 170000zł/31066/
Kurdwanów − 63m2, 6 − letnie, wykończone − 250000zł
/31057/
Żabiniec − 74m2, wykończone, luksusowo − 320000zł
Kurdwanów − 96 metrowe, nowe, kominek, garaż −
315 000zł/3934/
Kurdwanów − 60m2, 6 − letnie − 216000zł/31079/
Wola Duchacka − 62m2, wyremontowane − 160000zł/31081/
Prądnik Czerwony − 53m2, wysoki standard − 175000zł
Prądnik Biały − 74m2, wykończone − 235 000zł/3924/
Prądnik Biały − 59m2, po remoncie − 175000zł/1031/
Prądnik Biały −52m2, wyremontowane − 180000zł/31038/
Prądnik Czerwony − 54m2 − 140000zł/31046/
Wielicka − 63m2, nowe, wykończone − 220000zł/31064/
Ruczaj − nowe, wykończone − 64m2 − 290000zł/3984/
Ruczaj − 63m2 − 230000zł/31007/
os. Widok − 60m2 − 200 000zł/3907/.
Os.Widok − 54m2 − 17500zł/31015/
Starowiślna − 82m2 − 290000zł/3946/
1000−lecia − 50m2 − 168 000zł/3937/
Boh. Września − 50m2 − 127000zł
Boh. Września − 80m2 − 230000zł/31034/
Oświecenia − 74m2, wyremontowane, garderoba − 200000zł
Oświecenia − 65m2, wyremontowane − 165000zł
Łużycka − 60m2, po remoncie − 168 000zł /3914/
Wysłouchów − 61m2 − 155000zł//
Wysłouchów − 69m2 po remoncie − 179000zł/31012/
Prokocim −68m2 − 160000zł
Prokocim − 56m2 − 140000zł/31050/
Nad Potokiem − 54m2, wyremontowane − 165000zł/31055/
Bieżanów − 73m2, po remoncie, 2x loggia − 173000zł
Teligi − 55m2 − 142000zł/31037/
Ok. Krowoderskiej − 82m2 − 290000zł/3790/
Azory − 56m2 − 160000zł/31036/
Radzikowskiego − 100m2, wysoki standard − 380 000zł./3526/
Grzegórzki − 83m2, wysoki standard − 295 000zł/3973/
Czyżyny − 80m2 nowe − 260000zł/3904/
Prądnik Czerwony − 72m2 −8letnie − 200000zł/3917/
Białoprądnicka − 51m2 − 195000zł/3916/
Prądnik Biały − 65m2, 2−letnie wykończone − 270000zł/3837/

MIESZKANIA 4 − pokojowe:
Młynówka – 80m2, wykończone nowe − 450000zł
Żabimiec − 81m2, wykończone − 324000zł
Karmelicka − 140m2 − 630000zł/4645/
Stradomska − 211m2 − atrakcyjne/4644/
Wola Justowska − 100m2, apartament, ogrodzone, garaż −
540000zł
Mazowiecka − 70m2, wyposażone − 320000zł/4365/
Salwator − 80m2, atrakcyjne 10−letnie − 395000zł/4636/
Wola Justowska − 100m2, nowe − 379 000zł/4596/
Aleja Pokoju − 70m2, wyremontowane − 275000zł
Bratysławska − 80m2, nowe −230000zł/1033/
Żabiniec − 120m2, 2−poziomowe, wysoki standard −
340000zł/4636/
Prądnik Biały − 118m2, luksusowe, duży garaż − 378 000zł.
/ 4595/
Grzegórzki − 114m2, nowa nadbudowa − 440000zł /4625/
Prądnik Czerwony − 68m2 − 225000zł /4637/
Oświecenia − 75m2 − 175000zł /4638/
Cegielniana − 80m2 − 195000zł/4629/
Ceglarska − 69m2, nowe, wys. standard − 309000zł /4627/
Ruczaj − 86m2, kuchnia wyposażona − 220000zł /4628/
Wola Justowska 100m2, poddaszowe, 3−letnie 400000zł
/4626/
Seweryna − 98m2, nowe, ogrodzone, garaż − 385000zł/4609/
Kurdwanów − 110m2, 3−letnie, dwupoziomowe − 325000zł.
/4551/
Kurdwanów − 98, 6m2, kuchnia zabudowana, strzeżone −
368000zł./4591/
Prokocim − 68m2 − 153000zł

DOMY − SPRZEDAŻ
Wieliczka nowy wykończony − okazja
LIBERTÓW − 200m2, nowy 18ar, widokowy − 310000zł

cursus@poczta.gratka.plwww.cursus.gratka.pl

Wola Justowska − 100m2 − nowe,
garaż − 379000zł.

Szyce 9, 5ar − 70000zł

WZiZT

Ok. Balickiej 12ar − 180000zł WZiZT

Kurdwanów
96m2
−290 000zł ,
atrakcyjne

*Okazja!!! Łagiewniki − 180m2 do remontu − rozbudowy, doskonały na firmę, dogodny dojazd, działka 7ar/budowlana/ − 247000zł

OKAZJA !!!!!!
KAMIENICA UL. DŁUGA

1/6 UDZIAŁU POW 1200M2, LOKALE
HANDLOWE, MIESZKANIA DUŻA

7 − AROWA DZIAŁKA,
BARDZO DOBRY STAN TECHNICZNY

Fredry −
180m2 −
247000zł
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Grunty
DĄBIE 1,50 ha z czego 55arów przeznaczone pod bu−
downictwo mieszkaniowe, pełne uzbrojenie, możliwa
sprzedaż części działki,  35.000zł/a
NOWA HUTA OS. SPÓŁDZIELCZE działka 9,46a
pomiędzy blokami, szer.38m, 120.000zł, of.1188
UL. WIELICKA pow. 6 ha wg planu zagospodarowania
działka przeznaczona pod UP, pełne uzbrojenie, wjazd, of.1212
OPATKOWICE 6,5 ha, działka usługowo−mieszkaniowa,
of.1213
MOGILANY teren inwestycyjny, mieszkaniowo−uslugo−
wy  o pow. 30  ha, 11.000.000  zł
MASZYCE GM. SKAŁA działka budowlana ok. 15a,
7.000zł/a, of.1235
KOCHANÓW działka budowlana o pow. 87a,
szer. 80m,440.000zł, of.1210
CHEŁM działka o pow. 15,95a, 480.000zł, of.1168
GAJ działka budowlano−rolna o pow. 2,10 ha, 430.000zł
GM. MOGILANY GAJ, działka 16a z pozwoleniem
na budowę, szer.24m, 160.000zł, of.1151
CZYŻYNY – Strefa Ekonomiczna, działka 39,99a, aktualne
WZiZT , 485.000 USD, of.1064
RYBITWY UL. CHRISTO BOTEWA ogrodzona działka
1,74ha z pozwoleniem na budowę hali 3000m2, inwestycja
rozpoczęta, częściowe fundamenty, uzbrojenie terenu,
dodatkowo na działce stoi już budynek administracyjno−
biurowy o pow. 500m2, 3.150.000zł, of.1150

Domy − sprzedaż
SIERAKÓW K/ DOBCZYC posiadłość na działce 1,80 ha
obejmująca dom 300m2, dawną stodołę 100m2, garaż
30m2 po remoncie generalnym, wysoki standard. Działka
ma dostęp do strumienia, lasu. Cena 650.000 zł of.1123
LIBERTÓW dom 3−letni, pow. 250m2, wykończony,
dz. 12a zagospodarowana, 820.000zł, of.1195
PRĄDNIK BIAŁY – połowa bliźniaka o pow. całk. 300m2,
po remoncie, możliwość wydzielenia niezależnych miesz−
kań, dz. 3a, 550.000zł, of.1218
OS. GRĘBAŁÓW – nowy dom o ciekawej architekturze
o pow. 430m2, nowoczesna technologia,  dz. 19a, dom do
wykończenia, możliwość wydzielenia trzech niezależnych
mieszkań, 650.000zł, of.1202
ZABIERZÓW – nowy dom wolnostojący o pow. 350m2,
wykończony, zagospodarowana działka o pow. 16a,
950.000zł
FALSZTYN nad Zalewem Czorsztyńskim, nowy dom
o pow. całk. 377m2, położony na ogrodzonym i dozoro−
wanym osiedlu pięciu domów, ciekawa architektura,
wykończony, dz. 13a, 100.000 EUR, of.1135
WOLA JUSTOWSKA reprezentacyjny dom o pow. 500m2
położony w zacisznym miejscu na stoku Kopca Kościusz−
ki, działka 17a, 490.000 USD, of.1022
WIELICZKA nowy dom w zab. szereg. o pow. 200m2,
dz. 4a, 345.000zł, of.1021
LIBERTÓW dom 350m2, dz. 8a, 220.000 USD, of.857
UL. ZAMOJSKIEGO pow. 230m2, dz. 2,70a, 390.000zł, of.858
UL. KARMELICKA udział w kamienicy (10 %), bez
podziału fizycznego, 400.000zł

Wiele możliwości na nieruchomości

Gordon & Webster

30−040 Kraków, ul. Królewska 8/9

tel./fax (012) 632−25−38
poniedziałek − piątek

w godz. 10.00 − 17.00

www.gordon−webster.com.pl, e−mail: info@gordon−webster.com.pl

Domy i apartamenty

Wynajem
WOLA JUSTOWSKA 39m2, 13 USD/m2 of.871

REJ. PARKU KRAKOWSKIEGO 52m2, nowe,
umeblowane, garaż, 1700zł, of.805

RYNEK GŁÓWNY 50m2, 480 EUR, of.1137

UL. K. WIELKIEGO 61m2, umeblowane, 1500zł, of.1232

ŻABINIEC 76m2 dwupoziomowe, garaż, 1700 zł, of.1154

CENTRUM KRAKOWA apartamenty 72 i 102, of.1183

REJ. UL. KRÓLEWSKIEJ 131m2 dwupoziomowe, 2200zł,
of.1072

KLINY dom 160m2, dz. 20a, 4.000zł, of.1230

RYNEK GŁÓWNY 165m2, 2000 EUR, of.1139

PLAC AXENTOWICZA apartament 187m2, 2000 EUR,
of.1239

REJ. PLACU AXENTOWICZA dom 200m2, dz. 5a,
1000 USD, of.1260

PYCHOWICE nowy dom 213m2, dz. 6,3a, kominek,
umeblowana kuchnia, alarm, 1500 USD, of.1051

WOLA JUSTOWSKA nowy dom−bliźniak 250m2,
wysoki standard, 2400 EUR, of.1193

RYNEK GŁÓWNY apartament 265m2, 3000 EUR, of.1138

PRZEGORZAŁY 330m2, 4a, 3000zł, of.1166

Mieszkania – sprzedaż
UL. KOŚCIUSZKI 17m2, parter, 80.000zł

UL. CHOPINA 19m2, parter, 86.000zł

UL. CHMIELA 25m2, wysoki parter, 105.000zł

UL. ŁOKIETKA 34,55m2, III piętro/ III, winda,  nowy
budynek, mieszkanie do wykończenia, 155.000zł, of.1247

UL. OBOZOWA 45m2, 3−letnie, I piętro, kuchnia ume−
blowana, 165.000zł, of.1248

UL. SPOKOJNA 47,32m2, parter, dwa pokoje z aneksem,
kominek, 195.000zł

UL. OBOZOWA 47m2, I piętro, kuchnia umeblowana,
garaż, 215.000zł, of.1249

UL. KORDIANA dwupoziomowe 65m2, częściowo
umeblowane, III i IV p, dwa wejścia, 280.000zł

OS. OŚWIECENIA 75m2, V piętro, 4 pokoje, 2 balkony,
180.000zł, of.1242

UL. SPOKOJNA 90,86m2, I piętro, 3 pokoje, garaż, po
remoncie generalnym, 450.000zł

REJ. ZWIERZYNIECKIEJ mieszkania 92, 110m2− 6000zł/m2
oraz 130m2− 4500zł/m2 of.1155

UL. KONARSKIEGO zaadoptowane poddasze 105,21m2
(po obrysie  142m2), III p. 415.000zł, of.1169

UL. CHOPINA 137m2, II piętro, 4 pokoje, 620.000zł

Licencja zawodowa nr 225

Obiekty i lokale użytkowe

Wynajem
UL. LEA pow. biurowa od 50 do 1000m2, 30 zł/m2, of.1236
ŚW. TOMASZA biura 51, 70, 80, 99, 109m2, 10−14 EUR/m2,
of.1184
AL. KRASIŃSKIEGO 70m2, biurowy, 2.000zł, of.1250
REJ. KARMELICKIEJ 70m2, witryny, 16 EUR/m2, of.1149
UL. LUBELSKA 72m2, biurowy, 16 EUR/m2, of.1226
UL. BASZTOWA 73m2, biurowy, 620 EUR, of.1050
UL. MOGILSKA 80m2, biurowo−usługowy, I piętro,
niezależne wejście,2400zł
UL. KREMEROWSKA 80m2, biurowy, 1500zł, of.949
OS. PIASTÓW 80m2, biurowy, po remoncie, 1400 zł, of.1253
UL. DŁUGA 85m2, samodzielny budynek w oficynie,
cena do uzgodnienia
REJ. RONDA MOGILSKIEGO 100m2, biurowy, 3500zł,
of.1256
RYNEK GŁÓWNY biurowy, 100m2, 11 EUR/m2, of.1245
UL. BATOREGO 106m2, biurowy, 2000zł, of.1254
UL. KAPELANKA 114m2, biurowy, 9,90 EUR/m2, of.787
RYNEK GŁÓWNY 120m2, biurowy, 1200 EUR, of.708
UL. LIMANOWSKIEGO 120m2, witryny, 4000zł, of.1181
REJ. KOŚCIUSZKI 157m2, parter, 36zł/m2, of.1225
AL. SŁOWACKIEGO 160m2, 11 EUR/m2, of.996
AL. 29 LISTOPADA 175m2, biurowy, wysoki standard,
ochrona, parking, 45zł/m2, of.1180
RYNEK GŁÓWNY 250m2, biurowy, 11 EUR/m2, of.1136
REJ. WROCŁAWSKIEJ 250m2, biurowy, 37zł/m2, of.1227
UL. MAZOWIECKA 277m2, biurowy, 20 zł/m2, of.1238
UL. BASZTOWA 288m2, biurowy, 11 EUR/m2, of.1216
UL. URZĘDNICZA 314m2, 6.000zł, of.844
AL. SŁOWACKIEGO 350m2, biurowy 15 EUR/m2, of.1215
AL. 29 LISTOPADA obiekt handlowo−usługowo−
biurowy o łącznej pow. 240m2, dz. 4a, możliwość parko−
wania, witryny, po remoncie,  7.000zł, of.1074
UL. LEA/ARMII KRAJOWEJ – wysoka hala 720m2 +
biura 250m2, dz. 18,63a, suwnica, ogrzewanie z sieci
miejskiej, prąd, 75 kV, 18 zł/m2
UL. SASKA/LIPSKA nowy obiekt handlowo−usługo−
wo−biurowy o pow. 350m2, trzy kondygnacje, trzy
wejścia do budynku, własne ogrzewanie gazowe, dział−
ka 7a, 8.000zł, of.1059

Oferta Specjalna
MODLNICZKA

W bezpośrednim sąsiedztwie pawilonu
meblowego oraz centrum hotelowo−konfe−
rencyjnego posiadamy DO WYNAJĘCIA
powierzchnie handlowo−usługowe w no−
wobudowanym centrum handlowym, zróż−
nicowane metraże od 12 do 120 m2, czynsz:
30 zł/m2 na parterze i 20 zł/m2 na antresoli.
Powierzchnia użytkowa całego pawilonu
wynosi 2.500 m2.
Przewidywany termin otwarcia
wrzesień/październik 2004 rok
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Domy – sprzedaż:
Ok. Przemyśla – Radymno – kamienica, centrum miasta
500m2, działka 4, 5a, lokale handlowe wolne – 480 000 zł
Ok. Matecznego – szeregówka 180 metrowa – 350 000zł
Kraków ul. Koszykarska – 200m2, działka 6a – 450 000zł
Pychowice – dom do remontu, działka 12a, ogrodzona –
360 000zł
Sułkowice – 140m2 – nowy stan surowy zamkniety – 170 000zł
OKAZJA!! Ok. Libertowa – 160m2, nowy, działka 18a – 299 000zł
Przewóz – stan surowy otwarty 230m2, działka 6a – 150 000zł
Ok. Skawiny – 240m2, 11a działka, superkomfort – 412 000zł
Wola Justowska – 220m2, działka 10a, zagospodarowana –
980 000zł
Kraków – Dębniki, szeregówka – 258m2 – 580 000zł
Kraków – Podgórze, nowy 365metrowy, wys. standard, dział−
ka 5, 5a ogrodzona – 917 000zł
Krzeszowice – nowy parter wykończone, 220 m2 – 240 000zł
Witkowice wolno stojący 240 metrowy superkomfortowy, dział−
ka 17arów – 964 000zł
Kryspinów – 230m2 – wykończony, działka 13a – 360 000zł
Kraków os. Stoki – 240m2, stan surowy zamknięty, działka4a,
– 200 000zł
Śledziejowice – 5 pokoi, wykończony działka 13a – 390 000zł
Kraków os. Lesisko – 260m2 działka 10a – 550 000zł
Kraków ul. Zielna – 350m2, (lokal użytkowy 75m2) – 210 000USD
Kraków os. Wola Duchacka – 610m2 nowy, 14arów ogrodzo−
ne – 400 000 USD
Mogilany – 120m2, nowy do wykończenia – 550 000zł
Wola Duchacka – dom z 98r, działka 10a, 5 pokoi – 450 000zł
Zastaw k/Kocmyrzowa – 300m2, działka 29a – 620 000zł
Niepołomice – 160 m2, 5 – letni, działka 5, 8a – 385 000zł
Kokotów – 320m2 stan surowy, działka 10a – 185 000zł
Ok. Makowa Podhalańskiego – nowy dom z Bali, 20 arów,
widokowa – 270 000zł
Zielonki – 310 m2, szeregówka narożna, superkomfort działka
7a – 930 000zł
Staniątki ok. Niepołomic – 250 m2, działka 11arów, stan suro−
wy – 140 000zł
Ok. Czernichowa – nowy 250m2, działka 30a – 355 000zł
Kraków ul. Poniatowskiego – 270m2, 6 pok. dom z cegły, sau−
na, salon z kominkiem – 400 000zł

Działki – sprzedaż:
Wola Justowska – 1, 30h budowlana, uzbrojona
Kraków – Ruczaj 12, 5a zabudowana budowlana w całości –
380 000zł
Kryspinów – 23a, budowlana 1/2 – 155 000zł
Kraków ul. Rączna – 10arów uzbrojone, budowlana – 100 000zł
Kosocicka – 20a – 200 000zł
Kraków ul.Kamedulska – 12a, ogrodzona, uzbrojona – 337 000zł
Podgórze – rolna z możliwością przekwalifikowania, 53a – 250 000zł
Giebułtów – 9arów, budowlana – 135 000zl
Wola Justowska – działka 9 a, budowlana z możliwością po−
działu – 257 000zł
Głogoczów – 30a, budowlana, widokowa, media obok, pro−
stokąt, dobry dojazd – 155 000zł
Kraków ul. Łokietka – 9a, budowlana, uzbrojona – 135 000zł
Rudawa – 7a, budowlana, uzbrojona, – 54 000zł
Brzezie – 14arów, budowlana, uzbrojona – 103 000zł
Kraków – Tonie, 12, 9a budowlana, uzbrojona, osiedle do−
mów jednorodzinnych – 133 000zł
Gmina Zielonki – 18arów uzbrojona – 85 000zł

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy  pon. − piąt. od 8.30 do 18.00, sob. od 9.00 do 13.00.

Mieszkania sprzedaż

Jednopokojowe:
Mazowiecka – 30m2 – 99 000zł
Łokietka – 30m2 – 108 000zł
Łepkowskiego – 33m2, wyremontowane – 124 000zł
Jerzmanowskiego – 33m2 – 96 000zł
Kutrzeby – 34m2 – 134 000zł
Żelechowskiego – 36m2 – 135 000zł
Aleksandry – 34m2 – 103 000zł
Heleny – 36m2 – 91 000zł
II Pułku Lotniczego – 104 000zł
Teatralne – 37m2, wyremontowane – 98 000zł
Starowiślna – 38m2 – 128 000zł
Halszki – 40m2, nowe wykończone – 117 000zł
Solskiego – 39m2 – 131 000zł
Felicjanek – 43m2 – 130 000zł
Prądnicka – 44m2 – 144 000zł

Dwupokojowe:
Na Wzgórzach – 35m2 – 95 000zł
Litewska – 40m2 – 145 000zł
Pędzichów – 40m2, II – poziomowe – 165 000zł
Śląska – 42m2, udział – 165 000zł
Kułakowskiego – 44m2, nowe – 150 000zł
Litewska – 43m2, wyremontowane – 186 000zł
Młyńska – 45m2, wyremontowane – 166 000zł
Dywizjonu – 50m2, po remoncie – 149 000zł
Urocze – 50m2, wyremontowane – 134 000zł
Kordiana – 50, 5m2, nowe, wykończone – 165 000zł
Strusia – 48m2 – 108 000zł
Rękawka – 54m2 – 165 000zł
Boh. Września – 50m2 – 139 000zł
Bratysławska – 55m2, nowe
Białoprądnicka – 55m2, nowe, wykończone, – 227 000zł
Seweryna – 54m2, nowe, wykończone – 210 000zł
Cybulskiego – 58m2, nowe okna, I – pietra – 228 000zł
Grochowa – 58m2, nowe wykończone – 149 000zł
Dietla – 60m2 – 165 000zł
Friedleina – 67m2, adaptacja poddasza – 264 000zł
Oboźna – nowe 70m2, wykończone – 298 000zł
Kamieniarska – 70m2, nowe wykończone – 256 000zł

Trzypokojowe:
Pachońskiego – 46m2, wyremontowane – 150 000zł
Wójtowska – 46m2 – 166 000zł
Turka – 51m2 155 000zł
Opolska – 52m2 – 150 000zł
Włoska – 56m2 – 144 000
Zapolskiej – 59m2 – 235 000zł
Walerego Sławka – 60m2, wyremontowane – 175 000zł
Wielicka – 60m2, zadbane – 173 000zł
Mackiewicza – 60m2 – 170 000zł
Powstańców – 60m2, wyremontowane – 176 000zł
Balicka – 60m2, wyremontowane – 206 000zł
Wysłouchów – 62m2, wyremontowane – 170 000zł
Jahody – 63m2 – 244 000zł
Salwator – 64m2 – 306 000zł
Oświecenia – 64m2, wyremontowane – 157 000zł

II Pułku Lotniczego – 64m2 – 160 000zł
Nowohucka – 65m2, zadbane – 175 000zł
Al. Pokoju – 65m2 – 227 000zł
Piastów – 66m2 – 145 000zł
Ogrodowa – 70m2, wyremontowane – 172 000zł
Szuwarowa – 70m2, garaż – 357 000zł
Niezapominajek – 71m2, nowe, wykończone – 356 000zł
Legnicka – 72m2 – 242 000zł
Na Zjeździe – 75 m2, 10 letnie – 293 000zł
Armii Krajowej – 77m2, 2 poziomowe, nowe – 355 000zł
Ketlinga – 71m2, nowe wykończone – 218 000zł
Radzikowskiego – 81m2, do wykończenia – 267 000zł
Młodości – 81m2, wyremontowane – 180 000zł
Popławskiego – 90m2 – 196 000zł
Sarego – 98m2 – 381 000zł
Kordiana – 107m2, nowe wykończone – 310 000zł

Czteropokojowe:
Promienistych – 65m2, wykończone – 207 000zł
Kombatantów – 75m2, wyremontowane, wyposażone –
227 000zł
Kobierzyńska – 79m2, nowe, superkomfort – 320 000zł
Bałtycka – 81m2, wyremontowane – 257 000zł
Rydygiera – 82m2 – 180 000zł
Nuszkiewicza – 5 lat, 82m2, wykończone – 350 000zł
Stojałowskiego – 84m2, wyremontowane – 197 000zł
Turniejowa – 85m2, wykończone – 348 000zł
Hutnicze – 90m2 – 155 000zł
Kuźnicy Kołłątajowskiej – 92m2, nowe do wykończenia –
238 000zł
Soroki – 91m2, nowe, wykończone – 360 000zł
Młodości – 93m2, dwupoziomowe – 245 000zł
Krakowiaków – 94m2, wyremontowane – 227 000zł
Turniejowa – 99m2, strzeżone, garaż – 318 000zł
Konarskiego – 100m2 – 381 000zł
Radzikowskiego – 103m2, nowe wykończone – 349 000zł
Kordiana – 104m2, nowe superkomfort, garaż – 450 000zł
Fatimska – 111m2, dwupoziomowe, wykończone – 320 000zł
Sucha – 115m2, wyposażone – 299 000zł
Rękawka – 117m2, adaptacja poddasza – 340 000zł
Śliska – 121m2, plomba 6 lat, wykończone, garaż – 473 000zł

Mieszkania – wynajem:
Retoryka – 1 pok. umeblowane – 1400zł
Zyblikiewicza – 33 m2 – 500 zł
K. Wielkiego – 2 pok57m2superkomfort, nowe – 1400zł
Emaus – 2pok., umeblowane – 1600zł
Łobzowska – 3 pok., 80m2, umeblowane – 1800zł

Lokale – sprzedaż:
Oświecenia – lokal handlowo – usługowy, zaplecze, 2 wejścia
– 250 000zł
Stradom – lokal handlowy – 120m2 – 270 000USD

Lokale – wynajem:
 Starowiślna – handlowy 33m2 – 1500zł
Szpitalna – biurowy, 201m2 – 6 000zł
K. Wielkiego, biurowy – 25m2, nowy 1700 zł
Karmelicka – nowe, powierzchnie handlowo/usługowe – 550m2,
możliwy podział
Klimeckiego – pawilon handlowy 200m2 – 5 000zł

ARTUS s.c. AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
31−050 Kraków, ul. Dietla 77/6     tel. 421−85−11, 423−00−21, 433−78−00 fax. 423−10−69
508 335 284    www.nieruchomosci.artus.krakow.pl    e−mail: nieruchomosci@artus.krakow.pl

Licencja zawodowa nr 3415 Członek MSPON502 589 881

KARMELICKA NOWE LOKALE HANDLOWO – USŁUGOWE SUPERKOMFORTOWE, KLIMATYZACJA, MONITORING
 DO WYNAJĘCIA: PRZYZIEMIE – 155M2, PARTER – 203M2, I – PIĘTRO – 203 M2
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"R E T O R Y K A  2 4"
Biuro Obrotu Nieruchomościami

mgr inż. Ewa Piotrowska

OBSŁUGA PRAWNA I NOTARIALNA, KREDYTY HIPOTECZNE, PRAKTYKI ZAWODOWE, LICENCJA ZAWODOWA

31−107 Kraków, ul. Retoryka 24
tel./fax 423−05−04, tel. 292−05−04

e−mail: bnretoryka24@interia.pl
czynne: pn.−pt. 9.30−18.00

OFERTA DLA INWESTORA – FOR INVESTORS

Kamienice sprzedaż – Old tenement−house
ok. Długiej 6a, 1200 m2, cała wolna 3 mln. PLN
ok. Pl. Matejki 10a 2100 m2, cała wolna 1,5 mln EUR
Ok. Karmelickiej 800 m2 820 tys. USD cała wolna
150 m2 ok. Kamiennej 1000 zł/m2 strych do adapt.
Turecka 140 m2 900 zł/m2 strych do adaptacji
Borek Fałęcki 346 m2, 11,6a 1,2 mln. PLN

Działki – Parcels
Ul. Krakowska – 566 m2, 275 tys. USD
Ok. Plazy – M1, UC, M3, 3 ha 100 USD/m2
Stara Olsza 7a, 120 tys. USD, M3
29a, Zakopane – Kościelisko, 50 USD/m2, możl. podz.
W. Justowska 29a 32 tys. zł/a
1,60ha Powstańców z halą 650 m2, podjazd dla
tirów 2,5 mln zł
80a Wielicka z halą 2000 m2 + pozwolenie na bu−
dowę 1200m2 3,9 mln. zł
1,4ha Łokietka, 1,8ha 14 tys. zł/a UC
66a Glogera 19500/a
1,08ha Glogera 23 tys.zł/a
12a Grzegórzki 2 mln PLN z zabudowaniami
30a Łokietka 25 tys. zł/a
20 a Żabiniec 22 tys. zł/a
7a Cichy Kącik 70 tys. zł/a
1,8 ha, Niepołomice, 5 tys. zł/a

Działki pod stacje benzynowe:
Chrzanów 34a; Cieszyn ok. 2,5 ha; Częstochowa
71a; Kołbaskowo 95a; Kraków 20a; Poznań 53a;
Skierniewice 32a; Słubice 51a; Szczeci 70a − Więk−
szość działek ma WZiZT

POSIADAMY BOGATĄ OFERTĘ DWORKÓW

MIESZKANIA SPRZEDAŻ – APARTMENTS FOR SALE

1−pokojowe – One bedroom
27 m2, Siemiradzkiego, 115 tys. zł
37 m2 Zaczarowane Koło 149 tys. zł nowe
35 m2 Felicjanek 150 tys. zł
30 m2 Miodowa 125 tys. zł

2−pokojowe – One bedroom
38 m2 Al. Kasztanowa 200 tys. zł
54 m2 Radzikowskiego 240 tys. zł
55 m2 Szuwarowa 203 tys. zł
64 m2 Krowoderskich Zuchów 250 tys. zł
46 m2 Os. Widok 250 tys. zł garaż
75 m2 Chopina 425 tys. zł
60 m2 K. Wielkiego 255 tys. zł
36 m2 Kazimierz 180 tys. zł
47 m2, Szaffera, 140 tys. zł
50 m2 ok. Zwierzynieckiej 225 tys. zł
45 m2 Os. Oficerskie 175 tys. zł
47 m2 Młyńska 185 tys. zł
50 m2 Wesele 240 tys. zł

3−pokojowe – Two bedrooms
86 m2 Kochanowskiego 280 tys. zł
75 m2 Wola Justowska 355 tys. zł nowe
77 m2 A. Krajowej 340 tys. zł
106 m2 Westerplatte 158 tys. EUR
71 m2 Fertnera 235 tys. zł
70 m2 Piastowska 350 tys. zł
45 m2, Wrocławska, 170 tys. zł
100 m2 Syrokomli 398 tys. zł
70 m2 Konarskiego 300 tys. zł
78 m2 Kochanowskiego 488 tys. zł
55 m2 Kurdwanów 168 tys. zł
90 m2 Batorego 400 tys. zł
47 m2 Al. Pokoju 149 tys. zł
100 m2 Zamoyskiego 298 tys. zł 1p, balkon
106 m2 Karłowicza 390 tys. zł

4−pokojowe – Three bedrooms
150 m2 Zakątek 700 tys. zł miejsce postojowe

145 m2 Konarskiego 420 tys. zł
115 m2 Żuławskiego 470 tys. zł
91 m2 Al. Kasztanowa 420 tys. zł
110 m2 ok. Zwierzynieckej 6 tys. zł/m2
168 m2 Stradom 4000/m2
1/6 kamienicy Felicjanek 150 m2 mieszkanie− 4po−
koje, kuchnia, salon, 2 łazienki + 150 m2 strychu,
balkon, taras cena 800 tys. zł
110 m2 Kochanowskiego 715 tys. zł
72 m2 Wola Duchacka 2600/m2
84 m2 Żabiniec 335 tys. zł
150 m2 Limanowskiego 2800 zł/m2 po remoncie

LOKALE BIUROWE – OFFICE SPACE
Najem – For rent

70−100 m2 Św. Tomasza 10 EUR/m2
600 m2 ok. Czarnowiejskiej 10 EUR/m2 budynek
biurowy, nowy, miejsca parkingowe
300m2, Królewska 35zł/m2
240 m2, Karmelicka 6000 zł
75 m2 Basztowa 3000 PLN
Słowackiego – dowolna powierzchnia 40 zł /m2
Al. Słowackiego 160 m2, 6000 PLN
100−600 m2 Wenecja 10 EUR/m2
100−300 m2, Karmelicka 10 EUR/m2
100−3000 m2 A. Krajowej 15 EUR/m2
50−1000 m2 ok. Makro 15 EUR/m2, ochrona, parking
na dowolną ilość samochodów  b. wys.standard
106 m2 Batorego 2000 zł
1500 m2 Kalwaryjska 40 zł/m2 cała kamienica
120 m2 Mazowiecka 3000 PLN
30−360 m2 Lea 25 zł/m2 + VAT
288 m2 Basztowa 11 EUR/m2

Posiadamy dużą ofertę małych
i średnich lokali biurowych

MAGAZYNOWE – WARE−HOUSE SPACE
Najem – For rent

Ok. Makro do 1000 m2, b, wysoki standard, ochro−
na, parking 10EUR/m2
324 m2 Saska 13 zł/m2
134 m2 Łagiewniki 12 zł/m2 + VAT hala
400 m2 Przewóz 14 zł/m2
220 m2 Makuszyńskiego 10 zł/m2

Sprzedaż – For sale
1000 m2, 52a, Rząska 600 tys. zł

HANDLOWE – COMMERCIAL SPACE

Najem – For rent
160 m2 Starowiślna 4000
100 m2 Sławkowska 140 zł/m2 do neg.
230 m2 Grodzka 35 tys. zł
300 m2 Zakopianka 8 EUR/m2 pawilon handl., parking
120 m2 Szewska 120 zł/m2 idealne na pub, kawiarnię
70 m2 Kremerowska 16 EUR/m2
220 m2 Karmelicka 22 tys. zł
55 m2 Sławkowska 7 tys. zł

Sprzedaż – For sale
136 m2, Studencka 400 tys. zł, piwnice
60 m2 Lipska 1900 zł/m2

MIESZKANIA NAJEM – APARTMENTS FOR RENT
1 pok. Kapelanka 700 zł + media
1pok. Żabiniec 800 zł + opłaty
1pok. Ok. Karmelickiej 1500 zł + media
1 pok. Retoryka 1100 zł + media
2 pok. Retoryka 1700 zł + media
2 pok. Lea 1200 zł + opłaty
2 pok. Żabiniec 1400 zł + opłaty
2 pok. Oboźna 1600 zł + opłaty
3 pok. Mazowiecka 1600 zł + opłaty
3 pok. Mieszczańska 1500 zł + opłaty
3 pok. Żabiniec 1600 zł + opłaty
3 pok. Kijowska, 1400 zł + opłaty

APARTAMENTY NAJEM – RENT
75 m2 Siemiradzkiego 600 EUR
55 m2 Grodzka 350 USD
55 m2, Plac Dominikański 450 USD
100 m2 Wola Justowska 3000 PLN
110 m2 Piłsudskiego 900 EUR
120 m2 Rynek Główny 1300 EUR

STARE MIASTO − MIESZKAŃ, LOKALI DO KUPIENIA, WYNAJĘCIA − POSZUKUJEMY
PROFESSIONAL SERVICE AND ALL REAL ESTATE TRANSACTIONS IN ENGLISH

150 m2 Rynek Główny 1500 EUR winda
60 m2 Rynek Główny 500 EUR, winda
70 m2 Sławkowska 2200 PLN
100 m2 Tomasza 1300 EUR
60 m2 Pl. Sikorskiego 2000 PLN
80 m2 Krasińskiego 2000 PLN
70 m2 Pijarska 500 EUR
86 m2 Lea 500 EUR
200 m2 Dekerta 2000 PLN poddasze
120 m2 Dunin Wąsowicza 4000 PLN
120 m2 Stradom 4000 PLN
115 m2 Żabiniec 2500 PLN
94 m2 Krowoderska 600 EUR
75 m2 Warszauera 1800 PLN
140 m2 Lea 3200 PLN
140 m2 Kościuszki 5000 PLN
164 m2 Lea 4000 PLN
90 m2, Retoryka, 700 EUR
70 m2, Karmelicka, 650 EUR
80 m2, Wola Justowska, 800 EUR
50 m2 Teresy 2500 PLN
180 m2 Smocza 2600 USD
130 m2 M.C. Skłodowskiej 1100 EUR
180 m2 Bandurskiego 1100 EUR
140 m2 Pl. Sikorskiego 4000 zł
140 m2 Wenecja 7000 zł

DOMY SPRZEDAŻ – HOUSES FOR SALE
Salwator 5a 220 m2 800 tys. zł
Ruczaj 6a 200 m2 460 tys. zł stan surowy
Rząska 11a 320 m2 380 tys. zł stan surowy
Tonie 5a 120 m2 400 tys. zł stan surowy zamknięty
Tyniec, 220 m2, 18a, 650 tys. zł
Ok. Kasztanowej 8a, 200 m2 210 tys. USD
Kryspinów 250 m2 7a 360 tys. zł
W. Justowska 5a 260 m2 220 tys. USD
Ok. Kasztanowej 7a, 170 m2 850 tys. zł
Koszykarska 6 a, 200 m2, 360 tys. zł
Zakamycze 350 m2 18a 350 tys. EUR
Libertów 12 a, 240 m2, 720 tys. zł
Polana Żywiecka 180 m2 3,6a 330 tys. zł stan sur. otw.
Jesionowa 400 m2 28a 330 tys. EUR
Olsza 180 m2 5a 900 tys. zł
Wola Justowska 6a 350 m2 740 tys. zł
Wola Justowska 160 m2 5,6a 650 tys. zł
Modlniczka 220 m2 13a 680 tys. zł nowy
Olszanicka 7a 250 m2 780 tys. zł
Jugowice 300 m2 6a 580 tys. zł nowy do wykończ.
Tonie 32a 300 m2 900 tys. zł wykończony
Michałowice rez. 50a, 500 m2 490 tys. EUR działka
zagospodarowana, staw.

Mogilany 7a 200 m2
320 tys. zł nowy

DOMY NAJEM – HOUSES FOR RENT
Olszanicka 5a 180 m2 600 USD
Zakamycze 12a, 180 m2 1000 USD
Ok. Królowej Jadwigi 4a 1800 USD
Widok Zarzecze 180 m2 1400 USD
Olszanicka, 7a, 250 m2 1900 USD
Ok. Hoffmana, 12a, 250m2, 1600 USD
Ok. Królowej Jadwigi, 12a, 300m2 3000 USD
Zabierzów, 15a, 400 m2, basen, 2000 USD
Kliny 7a, 300 m2 3000 PLN
Ruczaj 1200 EUR
Bronowice Małe 250m 25a 5500 PLN
Ruczaj 4a 200 m2 1000 EUR

DZIAŁKI SPRZEDAŻ – PARCELS FOR SALE
POSZUKUJEMY DZIAŁEK DLA KLIENTA

53 a Przegorzały 13500/m2
19a, Leśna 100 USD/m2
6,5a Korzeniowskiego 210 tys. zł
8,5 a W. Justowska 330 tys. zł
8a Zakamycze 320 tys. zł
9a Pylna 240 tys. zł
7a W. Justowska 260 tys. zł
52a Tyniecka 7 tys. zł/a
12 a,16 a Przegorzały 28 tys. zł/a
Wola Justowska 1,24ha 109 USD/m2
14a Wola Justowska 18 tys. zł/a
30a Rzepichy 600 tys. zł
8a Kliny 95 tys. zł
16a Zielonki 90 tys. zł
8a Tyniec 10 tys. zł/a

WWWWW arszawa  −  Domyarszawa  −  Domyarszawa  −  Domyarszawa  −  Domyarszawa  −  Domy,  m ieszkan ia  wyna jem,  sp rzedaż,  m ieszkan ia  wyna jem,  sp rzedaż,  m ieszkan ia  wyna jem,  sp rzedaż,  m ieszkan ia  wyna jem,  sp rzedaż,  m ieszkan ia  wyna jem,  sp rzedaż
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Jugowice zabudowa bliź−
niacza z 2001 r. superkom−
fortowo wykończony pow.
m. 260 m. działka 5,7 a cena
700000 zł

Widok – Zarzecze 190 m p.m.
działka 3,8 a rok budowy
1990, kwalifikuje się również
jako dwurodzinny po nie−
wielkiej modernizacji cena
415000 zł

Gm. Zielonki Szczodrkowice
działka 79a widokowa, wy−
stawa południowa − z po−
zwoleniem na budowę,
piękny projekt uroczego
dworku o pow. 170m na
parterze + dodatkowo pod−
dasze o tej samej po−
wierzchni, cena 115000 zł

Okolice Lea  300m p.c. kom−
fortowy do zamieszkania
działka 4,95 a cena 630000 zł

Olsza wolnostojący 160 m
do zamieszkania, parter z
użytkowym poddaszem
działka 3,53 a cena 520000 zł

Borek Fałęcki zabudowa
bliźniacza, 200 m piękny
dom do zamieszkania,
bardzo zadbany, nie wy−
maga żadnych nakła−
dów, cena 380000 zł

Łagiewniki 260 m p.c. pię−
cioletni wielorodzinny bar−
dzo zadbany działka 4,85 a
cena 720000 zł

Wróblowice 280 m p.c. par−
ter do zamieszkania 3 sy−
pialnie salon z kominkiem
kuchnia, łazienka podda−
sze do adaptacji, podpiw−
niczony działka 12 a cena
310000  zł do neg.

Soboniowice 200m parter  sy−
pialnia, łazienka pralnia, sa−
lon, kuchnia jadalnia duży
garaż pięknie i nowocześnie
wykończone  poddaszem do
adaptacji całość   dla wyma−
gającego i nowoczesnego
klienta działka 5,3 a cena
410000 zł do neg.

Modlniczka 182 m z 2003 r.
jednorodzinny parter z użyt−
kowym poddaszem do wy−
kończenia w zakresie pod−
łóg i fliz,  działka 8 a cena
430000 zł

Modlniczka 300m z 1998 r. par−
ter z użytkowym podddaszem
w stylu dworku, ładnie rozwią−
zane wnętrze estetycznie wy−
kończone, działka 13 a zago−
spodarowana, basen, garaż
dwustanowiskowy cena 650
000 zł

Rząska − bliźniak stan suro−
wy otwarty 285 m działka 7a
365 000 zł

Myślenicka 150 m parter
i poddasze funkcjonalny
projekt działka 5 do zamiesz−
kania cena  480000 zł

Bieżanów 250 m gustownie
wykończony wysoki stan−
dard, kuchnia, kominek,
sauna działka 9,5 a ogro−
dzona brama z automaty−
ką 790000 zł

Bosutów dom 230m  do wy−
kończenia parterowy z użyt−
kowym poddaszem  działka
12a  cena 450000 zł

BIURO NIERUCHOMOŚCI KPG sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 117
tel./fax 637−46−67, tel. 623−03−25, 637−12−23
e − mail kliebers@kpg.pl

Licencje zawodowe nr 270, 546, 4065
nadane przez UMiRM

OKAZJA:
Łuczyce 170m, stan surowy zamknięty, media rozprowadzone, działka 15 a widokowa

w osiedlu domów jednorodzinnych − cena 204 000 zł
Bieżanów dom do remontu 90 m działka 10 a cena 200 000 zł

MIESZKANIA
19 m Wola Justowska −1/3 garsoniera hip. 72 000zł
20 m Mazowiecka garsoniera 6/10 balkon standard 80000 zł
27 m Siemiradzkiego (Stare Miasto) 2/3 oficyna hipoteczne 118 000 zł
40 m Urzędnicza jednopokojowe 3/3 155000 zł
45 m Wójtowska trzypokojowe 8/10 loggia sp. wł. 170 000zł
45 m Ruczaj Krokusowa nowe wykończone 5/5 sp. wł. 195000 zł
47 m Wieliczka,ul. Reformacka − kilkuletnie wykończ. wyposażone w pełni hipot.
z ogródkiem 180 000 zł
50 m Bronowice ul. Sołtysa Dytmara 2 /3 dwupokojowe kilkuletnie pięknie wy−
kończone garaż, piwnica 265000 zł
54 m Ruczaj Szuwarowa − wysoki standard wykończenia 194 000 zł
55 m Prądnicka − blok z cegły loggia 170 000 zł
58 m Oświecenia parter /4 ładne dwupokojowe 190000 zł
60 m Senatorska 2/4 sp. wł. blok z cegły balkon cena 250 000 zł
64 m Armii Krajowej parter/4 loggia,  do odśw. sp. wł. 205000 zł
64 m Roztworowskiego 4/4 sp. wł. loggia  po remoncie do zamieszkania 197 000 zł
72 m Długa 3/4 hipoteczne  świetne mieszkanie 240000 zł
72 m Jabłonkowska 4 pokoje loggia sp. wł. 215000 zł
74 m Dębniki nowe do wykończenia 1/2 3 pok. 381000 zł
80 m Starowiślna czteropokojowe, dwupoziomowe, plomba, sp. wł. 320 000 zł
82 m Nuszkiewicza kilkuletnie pięknie wykończone czteropokojowe mieszkanie
335 000 zł
96 m Batorego 0/3 super kamienica dwustronne 410000 zł
103 m Radzikowskiego dwupoziomowe z garażem superstandard 349000 zł

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ
Działka o pow. 86a, 35m2. Oferta dla inwestora. Kraków Swoszowice − Lusina

Michałowice widokowa
działka 7a, 10 km od Opol−
skiej,150m powierzchni,1998
r, cena 395 000zł

Przybysławice 10 km od
centrum Krakowa, 1/2 bliź−
niaka do wykończenia,
działka 3 a piękny widok, w
stanie do wykończenia we−
wnątrz cena 350 000 zł

Bosutów −  stan surowy za−
mknięty, budowany metodą
tradycyjną ciekawe rozwiąza−
nie architektoniczne, działka
9,38 a 300 000 zł

Bolechowice 300m pc., 260
p.m., stan surowy otwarty,
działka duża widokowa 58a,
cena 420000 zł

WYNAJEM:
Komfortowy dom
w Pychowicach nowy ul. Rodzinna
3 500 + media

Michałowice 300m stan su−
rowy zamknięty, prąd roz−
prowadzony, woda w
domu, gaz w budynku,
działka 10 a widokowa,
przemyślany projekt cena
380000 zł

Okolice Bieżanowskiej
150m przyziemie i piętro, 4
pokoje, duża kuchnia z wyj−
ściem na taras, garaż, stan
techniczny dobry, ale wy−
maga kosmetycznego re−
montu cena 350000 zł

Rybitwy 15 a działka, dwu−
rodzinny, 10 pokoi lub na
działalność gospodarczą,
nie wymaga remontu, pilnie
sprzedamy 418000 zł
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nieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615

31−116 Kraków ul. Studencka 6

Mieszkania − sprzedaż

Garsoniery
18 m2 – ul. Kościuszki – wys. parter/III – 73 tys. zł
18,5 m2 + antresola – Dębniki – wys. parter/I – 65 tys. zł
20 m2 – Dębniki – 0/III – 74 tys. zł – of.0/3821
20 m2 – os. Podwawelskie ul. Komadosów – IV/IV – 81 tys. zł
23,5 m2 – Prądnik Czerwony ul. Naczelna – 0/III, budynek ogrodzo−
ny, 3−letnie – 92 tys. zł
24 m2 – ul. Stachiewicza – I/X – 85 tys. zł – of.0/3809

1 − pokojowe
26 m2 – os. Na Stoku – III/IV, po remoncie – 80 tys. zł
26 m2 – ul. Ułanów – I/II, k.j., po remoncie – 95 tys. zł
27 m2 – ul. Siemiradzkiego – II/III, balkon – 115 tys. zł – of.1/3822
27 m2 – ul. Wileńska – V/V, k.j. – 90 tys. zł – of.1/3805
28 m2 – ok. ul. Halszki – wys. parter/III, 3−letnie, studio, balkon – 94 tys. zł
30 m2 + garaż – ul. Ułanów – II/IV, k.j. – 135 tys. zł + 25 tys. zł garaż
30 m2 – ul. Zakątek – II/X, k.j., balkon – 130 tys. zł
32 m2 – os. Dywizjonu 303 – II/XI, k.j., loggia – 90 tys. zł
32,7 m2 – ul. Łepkowskiego – I/X – 120 tys. zł
33,4 m2 – ul. Wysłouchów – 0/X, loggia – 98 tys. zł
35,6 m2 – ul. Hetmańska – I/III, do remontu – 125 tys. zł
36,3 m2 – ul. Konarskiego – 0/III, do remontu – 134,3 tys. zł
36,8 m2 – ul. Rękawka – I/II, 6−letnie – 105 tys. zł –  – of.1/3823
38 m2 – ul. Witosa – II/IV, k.j., loggia – 96 tys. zł
38,3 m2 – ul. Halszki – 0/IV, 4−letnie, balkon – 119 tys. zł –  – of.1/3475
39 m2 – ul. Bobrowskiego – I/IV, po remoncie – 134 tys. zł – of.1/3644
39,5 m2 – ul. Lubomirskiego – 0/III, po remoncie – 185 tys. zł – of.1/3803
40 m2 – ul. Zakopiańska – I/X, k.j., możliwość przerobienia na 2
pokojowe – 120 tys. zł
48 m2 – ul. Królowej Jadwigi −  wys.parter/III, k.j. – 144 tys. zł –
of.1/3430

2 − pokojowe
34 m2 – ul. Ułanów – I/IV, k.j. – 121 tys. zł – of.2/3865
36 m2 – os. Urocze – 0/IV, k.j., loggia – 95 tys. zł
37 m2 – ul. Bronowicka – IX/X, k.c., po generalnym remoncie
– 145 tys. zł – of.2/3828
37 m2 – ul. Miechowity – IV/IV, k.j. – 135 tys. zł
37 m2 – ul. Wójtowska – V/X, k.c., balkon – 150 tys. zł
38 m2 – ul. Meissnera – 0/IV, k.j., balkon – 110 tys. zł
38 m2 – Wieliczka os. Wincentego Pola – II/IV, k.j. – 85 tys. zł
– of.2/3519
41 m2 – ul. Rusznikarska – VII/VII, 4−letnie, k.j., loggia – 166 tys. zł
41,4 m2 – ul. Św. Sebastiana – I/III, k.j. – 190 tys. zł
42 m2 – os. Krakowiaków – 0/IV – 99 tys. zł
42 m2 + garaż – Wieczysta – 0/IV, k.j., loggia – 180 tys. zł – of.2/3858
42,7 m2 – ul. Bonerowska – I/III – 145,2 tys. zł
44 m2 – os. Oficerskie – I/II, balkon, po remoncie – 175 tys. zł
– of.2/3765
47 m2 – Proszowice – IV/IV, loggia – 85 tys. zł
48 m2 – os. Centrum A – 0/V – 95 tys. zł – of.2/3781
50 m2 – ul. Grzegórzecka – II/III, po rem. – 180 tys. zł – of.2/3768
50 m2 + garaż – os. Żabiniec – I/III, 3−letnie, balkon, wysoki stan−
dard – 245 tys. zł z garażem
54 m2 – ul. Daszyńskiego – III/IV – 230 tys. zł
54,7 m2 – ul. Szuwarowa – II/III, balkon – 200 tys. zł – of.2/3766
55 m2 – ul. Prądnicka – III/IV, k.j., balkon – 175 tys. zł – of.2/3866
58,8 m2 – ul. Konarskiego – IV/III, poddasze, po remoncie – 214 tys. zł
60 m2 – Salwator ul. Senatorska – II/IV, loggia, balkon – 250 tys. zł
61,4 m2 – ul. Michałowskiego – II/III, do remontu – 298 tys. zł
62 m2 + garaż – Głowackiego – I/I, loggia – 250 tys. zł
65,5 m2 – ul. Friedleina – III/II, adaptacja strychu, atrakcyjne
– 255 tys. zł – of.2/3859
66 m2 – okolice os. Oficerskiego – I/II, balkon – 215 tys. zł – of.2/3674
72 m2 + garaż – ul. Piastowska – 0/II, 6−letnie, chroniony kompleks
z wyjściem do ogródka, luksusowe – 490 tys. zł  – of.2/3753
72 m2 – ul. Zakopiańska – II/III, udział – 145 tys. zł – of.2/3371
78,7 m2 – ul. Józefińska – II/III, do remontu – 230 tys. zł
81,5 m2 – ul. Konarskiego – III/III, po remoncie – 336 tys. zł
90 m2 – ul. Grottgera – wys. parter/II – 360 tys. zł

3 − pokojowe
45 m2 – ul. Wójtowska – VIII/X, balkon – 165 tys. zł – of.3/3846
48 m2 – Skawina os. Ogrody – 0/IV, k.j., balkon – 95 tys. zł – of.3/3816
49 m2 – Al. Pokoju – 0/IV – 169 tys. zł – of.3/3839
50 m2 – ul. Grota Roweckiego – I/IV, loggia – 155 tys. zł
52,5 m2 – ul. Pachońskiego – III/X – 170 tys. zł – of.3/3851
57 m2 – ul. Krowoderskich Zuchów – I/X, loggia, po remoncie
– 185 tys. zł – of.3/3847
58 m2 – Kurdwanów ul. Łowienicka – II/IV, 4−letnie, ładne – 235 tys. zł
59 m2 – ul. Wrocławska – II/III, loggia – 185 tys. zł – of.3/3695
60 m2 – Olsza ul. Ks. Pijarów – I/II, balkon – 215 tys. zł – of.3/3782
60 m2 – ul. Meissnera – I/XI, loggia – 190 tys. zł – of.3/3844
63 m2 – Huta os. Centrum E – I/V, loggia, bardzo ładne – 195 tys. zł
– of.3/3715
64 m2 – ul. Rostworowskiego – IV/IV, loggia – 195 tys. zł – of.3/3698
65 m2 – ul. Grota − Roweckiego – VI/X – 179 tys. zł – of.3/3642
65 m2 – ul. Jagodowa – XI/X, po remoncie – 155 tys. zł – of.3/3786
66,5 m2 – Kazimierz ul. Podgórska – I/III, balkon – 270 tys. zł – of.3/3840
67 m2 – Bielany – I/IV, do wykończenia – 235 tys. zł – of.3/3697
68 m2 – ul. Ściegiennego – V/X, loggia – 158 tys. zł – of.3/3347
70 m2 – Krowodrza Górka – III/IV, nowe, do wykończenia, duży bal−
kon – 230 tys. zł
70 m2 – Kazimierz – IV/IV, adaptacja poddasza, do wykończenia
– 185 tys. zł – of.3/3841
70,5 m2 – ul. Siewna – III/IV, loggia, po remoncie – 217 tys. zł
– of.3/3797
72 m2 – os. Centrum C – II/V, winda – 175 tys. zł – of.3/3845
72 m2 + garaż – Olsza – I/I, piętro domu wolnostojącego, do remon−
tu – 220 tys. zł – of.3/3699
75 m2 – Huta os. Oświecenia – wys. parter/III, 5−letnie, duży balkon
– 255 tys. zł – of.3/3855

tel. 411−18−96, 422−95−18
fax 429−12−91

75,6 m2 – ul. Lea – 0/IV, bardzo ładne, wysoki standard, taras
– 338 tys. zł – of.3/3838
78 m2 – Płaszów ul. Przewóz – II/III, nowe, do wykończenia – 217 tys. zł
79 m2 – os. Bohaterów Września – VI/VI, winda, 8−letnie, balkon, wy−
kończone – 230 tys. zł
80 m2 – os. Centrum E – I/IV, 9−letnie, loggia, z widokiem – 228 tys. zł
– of.3/3712
86 m2 – ul. Kochanowskiego – II/II – 290 tys. zł – of.3/3720
91,5 m2 – ul. Batorego – 0/III – 398 tys. zł
95 m2 – Salwator ul. Syrokomli – II/IV, po remoncie – 398 tys. zł – of.3/3848
95 m2 – ul. Zamkowa – II/II – 266 tys. zł
103 m2 – Al. Słowackiego – I/V, winda – 370 tys. zł – of.3/3854
105 m2 – ul. Starowiślna – I/III, k.j., duża loggia, do remontu – 305 tys. zł
118,7 m2 – ul. Grabowskiego – wys. parter/II – 480 tys. zł – of.3/3814

4 − 5 − pokojowe
70 m2 – Al. Pokoju – III/IV, 10−letnie, loggia – 270 tys. zł – of.4/3661
78 m2 – os. Centrum E – 0/II, loggia – 185 tys. zł
82 m2 – Krzeszowice ul. Szarych Szeregów – I/IV, balkon – 146 tys. zł
83 m2 – Grzegórzki ul. Kotlarska – III/III, balkon, po remoncie – 285
tys. zł – of.4/3708
90 m2 – ul. Niezapominajek – III/III, do częściowego wykończenia
– 350 tys. zł  – of.4/3416
100 m2 + garaż – ok. ul. Lea – nowy budynek, ogrodzony – ok.390 tys.
zł – of.4/3658
110 m2 – ok. Pl. Na Groblach – II/III, do wykończenia – 661 tys. zł –
of.4/3812
ok.102 m2 – os. Ruczaj – poddasze/I, adaptacja z tarasem – 220 tys. zł
– of.4/3183

Mieszkania do wynajęcia
Garsoniera 30 m2 – ul. Kościuszki – UM – 700 zł + media
1 pok. 26 m2 – ul. Racławicka – UM, po rem. – 600 zł + czynsz + media
1 pok. 28 m2 – ul. Racławicka – UM – 610 zł + czynsz + media
1 pok. 32 m2 – os. Centrum E – NUM – 450 zł + czynsz + media
1 pok. 32,5 m2 – ul. Powstańców – UM – 450 zł + czynsz
1 pok. 33 m2 – ul. Lea – UM – 1000 zł + media
1 pok. 35 m2 – ul. Gertrudy – NUM, do remontu – 500 zł + media
1 pok. 36 m2 – ul. Daszyńskiego – UM, dobry standard – 1000 zł + media
1 pok. 40 m2 – Kazimierz ul. Gazowa – UM – 600 zł + czynsz + media
1 pok. 40 m2 – Pychowice – piętro domu, UM – 750 zł
2 pok. 34 m2 – ul. Łobzowska – kuchnia UM – 1000 zł + media
2 pok. 35 m2 – ul. Kościuszki – UM – 1000 zł + media
2 pok. 48 m2 – ul. Felicjanek – UM – 1100 zł + media
2 pok. 50 m2 – Kurdwanów ul. Pagórkowa – kuchnia UM – 800 zł +
czynsz + media
85 m2 do aranżacji – ul. Bieżanowska – I piętro, NUM – 900 zł + media
3 pok. 70 m2 – ul. Ariańska – UM – 1400 zł + media
3 pok. 70 m2 – ul. Floriańska – UM stylowe – 700 USD + media
3 pok. 83 m2 – ul. Dobrego Pasterza – kuchnia UM – 1400 zł + czynsz
+ media
3 pok. 100 m2 – Rynek Główny – UM, komfortowe, też na krótkie okre−
sy czasu – 875 EUR + media
3 pok. 115 m2 – ul. Chopina – kuchnia UM – 2000 zł + czynsz + media
3 pok. 120 m2 – ul. Pędzichów – kuchnia UM – 1500 zł + media
4 pok. 100 m2 – Pl. Na Groblach – NUM – 1000 zł + media

Kamienice, Udziały, Strychy − sprzedaż
ul. Zamoyskiego  – cała kamienica 410 m2 + 3,6 a – 2/3 wolna – 510 tys. zł
ul. Konarskiego – cała kamienica 450 m2 + strych + 5,2 a – 1/2 wolna –
220 tys. USD
ok. os. Oficerskiego – udział 23% w kamienicy 370 m2 + strych – wol−
ne mieszkanie 66 m2 – 215 tys. zł
ul. Długa – miejsce na piętro i poddasze nad II piętrem 2 x 520 m2 –
780 tys. zł
ul. Traugutta – udział 1/4 w kamienicy 673 m2 + strych – wolne miesz−
kanie 58 m2 – 240 tys. zł
Centrum – udział 1/3 w kamienicy 700 m2 + strych – 150 tys. EURO
ul. Grabowskiego – udział 1/3 w kamienicy 950 m2 + strych – wolne
300 m2 – 850 tys. zł

Lokale użytkowe – sprzedaż, wynajem
250 m2 – Krowodrza – po remoncie, frontowy, na gabinety – 750 tys. zł
ul. Dobrego Pasterza – hale 216 m2 + 134 m2 pomieszczenia biurowe
na 12 a działce – 850 tys. zł
60 m2 – ul. Jabłonowskich – 3 pomieszczenia, parter – 1300 zł + media
66 m2 − ul. Wielopole – magazyny – 12 zł/m2 + VAT + media
80 m2 – ul. Studencka – przyziemie – 2100 + VAT
85 m2 – ul. Kielecka – parter, biuro, kancelaria – 2400 zł + media
90 m2 – ul. Grottgera – wys. parter/II, kancelaria, gabinet – 360 tys. zł
180 m2 – Pl. Na Groblach – parter, na biuro, kancelarię – cena ofertowa
112 m2 − ul. Rusznikarska – sklep – 30 zł/m2 + VAT + media
348 m2 − ul. Dauna – pomieszczenia techniczne – 20 zł/m2 + VAT + media
490 m2 − ul. Wielopole – pomieszczenia biurowe – 25 zł/m2 + VAT + media
629 m2 − ul. Żułowska – pomieszczenia techniczne – 12 zł/m2 + VAT + media
1438 m2 − ul. Wielopole – pomieszczenia techniczne – 25 zł/m2 + VAT+ media

Domy do wynajęcia
95 m2 – ul. Królowej Jadwigi – NUM – 1700 zł + media
150 m2 – Wola Justowska – nowy, NUM – 1000 EURO + media
250 m2 − Łagiewniki − nowo wykończony, częściowo umeblowany −
3500 zł + media
250 m2 + garaż – Wola Justowska – wolnostojący, częściowo UM − 800 USD
350 m2 + 2 garaże – os. Na Stoku – UM, wysoki standard, piękny ogród
− 4200 zł + media

Domy − sprzedaż
47 m2 + 2 garaże – Azory – piętro bliźniaka – 160 tys. zł
ok. 60 m2 + 1 a – Skała – drewniany – 50 tys. zł
80 m2 + 28 a – Morawica – murowany, wolnostojący, garaż – 130 tys. zł
80 m2 + 214 a  − Wielka Wieś – w tym 29 a budowlane – 730 tys. zł
82 m2 + 13,5 a – Zelków – parterowy, murowany, wolnostojący – 180 tys. zł
90 m2 + 3 a – ul. Katowicka – część domu, murowany, parterowy +
strych – 195 tys. zł

ok. 90 m2 + 7 a + garaż – Łączany – wolnostojący, parterowy,
po remoncie – 150 tys. zł
90 m2 + 12 a + stodoła + zabudowania gospodarcze – Okleśna – do
remontu – 50 tys. zł
ok. 110 m2 + 20 a – Alwernia – wolnostojący, murowany, przedwojen−
ny, do remontu – 140 tys. zł
Odrestaurowany dom wiejski z bali drewnianych o pow. 100 m2 z
przygotowanym do adaptacji poddaszem – nowy dach − z wolnostoją−
cym podwójnym garażem na 31 a działce, położony w ustronnym miej−
scu, doskonały na rekreację i cele mieszkalne również – kierunek za−
chodni 27 km od Centrum – 300 tys. zł
120 m2 + 2 a – os. Oficerskie – szeregowy, do remontu – 345 tys. zł
120 m2 + 15 a – Rączna – dom murowany, 10−letni, wolnostojący – 250 tys. zł
139,6 m2 + 3,65 a − Kliny − segment, skrajny − 400 tys. zł
140 m2 + 7,6 a – Modlniczka – nowy, wolnostojący, wykończony – 470 tys. zł
145 m2 + 30 a + garaż– Goszcza – rozpoczęta budowa, ważne pozwo−
lenie, działka widokowa–115 tys. zł
150 m2 + 7,5 a – Soboniowice – do niewielkiego wykończenia – 300 tys. zł
150 m2 + 8 a + garaż – Zagacie – do wykończenia – 235 tys. zł
150 m2 + 12 a – Bieżanów Stary – wolnostojący, murowany, po gene−
ralnym remoncie – 380 tys. zł
160 m2 + 18 a – Brzyczyna k/Libertowa – częściowo do wykończenia,
działka widokowa – 320 tys. zł
165 m2 + 11 a + 54 m2 garaż + 40 m2 taras – Giebułtów – 1−roczny,
wolnostojący, luksusowy, widokowa działka – 600 tys. zł
170 m2 + 14 a + 40 m2 garaż – Wieliczka – wolnostojący, do niewiel−
kiego wykończenia, ładnie położony – 420 tys. zł
170 m2 + 15 a – Januszowice – 3−letni, luksusowo wykończony, pięk−
ny ogród, oczko, basen – 530 tys. zł
170 m2 + 15 a – Łuczyce – nowy, do wykończenia, wolnostojący – 195 tys. zł
ok. 180 m2 + 12,5 a – Polanka k/Skawiny – murowany, wolnostojący,
do zamieszkania – 180 tys. zł
180 m2 + 15 a – Ochojno – nowy do małego wykończenia, działka
widokowa – 350 tys. zł
185 m2 + 11 a – Rączna – nowy, do wykończenia, ładny – 360 tys. zł
190 m2 + 9 a – Wołowice – 3−letni, wolnostojący – 270 tys. zł
200 m2 + 3 a − Zakamycze − szeregówka, stan surowy otwarty − 330 tys. zł
200 m2 + 4,14 a – Olsza – segment skrajny, do wykończenia – 440 tys. zł
200 m2 − + 8 a – Koźmice Wielkie – do wykończenia – 130 tys. zł
ok. 200 m2 + 8,25 a – Podgórze ul. Rączna – dwurodzinny, stan suro−
wy zamknięty – 250 tys. zł
200 m2 + 8,6 a – Wola Justowska ok. ul. Starowolskiej – 12 letni –
220 tys. USD
200 m2 + 89 a – Zakliczyn – wolnostojący – 350 tys. zł
200 m2 + 400 m2 hala + 35 a – Ruczaj – 850 tys. zł
210 m2 + 3 a – os. Łokietka – szeregówka, wysoki standard – 550 tys. zł
210 m2 + 10 a − Grębynice − wolnostojący, stan surowy, otwarty, dział−
ka widokowa − 229 tys. zł
ok. 220 m2 + 5 a – Bielany – wolnostojący – 480 tys. zł
220 m2 + 6 a – Wola Duchacka – bliźniak 8−letni – 480 tys. zł
220 m2 + 8,1 a – Libertów – wolnostojący, luksusowy, nowy – 740 tys. zł
220 m2 + 10 a − ok. Żabińca − po remoncie, może też być na firmę −
600 tys. zł
240 m2 + 1,5 a – Olsza – szeregówka, komfortowo wykończona, po
remoncie – 510 tys. zł
250 m2 + 3,5 a – Piaski – stan surowy, zamknięty, segment – 65 tys. USD
260 m2 + 7 a – Kliny ul. Forteczna – segment, luksusowy, po general−
nym remoncie – 650 tys. zł
okolice ul. Lea – luksusowy dom wolnostojący, 10−letni, 300 m2, dział−
ka 5 a, spokojne miejsce w pobliżu alejek spacerowych, nadający się
również na siedzibę firmy – 650 tys. zł
300 m2 + 9 a + garaż – Zielonki – stan surowy, ciekawa architektura –
400 tys. zł
350 m2 + 4 a – os. Łokietka – luksusowy – 890 tys. zł
350 m2 + 8 a – Zakopane ul. Grunwaldzka – 900 tys. zł
350 m2 + 10 a – os. Łokietka – stan surowy – 350 tys. zł
550 m2 + 20 a − Wola Justowska − rezydencja, ciekawa architektura,
do niewielkiego wykończenia − 350 tys. EURO
Zespół Dworsko Parkowy XIX wieczny – ok. 25 km od Krakowa, pow.
738 m2 w 4,5 hektarowym parku, częściowo wyremontowany, repre−
zentacyjny − dodatkowo pawilony mieszkalne pow. 548 m2, magazyny
pow. 105 m2. Cena całości: 3,5 mln zł

Działki − sprzedaż
3,45 a – ul. Łokietka – rolna – 35 tys. zł
5 a − Kraków Podgórze − komercyjna z pozwoleniem na pawilon − 300 tys. zł
5,5 a – Prądnik Biały ok. ul. Piaszczystej – atrakcyjna, ogrodzona –
110 tys. zł
6,6 a – Wola Justowska – budowlana, II linia zabudowy – 80 tys. EURO
7 a lub 14 a – Golkowice – budowlane – mniejsza 5000 zł/a, większa
4000 zł/a
7,5 a – Tonie – w osiedlu, budowlana, pełne uzbrojenie, ogrodzona,
2 bramy, kostka brukowa– 230 tys. zł
8 a – Krzeszowice – Żbik – 2000 zł/a
8 a – Żabiniec – budowlana, wąska – 240 tys. zł
3 x 10 a – Lusina – budowlane – 7 000 zł/a
10 a − Kraków ul. Wybickiego – 32 tys. zł/ar
10 a – Rączna – częściowo budowlana – 39 tys. zł
11,6 a – Marszowiec – budowlana, widokowa, częściowo uzbrojona –
220 tys. zł
12 a − Bielany − usługi komercyjne + mieszkalna − 216 tys. zł
12 i 14 a – Bibice – budowlane, widokowe, częśc. uzbrojone  – 11 tys. zł/a
12,9 a – Tonie – w trakcie załatwiania warunków zabudowy, uzbrojona
– 130 tys. zł
15 a – 27,7 a – ok. ul. Piastowskiej – budowlane – 130 EURO/m2
16,5 a – ok. ul. Ojcowskiej – na terenach niskiej zabudowy – 18 tys. zł/a
20 a – Mników – rolna, widokowa, pod lasem – 42 tys. zł
21,2 a – Kostrze – uzbrojone, budowlane – 13,2 tys. zł/a
Oferta dla inwestora: Kraków ul. Wybickiego działka o pow. 23 ar,
dogodny dojazd, do sprzedaży również w częściach – cena całości
675 tys. zł
28 a – Pękowice – ok. 10 a budowlana – 85 tys. zł
28 a – Sułkowice – budowlana, częściowo uzbrojona – 80 tys. zł
30 a – Łazy – rolna – 1000 zł/a
30 a – Marszowiec – budowlano−rolna – 220 tys. zł
34 a – ok. Ojcowa – rekreacyjna, widokowa – 41 tys. zł
38 a – Raciborsko – budowlano−rolna – 45 tys. zł
44 a – Zelczyna k/Skawiny – budowlana, widokowa – 88 tys. zł
48 a – Kleszczów – 16 a budowlane, widokowa – 230 tys. zł
49 a – Maszyce – budowlano−rolna – 65 tys. zł
55 a − Włosań – budowlana − 4000 zł/a
72 a – Zagacie k/Czernichowa – budowlana, ładna – 150 tys. zł
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Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 − 18.00
e−mail: nieruchomosci@chmura.com.pl, www.chmura.com.pl

• OSTATNIE MIESZKANIE:
75 m2 – parter + ogród, taras,
miejsce postojowe, 385.200zł

• Doskonała lokalizacja
– bliskie sąsiedztwo Błoń

• do własnego wykończenia
• przewidywany termin

ukończenia realizacji:
I kwartał 2005r.

NOWA INWESTYCJA

OSTANIE MIESZKANIA

WOLA JUSTOWSKA  – UL. SŁONECZNIKOWA
przecznica  od Królowej Jadwigi BUDOWA ROZPOCZĘTA!!!!!!

TERMIN REALIZACJI:
I kwartał 2005r
www.podklonami.pl
Mieszkanie w tym budynku
to komfort i wygoda:
− wspaniała lokalizacja,

reprezentacyjny holl
wejściowy,

− kameralna atmosfera
− 2 windy
− miejsca postojowe i garaże
− telefon, internet,

video−domofon, TV,
WYKOŃCZENIE: Mieszkania
do własnego wykończenia
(tynki, wylewki, bez „ białego
montażu„ drzwi wewnętrzne,
stolarka okienna drewniana)

BRABRABRABRABRATYSŁATYSŁATYSŁATYSŁATYSŁAWSKA 2WSKA 2WSKA 2WSKA 2WSKA 2
OSTATNIE MIESZKANIA gotowe do odbioru!!!!
26m2 – XIp., garsoniera, wykończone i wyposażone, loggia, 120.000zł

54m2 – XIVp., 2 pokojowe, do własnego wykończenia, loggia, 215.000zł

80m2 – VIIIp., 4 pokoje, jasna kuchnia, łazienka, w.c, do własnego wykoń−
czenia, wystawa: południe, północny zachód, 240.000zł

MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY:
• LEA – 32M2, ŁADNE 1 POK., WYSOKI STANDARD WYKOŃCZENIA, MONITORING, wł. hipot.,

195.000ZŁ
• Ul. PIASTOWSKA – 32m2, IIp., 1 pokojowe, jasna kuchnia, łaz, balkon, widok na Kopiec Kościuszki,

równ. 51.000USD
• OLSZA – 45m2, parter, 2 pokojowe, loggia(5m2), po remoncie, 158.000zł
• PIASTOWSKA – 64m2, nowy , strzeżony i monitorowany budynek, parter, taras (30m2), ogródek,

pom. gosp., garaż, wykończone – wysoki standard, wł. hipot., 450.000zł
• UL. PIASTOWSKA – 71m2, nowy budynek – odbiór: wrzesień 2004r, salon + kuchnia, 2 sypialnie,

łazienka, pralnia, 2 balkony, II p., pom. gosp., garaż, do własnego wykończenia, wł. hipot, 400.000zł
• Os. PIASTÓW – 46,7m2, 3 pokojowe, jasna kuchnia, łaz. + wc, balkon, IIp., wł. spół., 125.000zł
• KROWODRZA – 77m2, III p., 2 pokojowe, własn. hipot., ogrzewanie – miejskie, 320.000zł
• Ok. WROCŁAWSKIEJ – Nowe mieszkanie dwupoziomowe, superkomfort, 94m2, IIIp., 4 pokoje,

taras, 430.000zł
• Ok. PARKU KRAKOWSKIEGO – nowa adaptacja poddasza, 145m2, IIIp ładne, stylowe mieszkanie

z kominkiem, c.o, parkiety, 420.000zł
• KROWODRZA – 110M2, 4 POKOJOWE, IIp., nowe budownictwo, 2 balkony, 620.000zł
• Ok. DIETLA – 132m2, II piętro, wł. hipot., 4 pokoje, kuchnia + jadalnia, łaz., ładne, 430.000zł

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA:
KROWODRZA – NOWE, 32m2, 1–pokojowe, częściowo umeblowane, 900zł + media
ul. PIASTOWSKA – 34m2, IIIp., 1 pokojowe + aneks sypialny, umeblowane, 1000zł+ media
Ul. BRATYSŁAWSKA – 39m2, XIVp., NOWE, 2 pokojowe, umeblowane, 1200zł + czynsz + media

Ok. WROCŁAWSKIEJ – 40m2, 1 pokojowe, wyposażone, 1000zł + czynsz + media
(strzeżony, nowy budynek)
UL. J. LEA – 70m2, IIIp., 2 pokojowe, umeblowane, 1200zł + media
Ok. GRZEGÓRZECKIEJ – 84m2, IIp., 3 pokojowe, kompletnie umeblowane, wysoki
standard, 2500zł + czynsz + media
Ul. MAZOWIECKA – APARTAMENT, 110m2, II p., nowe, strzeżone osiedle, salon,
3 sypialnie, kuchnia, łaz, 2 garaże, 2 piwnice, równ. 900USD + czynsz + media

DOMY
KOMFORTOWY DOM POŁOŻONY
NA SKRAJU LASU (TYNIEC)
500 m2, 20 a, NOWY (2002 r.), PODPIWNICZONY, garaż
na 2 samochody, PARTER: kuchnia, gabinet, salon (60 m2)
z kominkiem i wyjściem do ogrodu (pięknie zagospodaro−
wany: oczko wodne), łazienka, reprezentacyjne wejście,
PIĘTRO− 4 sypialnie (jedna z pokojem dziennym), łazien−
ka, aneks kuchenny, równ. 600 000 USD
Prokocim – powierzchnia – 220m2, działka 7 arów (bardzo ładnie zagospodarowany
ogród) + garsoniera 34m2, garaż na 2 samochody.
parter: salon z kominkiem + jadalnia, kuchnia, łaz, wc, hall,
piętro: 3 sypialnie, gabinet, wc, łaz, taras, 500.000zł
OK. JORDANOWA – 130m2, 20a (drzewa), DOM LETNISKOWY, CAŁOROCZNY, 135.000ZŁ
PRĄDNIK BIAŁY – 130m2, 4a, do remontu, 275 000zł
MAKÓW PODHALAŃSKI – 180m2, 6a, 7 pokoi, niedaleko las, 210.000zł

APARTAMENT 200m2, XVIp., przepiękny widok na Tatry , duże okna
dzięki którym tylko w tym mieszkaniu zobaczysz Kraków jak na dłoni,
800.000zł
LOKAL HANDLOWY O POW. 238M2, PARTER, WITRYNA, NOWY,
SPRZEDAŻ: 3.800ZŁ/M2 NETTO
MIEJSCA POSTOJOWE W PODZIEMNYM GARAŻU
 W CENIE od 30.000zł brutto

Istnieje możliwość zakupu na raty!!!!!!

MIESZKANIA:
• 1 pokojowe: 37,9m2;

39,3m2; 38,1m2:
od 157.000zł

• 2 pokojowe: 66,7m2;
51,3m2; 60,4m2; 51,6m2:
od 218.750zł

• 3 pokojowe: 72,2m2;
68,9m2; 69m2:
od 313.555zł

NOWNOWNOWNOWNOWA INWESTYCJAA INWESTYCJAA INWESTYCJAA INWESTYCJAA INWESTYCJA
W CENTRUM KRAKOWW CENTRUM KRAKOWW CENTRUM KRAKOWW CENTRUM KRAKOWW CENTRUM KRAKOWAAAAA

UL. WROCŁAWSKA 43 UL. WROCŁAWSKA 43 UL. WROCŁAWSKA 43 UL. WROCŁAWSKA 43 UL. WROCŁAWSKA 43 – OK. POCZTY– OK. POCZTY– OK. POCZTY– OK. POCZTY– OK. POCZTY
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tel. (012) 633−66−82
tel. kom. 0502 035−394
tel. kom. 0508 138−434

Al. Słowackiego 64, 2 winda IIp. pok. 3
biurowiec Herbewo − Kraków

“Pośrednictwo, zarząd i administracja nieruchomościami – licencje nr 738 i 3589”

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

1 POKOJOWE:
KONARSKIEGO 0/IIIp 19,5 m2 50.700 zł
KONARSKIEGO 0/IIp 30 m2 105 tys. zł
KAZIMIERZ I/IIIp 31 m2 110 tys. zł
KAZIMIERZ I/IIIp 33 m2 132 tys. zł
KROWODERSKA, 0/IIp 36 m2 144 tys. zł
KRÓLOWEJ JADWIGI, 0/IIIp 48 m2 150 tys. zł
RUSZNIKARSKA VII/VIIp 41 m2 165 tys. zł
JÓZEFA I/IIIp 44 m2 177 tys. zł
KAZIMIERZ I/IIIp 45 m2 180 tys. zł

2 POKOJOWE:
KONARSKIEGO 0/IIIp 45 m2 116 tys. zł
KRASICKIEGO II/IIIp 38 m2 130 tys.zł
KONARSKIEGO WYS PART. 36 M2 134 tys .zł
BONEROWSKA I/IIIp 43 m2 145 tys. zł
PRĄDNICKA, III/IVp 55 m2 170 tys. zł
JADWIGI Z ŁOBZOWA I/IIIp 47 m2 175 tys. zł
GRZEGÓRZECKA II/IIIp 48 m2 180 tys. zł
KORDECKIEGO, II/IVp 36 m2 185 tys. zł
DIETLA I/IIIp 52 m2 182 tys. zł
ŚW.AGNIESZKI I/IIIp 59 m2 209 tys. zł
DASZYŃSKIEGO III/IVp 54 m2 230 tys. zł
JÓZEFIŃSKA II/IIIp 79 m2 238 tys. zł
WROCŁAWSKA III z windą +m.postojowe 52 m2 250 tys. zł
FRIEDLEINA, III/IIIp 65,5 m2 260 tys. zł
KAZIMIERZA WIELKIEGO, I/IVp 63 m2 272 tys. zł
KONARSKIEGO III/IVp 72 m2 288 tys. zł
ZYBLIKIEWICZA wys parter,kam po remoncie 56 m2 336 tys. zł
KONARSKIEGO III/IVp 81 m2 336 tys. zł
CZYSTA kamienica po remoncie 55 m2 346 tys. zł
MONIUSZKI I/IIp 75 m2 360 tys. zł

3 POKOJOWE:
BITSCHANA, VI/Xp, piękne mieszkanie!!! 71 m2 203 tys. zł
WOLA JUSTOWSKA, parter 75 m2 232 tys. zł
KAZIMIERZ I/IIIp 62 m2 238 tys. zł
PLAC BOH. GETTA, IV/Vp 75 m2 275 tys. zł
KOŁŁĄTAJA, II/IIIp 94 m2 280 tys. zł
KOCHANOWSKIEGO II/IIp 86 m2 285 tys. zł
MLASKOTÓW I/IVp 65 m2 290 tys. zł
BONEROWSKA, II/IIIp 90 m2 315 tys. zł
KOŚCIUSZKI, I/IIIp 82 m2 344 tys. zł
ZAMENCHOFA O/IIIP 77 m2 450 tys. zł

4 POKOJOWE:
SALWATORSKA I/IIp/możliwość kupna garażu 80 m2 370 tys. zł
KOŚCIUSZKI, II/IIIp 105 m2 441 tys. zł
MONIUSZKI III/IIIp 108 m2 500 tys. zł
Rej. Krupniczej I/IIIp. kamienica po remoncie 110 m2 693 tys. zł
ŚW.AGNIESZKI I/IIIp 168 m2 756 tys. zł
PL. KOSSAKA I/IIIp 150 m2 900 tys. zł

ADAPTACJE PODDASZA SPRZEDAŻ:
REJ. KARMELICKIEJ, IIIp, balkony OD 45 m2 5000 zł/m2
KONARSKIEGO, IVp, balkony OD 42 m2 4000 zł/m2
MEISELSA, III/IVp, balkony OD 37 m2 4000 zł/m2
ASNYKA, IIIp,  OD 32 m2 5000 zł/m2
PAWLIKOWSKIEGO IVp ,balkony OD 37 m2 4000 zł/m2
STAROWIŚLNA, IVp, balkony  24−42 m2 3500 zł /m2

LOKALE UŻYTKOWE SPRZEDAŻ:
BRONOWICKA 109 m2  598 tys. zł
STAROWIŚLNA! Lokale użytkowe, wydzielone hipotecznie, parter, witryny 18 i 35 m2 � tel.
LUBICZ, 2 pomieszczenia, parter 35 m2 100 tys. zł
PODGÓRZE, parter, frontowy (ew. + piwnice) 60 m2 153 tys. zł
STARE PODGÓRZE, parter 76 m2 176 tys. zł
KREMEROWSKA 0/IIIp 75 m2 202 tys. zł
REJ. KRÓLEWSKIEJ mieszkanie/lokal użytkowy60m2 + 6m2+antresola 260 tys. zł
REJON PLACU BOH. GETTA parter 100 m2 + 40 m2 piwnic 350 tys. zł

WYNAJEM MIESZKANIA I LOKALE:
KAZIMIERZ, lokale użytkowe do i po remoncie44m2, 88m2, 130m2
Kazimierz mieszkania II i IVp 50m2−700 zł,60m2 −1000 zł, 90m2− 1300 zł + media
JOZEFA II/IIp 56 m2 800 zł + media
JÓZEFA IIp ,mieszkanie umeblowane .ogrz.gazowe 72 m2 1500 zł + media
WROCŁAWSKA, IIIp z miejscem postojowym 52 m2 1200 zł + media
Bronowicka − nowy lokal z możliwością przystosowania pod każdą działalność − 109 m2
DŁUGA, I/IIIp, biurowy, Internet, wysoki standard 85 m2 2000 zł + media
GRABOWSKIEGO, II/II, mieszkanie 3 pokoje, po remoncie 80 m2 2000 zł + media
GRABOWSKIEGO I/IIp mieszkanie 3 pok. umeblowane 80 m2 2500 zł + media
SZPITALNA 0/IIp lokal użytkowy 60 m2 3000 zł + media

DOMY, REZYDENCJE SPRZEDAŻ:
DĘBNIKI, działka 263 m2, pięknie wykończony  250 m2 580 tys. zł
WOLA JUSTOWSKA−CHEŁM, ponad 200m2 pow. mieszkalnej 600 tys. zł
WOLA JUSTOWSKA, działka 530m2 360 m2 750 tys. zł
SALWATOR, willa z 1940r. działka 427 m2, możliwość rozbudowy300 m2 820 tys. zł
WOLA JUSTOWSKA – willa po kapitalnym remoncie 650 m2 1,600 tys. zł
WOLA JUSTOWSKA –willa powojenna,działka 1500m2 400m 2 1,700 tys. zł
WOLA JUSTOWSKA ,st .surowy, działka 6000 m2 600m 2 1,840 tys. zł

 Kamienice sprzedaż:
PODGÓRZE, możliwość rozbudowy 1400 m2 1 mln. zł
KAZIMIERZ, cała wolna, możl. rozbudowy, działka 370 m2 600 m2 1,200 tys. zł
PODGÓRZE, możliwość rozbudowy, działka 980m2 696 m2 1,300 tys. zł
OS. OFICERSKIE, cz. wolna 560 m2 1,400 tys. zł
STARE PODGÓRZE kamienica, działka 11,4 m2, kamienica o pow.1172m2
w przeważającej części wolna. 2 mln. zł
GRZEGÓRZKI DZIAŁKA1200 m2, Z ZABUDOWANIAMI 2 mln. zł
KAZIMIERZ, cz. wolna − lok. użytkowe 1450 m2 750 tys. USD
KAZIMIERZ wolna możliwość rozbudowy, działka 1300 m2 4,8 mil. zł
PODGÓRZE, obiekt komercyjny 4000 m2 5,5 mln. zł
KAZIMIERZ, po remoncie, wolna, działka 560 m2 2000 m2 6 mln. zł
KAZIMIERZ wolna , możliwość rozbudowy, działka 1400 m2 6 mln. złdo neg.
REJON PLANT – cz. wolna 2500 m2 8 mil. zł

OFERTY SPECJALNE

APARTAMENTY

KAZIMIERZ:
− 127 m2, IIp, z windą, 4 pok. kuch.

Cena 650 tys. zł.
− 120 m2, I/IVp. 4 pok. kuch i łaz.

Cena 600 tys. zł.

Ul. STRADOMSKA :
−120 m2,I/IIp,3pok.,po remoncie

Cena:750 tys .zł

MIESZKANIA
Ul. SIEMIRADZKIEGO:

−130 m2 ,wys.part./IIIp,3 pok.
Cena: 550 tys. zł

Ul. GRABOWSKIEGO :
− 119 m2 ,I/IIp ,3 pok.

Cena :500 tys. zł

Rej. UL. KROWODERSKIEJ :
−220m2 , IV z windą ,5 pok, 2 łaz.

Cena : 670 tys. zł

APARTAMENTY

REJ.KRUPNICZEJ :
− 150 M2, I/IIIP, 4 POK, PO REMONCIE .

+ MIEJSCE POSTOJOWE
CENA : 1.100 TYS. ZŁ

UL. ZYBLIKIEWICZA:
−170 M2, WYS. PART./IIIP, 5 POK

CENA : 1.020 tys. zł
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DUŻY WYBÓR DOMÓW, LOKALI I MIESZKAŃ DO WYNAJĘCIA

BIURO NIERUCHOMOŚCI
„MAGIEROWSKA”

Kraków, Pl. Szczepański 3, II piętro
tel./fax 292 63 63,     tel. 292 62 62,    tel. kom. 0501 418 550

WWW.MAGIEROWSKA.PL
LICENCJA NR 1608

ZARZĄD I ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCI, OBSŁUGA KREDYTOWA

BIURO@MAGIEROWSKA.PL

Rej. Lea: 309 m2, 650 tys. zł
działka 5 ar, komfortowy,
garaż, wysoki standard
wykończenia

RACIBÓRZ
Rezydencja
o pow. 845 m2
z umeblowaniem

Ekskluzywny apartament
na Al. Pokoju 130 m2,
z garażem

OFERTA SPECJALNA

KAMIENICE – SPRZEDAŻ
Stradom: oficyna 700 m2 500.000 USD z najemcą
Kalwaryjska 390 m2 350.000 USD częściowo wolna,
Węgierska 1100 m2 350.000 USD częściowo wolna
Kalwaryjska 650 m2 1.500.000 zł częściowo wolna
Mazowiecka 750 m2 2.000.000 zł częściowo wolna
Langiewicza 600m2 1.200.000 zł częściowo wolna
Rej. Kazimierza W. 750m2 2.500.000 zł
Starowiślna: udział 300.000 zł
Nowy Sącz 400m2 400.000 zł

NOWE MIESZKANIA
Żeleńskiego: 96 m2 3300−3750zł/ m2netto

WYBRANE OFERTY Z RYNKU WTÓRNEGO
Syrokomli: 94 m2 398.000
Kanonicza: 73 m2 200.000 Euro
Al.Pokoju: 78 m2 350.000
Podgórska: 65,5 m2 262.000
Ok.Bronowic: 65 m2 260.000
Ok.Bronowic: 80 m2 450.000
Grzegórzecka. 130 m2 280.000
Rusznikarska: 87 m2 300.000
Aleksandry 34 m2, Prokocim 32 m2, Bronowice Małe 33,5 m2
Królowej Jadwigi: 48 m2 144.000
Św. Sebastiana: 94 m2 480.000
Kazimierza W: 63 m2  272.000
Obozowa 3 mieszkania: 46 m2 160.000

2x 48 m2 180.000
Tarłowska: 76 m2 303.000
Zwierzyniecka: 22 m2 115.000
Batalionu: 36 m2 150.000
Weissa: 36 m2 145.000
Kościuszki: 17 m2  82.500
Białoprądnicka: 34 m2 132.500
Ok. Rydla: 36,7 m2 151.000
Sołtysowska: 25,6 m2 100.000
Ruczaj: 48 m2 175.000

Diletla: 52 m2 201.000
Chopina: 75 m2 412.000
Batorego: 91 m2 390.000
Św. Turka: 40 m2 144.000
Kuźnicy Kołłątajowskiej: 72 m2 310.000
Rej. Czarnowiejskiej: 65 m2 299.000
Kazimierza W: 66,5 m2 240.000
Niezapominajek: 90 m2 350.000
Imbramowska: 58 m2 175.000
Obozowa: 114 m2 450.000
Niezapominajek: 78 m2 4500zł/ m2
Lipińskiego: 100 m2 370.000
Fatimska: 111 m2 310.000
Rej. Rękawka: 133 m2 319.000
Żabiniec: 53 m2 230.000
Żabiniec: 77 m2 300.000
Widok: 195 m2 980.000
Grafowskiego: 140 m2 500.000
Niepołomice: 256 m2 310.000
Modlniczka: dom na siedzibę firmy o pow. 210 m2, działka 17a,
Ok. Salwatora: dom z bali 62 m2, działka 4ar

APARTAMENTY DO SPRZEDAŻY
Wola Justowska: 100 m2 550.000
Żabiniec: 120 m2 340.000
Kościuszki: 150 m2
AL.POKOJU: 130 m2 460.000

DOMY SPRZEDAŻY
Limanowa 72 m2 85.000
Ok. Lea 200 m2 460.000
Niepołomice 168 m2 256.000
Krzesławice 110 m2 320.000
Liberów 240 m2 730.000
Raciborsko 300 m2 550.000
Kostrze 220 m2 470.000

LOKALE NA SPRZEDAŻ
Długa, Płaszowska

APARTAMENTY I DOMY –WYNAJEM
Grodzka: 86 m2 4000
Floriańska: 66 m2 700$
Św. Jana: 37 m2 1200
Kazimierza Wielkiego: 75 m2 1800
Rynek Podgórski: 44 m2 1000
Rynek Główny: 75 m2 4000
Wola Justowska: 54 m2 600 $
Wola Justowska: 86 m2 1000 $
.Rakowickiej : 48−60 m2 1800
Wola Justowska: 245 m2 2000 $
Becka: Dom 250 m2 900 $

MIESZKANIA−WYNAJEM
Grodzka 30 m2 – 2500 Wrocławska 48 m2 – 1000
Al.Pokoju 40 m2 – 850 Lea 70 m2 − 1200

LOKALE – WYNAJEM
Św. Tomasza: 51−179 m2 12−14 EURO/m2
Karmelicka: 50−300 m2 30 EURO/m2,
Bratysławska: 50−140 m2, od 15 EURO/m2 + VAT
Kuczkowskiego: 50 m2 1200
Borkowska: 60 m2 3500
Piłsudskiego: 100 m2 3000 + VAT
Klimeckiego: 144 m2 4800 + VAT

DZIAŁKI – DZIERŻAWA:
Mydlnica 4700 m2, Radzikowskiego 52 ar, Mydlnica 5400 m2

Działki − sprzedaż:
Zakopianka 7 – 25 ar pod komercje
Bolechowice−Zelków 61ar

WIDOK − ZARZECZE
Dom o powierzchni 195m2,
działka 6 ar, dom
wykończony,
cena: 950 tys. zł

WILEŃSKA 18 ar, z po−
zwoleniem na budo−
wę budynku wielo−
mieszkaniowego o
pow. 3950 m2 i miej−
scami postojowymi
ok. 2000 m2

OFERTA DLA INWESTORA!!!

OFERTA SPECJALNA!!!
WOLA JUSTOWSKA
Rezydencja o pow. 292m2, działka
18ar, z krytym basenem, sauną,
2 garaże, wys. standard wykończ.

Okolice RABKI
Drewniany dom
o pow. 160m2,
działka 25ar

PODDASZA PO ADAPTACJI
Józefa: 32 102m2 5000zł/m2
Konarskiego: 42 – 94m2 4280zł/m2
Asnyka: 32 – 60m2 4000zł/netto
Pawlikowskiego: 35 – 53m2 4000zł/m2 netto
Kazimierz: 37 – 60m2 4100 – 4200zł/m2
Rej. Rękawka: 117m2 340 000 zł
Konarskiego 58,85m2 200 000 + VAT

WYBRANE OFERTY OD INWESTORÓW W KAMIENICACH PO GEN. REMONCIE

PENSJONAT LANC−
KORONA o pow.
600 m2 – ok. 15
pokoi, działka 18 ar,
umeblowane,
piękne widoki

OFERTA SPECJALNA!!!
LOKALE I MIESZKANIA UL. SŁAWKOWSKA

Lokal na gastronomię lub handlowy o pow. ok 450m2  (piwnice i parter) możliwość wynajęcia
Mieszkania o pow. od 34m2 do 150 m2

Kamienica po gen. remoncie: nowe instalacje, elewacja,  okna, dach, stropy,
klatka schodowa, winda.

NOWY TARG bud.usług.
−mieszk. o pow. 389 m2
z działką o pow. 24 ar, z
parkingiem, przy Zako−
piance, parter handl.
usług., z magazynem,
wys. standard wykończ.

SZLAK 15 ar, z projektem hotelu lub biu−
rowca o pow. 4400 m2, 1.250.000 USD

PRĄDNIK BIAŁY 1,87 ha, 22500 zł/ar, rolna,
pod bud. wielorodzinne

CENTRUM ok. 3ar, 900 tys. EURO, WZ i ZT na
bud. komercyjny o pow. Ok. 2000 m2

Okolice “zakopianki”: działki pod budownictwo mieszkaniowe jedno− lub wielorodzinne, obiekt biurowo−usługowy, dom handlowy z dużym parkingiem

Krasickiego: 38m2, 39m2, 130 000 – 133 000 zł
Krasickiego: 85m2, 107m2 od 3200zł/m2
Krakusa: 36 – 58m2 98 000 zł – 140 000 zł
Kremerowska: 71m2 3600zł/m2 – 3800zł/m2
Konarskiego: 81 m2 3800/m2
Kazimierz: 16m2 117m2
Konarskiego: 19,5−81,5m2 od 2600/m2
Józefińska: 78,7m2 2900/m2
Bonerowska: 42,7m2 3400/m2
Os. Oficerskie: Nowe mieszkania w kamienicy po generalnym remoncie

PROFESSIONAL SERVICE AND REAL ESTATE TRANSACTIONS IN ENGLISH

SPECIAL OFFER!!!
SŁAWKOWSKA STREET

FOR SALE:
− COMERCIAL PERMISES OR

FOR GASTRONOMY 450 sqm
− APARTMENTS 34 to 150 sqm

Wola Justowska
bliźniak 260m2
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KOMERCEL
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

Licencja nr 2357
tel./fax (012) 632−54−82, 632−06−65, 0501 48−94−93, 0509/214−780

e−mail: komercel1@wp.plKRAKÓW, UL. KARMELICKA 48

!!!Pilnie szukamy kamienic,
lokali użytkowych do kupna :

Stare Miasto, Śródmieście, Krowodrza.

KAMIENICE SPRZEDAŻ − of. wybrane
ok. Rynku Głównego − 1/8 udział w kamienicy −
650.000 zł
Stare Miasto − 3400m2, 15 arów, wolna w 90% −
4500.000 USD
Grodzka − 1400 m2, 6 ar, 300m2 sklepów − 1500.000 USD
Grodzka − 780m2 w tym 80% pow. wolne, 3,30ara −
2 500.000 USD
Grodzka − 1000m2 − 2600.000 USD
Karmelicka − 2000m2 − 2000.000 EURO
Długa − 1200m2 − 1200.000 USD
ok. Królewskiej − 650 m2 − 250.000 euro
Grzegórzecka, ok. hali targowej − 800 m2, 50 % udział
− 100.000 USD
Langiewicza − ok. 600m2, 3,4 ara, cz. wolna −
1200.000 zł
Pl. Na Stawach − 400m2, cz. wolna − 150.000 USD
Kazimierza Wielkiego − 600m2, wolna, po remoncie
− 2500.000 zł
Kazimierz − 1400m2, możliwość zwolnienia lokali −
2900.000 zł
ok. Wawelu − 7200 m2 − 5 mln USD, lokale handlowe
ok. Wawelu − ok. 1000m2, wolna, niepowtarzalna −
inf. w biurze
Pl. Wolnica − 1800 m2, 40% wolne − 800.000 USD
Stradom − 700 m2 − 700.000 USD, wolna, do nadbu−
dowy, WZiZT w trakcie
Szlak − 1200m2, wolna, dochodowa, po remoncie −
750.000 USD
!!!Królowej Jadwigi − do remontu 560 m2, wolna −
550.000 zł
Racibórz − zespół pałacowy, 4500m2, 20ha, staro−
drzew, jeziora − 600.000 USD
ok. Łobzowskiej − 540m2, częściowo wolne, po re−
moncie − 1300.000 zł
Bronowice − 3550m2, 40arów − 695.000 EURO

DOMY TOWAROWE WYNAJEM
− of. wybrane

Rynek Główny − 2000m2, duża pow. handlowa na
parterze – czynsz do negocjacji.
Rynek Główny − 2000m2, duża pow. handlowa na
parterze, pozwolenie na windę, obiekt b. widocz−
ny, idealnie nadający się na DT − czynsz do neg.

HOTELE SPRZEDAŻ/WYNAJEM
− of. wybrane

ok. Starego Miasta − 41 arów częściowo zabudo−
wane i przeznaczone na budowę hotelu, aktualne
WZiZT, 17.000m2, 186 pokoi, podziemny garaż na
37 miejsc, basen, restauracja na 200 osób, drink bar,
sale konferencyjne na 300 osób
Stare Miasto − nowy obiekt − 1900m2, 3,40ara, 40 po−
koi 2os. z możliwością dostawki, 56 miejsca postojo−
we, restauracja, bar, s.konferencyjna − 2.500.000 EURO
KRAKÓW, północ − 400m2, 1ha 20arów, nowy pen−
sjonat, agroturystyka − 300.000 USD
ok. Krakowa, hotel*** − przelotowa trasa, 5500m2,
27 arów, 58 pokoi, sale konferencyjne, restauracja,
parking − 9.000.000 zł
!!!!Pieniny, hotel*** nowy 1500 m2 pow.uż, 50 ar,
min.50m. hotelowych, dochodowy, spełniający nor−
my UE, jezioro, Pieniny, panorama Tatr − cena
3.200.000mlnPLN lub WYNAJEM − zdjęcia w biurze
Zakopane − apartamentowiec, 500m2 − 1500.000 zł
Zakopane − pensjonat, dom − 530 m2, 7 ar, nowy − 1,5 mln zł
Iwonicz Zdrój − centrum hotel 480.000 USD
Muszyna Zdrój − pensjonat 1,5 mln zł
Częstochowa − 3 działające hotele − nowe oferty!!!!

Kalwaryjska − wysoki standard, różne powierzchnie
KAMIENICE centrum do wyn. pod bank, szkołę itp.
Sławkowska − 60m2, II piętro − 2000 zł
Kazimierza Wielkiego − od 60m2, 150m2 do 600m2
po remoncie − inf. tel
SALWATOR − BIUROWIEC kl.B − 910 m2, pełne wykoń−
czenie parking, garaże, 16.000 USD
ok. Mazowieckiej − BIUROWIEC kl A− do 1600m2,
18 USD/M2, parking, winda, s.kon.
Grodzka, Sławkowska, Floriańska − od 90m2 do
500m2 − 14 USD/m2, b. wysoki standard
Rynek Gł. −od 100 do 250m2− od 10 USD/m2 do
17 USD/m2
Rynek Gł. − 100m2 − 1200 EURO, apartament,
b.wys.standard
Floriańska − 170m2 − 11 USD/m2, I piętro
Karmelicka − 70m2,130m2,200m2− 8 USD do 14 USD/m2
ok. Karmelickiej − 148m2,173m2,351m2 − 12 USD/m2

REZYDENCJE, DOMY − sprzedaż
− of. wybrane

Ok. Rydla − stylowy dom o pow. 250m2, salon +
wygodny pokój jadalny, 3 sypialnie, 2 łazienki. Dom
posiada sutereny po generalnym remoncie z prze−
znaczeniem na biura lub mieszkanie, jest ocieplo−
ny, monitorowany. Garaż na 2 samochody, auto−
matycznie uruchamiana brama. Powierzchnia
działki 5 arów. Zdjęcia w biurze. Cena 910.000 zł.
ok. Zawoi − 200m2, 1ha, pięknie położona, nowa w
pełni wyposażona, umeblowana, całoroczna re−
zydencja, basen 4m/7m − 100.000 USD, video ofer−
ta + zdjęcia w biurze
Wola Justowska − 300 m2, 7 ar − 275.000 USD
Wola Justowska− nowoczesny projekt domów
w zabudowie szeregowej, teren monitorowany, po−
wierzchnie ok. 180m2

WYNAJEM I SPRZEDAŻ MAGAZYNY
I HALE PRODUKCYJNE

Duże obiekty produkcyjne Jaworzno, Chrzanów,
Trzebinia − sprzedaż
ok. Wystawy budownictwa − 900 m2, sprzedaż
Łęg − 900m2, 20 ar
ok. Balic −1200 m2, 44ar, dojazd TIR, do wynajęcia

DZIAŁKI
Kapelanka − 4 ary, UC − 60.000 zł/ar
OKAZJA − ok. lotniska − 28 arów, M4U, widoczna,
gł. droga, uzbrojona − 12.000 zł/ar
Wola Justowska − 8,5 ara, budowlana − 530.000 zł
Łęg − od 35ar do 70 arów, PS − 8000 zł/ar
ok. C.H. PLAZY − 70a, UC, wszystkie media.
Aleja Pokoju − 11.050m2 lub mniej, UC − czynsz dzier−
żawny do negocjacji
ok. Starego Miasta − 18 ar, M2U, biura, mieszkania
lub hotel − cena do negocjacji.
Zakopianka − 53 ar UC − 20 tys PLN/ar
Kurdwanów − 24 ary M4 − 12 tys PLN\ar
Skała − 1 ha 150 tys zł można dokupić 1ha, komer−
cja przemysł.

DZIAŁKI KOMERCYJNE
POZA KRAKOWEM

Warszawa − od 8a do 22a − od 500 USD/m2, M1U,
biurowiec, hotel+pow. handlowe.
Katowice − 15.587m2 lub mniej, UC − cena do neg.
Chrzanów − 4 ha lub mniej, UC − cena do negocjacji
Zabrze − 7 ha lub mniej, UC − cena do negocjacji
Tychy − 15 ha lub mniej, UC − cena do negocjacji
Tomaszów Mazowiecki − 92ary, UC − cena do neg.
Rzeszów − 40 arów, UC − cena do negocjacji
ok. Wrocławia − 20 hektarów, WZiZT na centr. logist−
magazynowe − 4000.000 USD

HANDLOWE SPRZEDAŻ
− of. wybrane

ok. Starego Miasta, ul. handlowa − 180m2 − 350.000 USD
Stare Miasto − 143m2, piwnice − 1700 USD/m2
ok. Karmelickiej − 300m2, lokal w piwnicach, po re−
moncie − 670.000 zł
ok. Karmelickiej − 220m2, parter po remoncie, wyna−
jęte − 250.000 EURO
ok. Karmelickiej − 170m2, parter, po remoncie, wy−
najęty − 195.000 EURO
Szeroka − 180m2 − RESTAURACJA − 460.000 USD
Miodowa − 80m2 − piwnice, do negocjacji
Długa − 96m2, 115m2 − 2000 euro/m2
Ok. Kalwaryjskej − 270 m2 − 700 tys PLN, nowe
Zwierzyniecka − 200m2 − 70.000 USD, piwnice
29− listopada − 200 m2 − 80tys USD, front
Dywizjonu 303 − 55 m2, 112 m2 2 000 zł\ m2
Kocmyrzów − 40 ar, 220 m2 − 350.000 zł
Kraków − duża stacja benzynowa + restauracja −
2.600.000 USD
Wielicka − kompleks budynków

HANDLOWE WYNAJEM − of. wybrane
Rynek Główny − 270m2+zaplecze − 85 USD/m2
Rynek Główny − 220m2 − 35.000PLN, front
Rynek Główny − 400m2, parter − 250zl−m2
ok. Rynku Głównego − 260m2, 7sal − 4500 USD, piwnice
Grodzka − 25m2 − 4000zl
Długa − 100m2 + 70 m2 piwnic − 160 zł/m2
Stradom − 200 m2 − cz. do negocjacji
Sławkowska − 31m2 − 5500 zł
Sławkowska − 89m2 − 12000 zł
Karmelicka − 90m2 − 15.000 zł
Karmelicka − 165m2 − 60 USD/m2
Karmelicka − 220m2 − 20.000 zł
Kalwaryjska − 105 m2, 260m2 − 15000PLN/m2
Podgórze − 380m2, po remoncie − czynsz do neg.
Wielicka −300m2 po remoncie

BIURA (MIESZKANIA) SPRZEDAŻ
− of. wybrane

Michałowskiego − 65m2 − 4800 zł/m2
ok. Siemiradzkiego − 55m2, 70m2, 90m2, 300m2
do remontu − 2500 zł\m2
!!!obok Plant − 80 m2 Ip apartament po remoncie −
4200 zł\m2
Al. Pokoju − 3500m2, 36 arów − 4.500.000 zł
Salwator − biurowiec kl. B − 1000m2, parking, wys.
stand. − 1700.000 USD
Podgórze − biurowiec − 900m2, 40a − 800.000 USD
Sławkowska − od 25m2, 40m2, 70m2 − od 2700 USD/m2
do 3500 USD/m2, apartamenty
Lea − 39m2, pokój z kuchnią − 155.000 zł
ok. Rydla − 48 m2 2 pokoje, nowe − 180.000 zł
ok. Królewskiej − 42 m2 2 pokoje 145.000 zł
ul. Urzędnicza − 38 m2 1pokój, adaptacja poddasza,
155 tys zł
Stary Ruczaj − 4 pokoje 78 m2 − 205.000 zł.
ok. os. Oficerskiego − 120m2, dwupoziomowe, moni−
torowane, widok na Wawel − 135.000 USD

BIURA I MIESZKANIA WYNAJEM
− of. wybrane

Plac Wolnica − 80m2 lub 130m2, biuro kl. A − 40 zł/m2
Plac Wolnica − 65m2, 60m2, apartamenty b. wysoki
standard − 1800zł
Nowowiejska − 37m2, po remoncie − 1000 zł
Czarnowiejska − 150 m2, wysoki standard, cena kon−
kurencyjna
Westerplatte − 120m2, wyremontowane, frontowe −
26 zł/m2
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BIURO PRAWNE „AKR”

tel/fax: 012 422−32−08 605/631−579
tel. 431−23−40 605/631−578
mail: akr5@wp.pl www.akr5.com.pl

ul. Tatarska 5, 31−103 Kraków

SPRZEDAŻ

1 pokojowe

Sławkowska 34 m2, II/IIIp − cena 390 tys. zł oddanie I/05

Józefa 47,7 m2, II/IIIp do gen. remontu − cena 170 tys. zł

Pszona 39 m2, parter/IVp, loggia, rok bud. 1999 − cena 152 tys. zł

2 pokojowe

Mogilska IIIp, dwupoziomowe, I poziom − salon, kuchnia, łazien−
ka; II poziom − sypialnia − cena 125 tys. zł

Dębniki 51 m2, IV/IV, nowe okna, parkiety − cena 195 tys. zł

Os. Kozłówek 36 m2, IIp/IV, c. kuchnia− cena 98 tys. zł

Friedleina 65, 5 m2 IIIp − cena 253 tys. zł

Sławkowska 71,9 m2, II/IIIp, front − cena 800 tys. zł oddanie I/05

Sławkowska 69,9 m2, I/IIIp, front − cena 930 tys. zł oddanie I/05

Os. Zgody 52 m2, parter/IVp, j. kuchnia − cena 122 tys. zł

Batorego 100 m2, parter, oficyna − cena 400 tys. zł

Senatorska 59 m2, obiekt zamknięty, 2 balkony do rem.−
cena 250 tys. zł

3 pokojowe

Friedleina 91 m2, IV/IVp, z wyposażeniem kuchni − cena 380 tys. zł

Siemiradzkiego 99 m2, Ip, z wyposażeniem kuchni − cena 590 tys. zł

Dębniki 75 m2, IIp, nowe − cena 5 tys. zł/m2

Żabiniec 83 m2, dwupoziomowe IIiIIIp − cena 380 tys. zł

Zachodnia 61 m2, IV/IVp, loggia, cegła − cena 205 tys. zł

Sławkowska 78 m2, III/IIIp, front − cena 860 tys. zł oddanie I/05

Halszki − Kurdwanów 77m2, do remontu − cena 145 tys. zł

Os. Kozłówek 45 m2, X/Xp − cena 107 tys. zł

Al. Pokoju 76 m2, parter/IVp, taras 50 m2, balkon − cena 299 tys. zł

Turniejowa 58 m2, IV/VIp, nowe, balkon − cena 180 tys. zł

4 pokojowe

Kurdwanów − Kordiana 104 m2, Ip, KW, kominek, parkiety dębo−
we, kuchnia zabudowana, 2 balkony, 2 łazienki, garaż i miejsce
postojowe − cena 500 tys. zł do neg.

Radzikowskiego 100 m2, dwupoziomowe IIIiIVp, z meblami ku−
chennymi − cena 330 tys. zł

Obozowa 114 m2, II/IIp − cena 449 tys. zł

5 pokojowe

Pszona 95,5 m2, dwupoziomowe, 2 łazienki − cena 415 tys. zł

Ok. Plant 173 m2, IV/IVp, winda, 2 łazienki, spiżarnia −
cena 995 tys. zł

Domy

Ok. IKEI ul. Kukiela 180 m2, zab. Szer. z 1998 r., ogrzew. gaz,
dz. 2,2, a − cena 529 tys. zł

Kochanów st. surowy otwarty, dz. 20 a − cena 75 tys. USD

Salwator 200 m2, dz. 4 a − cena 820 tys. zł

Królowej Jadwigi 300 m2, dz. 4 a − cena 600 tys. zł

Narzymskiego 195 m2, dz. 5 a − cena 950 tys. zł

Olsza 160 m2, dz. 3,5a − cena 550 tys. zł

Opatkowice 360 m2, dz. 19 a − cena 1 mln 100 tys. zł

Giebułtów 250 m2, dz. 14 a − cena 450 tys. zł

Gaj 360 m2, dz. 30 a − cena 800 tys. zł

Działki

Czernichów 21 a, uzbrojona − cena 55 tys. zł

Kraków 50 a, WZiZT, kompleks konferencyjno−hotelowy( w tym
4 kamienice wolne) inf. w biurze

Zabierzów bud. z pozwol. osiedle, różne pow. − cena od 12,5 tys. zł/a

Nielepice od 10 a − 30 a, rolno−bud. − cena od 2.500 zł/a – 2.700zł/a

Olszanica UC 43 a − cena 730 tys. zł

Balice UC 1,14 ha cena 16 tys. zł/a

Rząska − UC 1,78 ha cena 870 tys. zł

Wawrzeńczyce 1, 80 ha z domem do rozbiórki, bud. gospod. −
cena 229 tys. zł

Lokale użytkowe

Dietla 45 m2, witryny − cena 420 tys. zł

Dietla 55 m2, witryny − cena 470 tys. zł

Kliny ul. Bartla pow. 86 m2 − cena do uzgodnienia

Wicherkiewicza pow. 62 m2 − cena do uzgodnienia

Wysłouchów pow. 38 m2 − cena do uzgodnienia

Daliowa pow. 54 m2 − cena do uzgodnienia

WYNAJEM

Lokale mieszkalne

Kazimierz − Kupa 37 m2, apartament w pełni wyposażony,
wys. standard, antresola, cena 1.500 zł/m−c + media

Starowiślna 21 m2, cz. umeblowane − cena 700 zł/m−c + media

Dietla 44 m2, Ip, w kam. po remoncie, kuch. z jadal. + sypialnia
z antresolą − cena 1.200 zł/m−c + media

Starowiślna 39 m2, 1−pok., bez mebli, ogrzew. elektr. − cena
700 zł/m−c + media

Starowiślna 45 m2, 2−pok., bez mebli, ogrzew. gazowe − cena
750 zł/m−c + media

Lokale użytkowe

Ok. Kościuszki 180 m2, piwnice, wys. 3,20m i 2,60m, zaplecze,
2xWC − cena 2.500 zł/m−c + media do neg. (bez gastronomii)

Miodowa 100 m2, (gastronomia), ogródek − cena 5 tys. zł/m−c +
odstępne

Augustiańska 100 m2, 3 witryny + piwnice 170 m2, do remontu −
cena do uzgodnienia

Lokale biurowe

Plac Wolnica kamienica po remoncie, Ip, wysoki standard /alar−
my, internet /na kancelarie, przedstawicielstwo firmy, pow. 80
m2 /3−pok/ lub 130 m2 /6−pok./, możliwość większej pow. na wy−
ższych piętrach − cena 38 zł/m2 + media
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Zamojskiego 17 m2 1/1 garson. hip. 70.000 zł. – of. 001 C
Chopina 19m2 0/3 garson. hip – u; 85 000zł – of. 002
Podwawelskie 20m2 4/4 garson. spół.; 80 000zł; of. 003A
Zwierzyniecka 22 m2 0/3 garson. hip. 120.000 zł. – of. 005
Olsza 24 m2 4/4 garson. hip. 83.000 zł – of. 003
Kielecka 28m2 1/3 garson. PIH. 118 000zł of – 009A
Kochanowskiego 23 m2 1 i 2/4 1–no pok. hip.u. – 141.000 zł. of. 013 A
Os. Widok; 30m2; 3/10; 1–pok; spół; 110 000zł; of. 016
Siemiradzkiego 27 m2 2/3 1–pok. hip. 113.000 zł. – of. 015 A5
Królewska 30m2 5/5; hip; 105 000zł; of. 018
Nowy Prokocim 33m2; 10/10; spół; 78 000zł; of. 022
II Pułku Lotn. 36 m2 4/10 1–no pok. hip. 99.000 zł. of. 042
Salwator 48 m2 03 1–pok. hip. 144.000 zł. – of. 062
Ruczaj 36 m2 1/4 spółdz. 2–pok. 138.000 zł. – of. 072
Celarowska 37 m2 1/4 hip. 2 – pok. c. kuch. 94.500 zł. – of. 074 B.
Młyńska 37 m2 3/4 2–pok. spółdz. c.kuch. 140.000 zł. – of. 075
Wójtowska 37m2; 5/10 2–pok; spół; 145 000zł; of. 075B
Kremerowska; 42m2; 0/3; 2 pok; hip; 140 000zł; of. 078A
Okol. Brodowicza. 48 m2 6/10 2–pok. spółdz. 150.000 zł. – of. 98 B
Michałowskiego 62m2; 2/3; 2–pok; hip.; 297 000zł; of. 102
Opolska; 45m2; 10/10; 3–pok; spół; 148 000zł; of. 150
Starowiślna 60 m2 3–pok. 1/3 hip.u. 240.000 zł. of. 167
II Płk. Lotniczego; 63m2; 3 – pok; 3/9; spół; 165 000zł; of. 175
Długa, 74m2, 3–pok. 3/3 hip. 240.000zł of. 189
Kolberga 75m2, 4/4, 3–pok., nowe, hip., 320.000zł. of. 190

WSZYSTKIE OFERTY NA STRONIE www.interwest.pl

DOMY SPRZEDAŻDOMY SPRZEDAŻDOMY SPRZEDAŻDOMY SPRZEDAŻDOMY SPRZEDAŻ

 Nowy ładny dom w Kostrzu usytuowany w malowniczej okolicy, ok. 200m2; wykończony; cena: 500 000 zł.

 O F E R T Y N A J M U :O F E R T Y N A J M U :O F E R T Y N A J M U :O F E R T Y N A J M U :O F E R T Y N A J M U :

ul. Starowiślna; 80m2; parter; front; witryny; cena najmu: 100zł/m2/m–c netto;

ul. Sławkowska 55 m2, parter – front, do wykończenia (bez gastronomii); cena najmu: 7,500zł/m–c netto;

ul. Karmelicka; 220m2; lokal dwu – poziomowy; front; witryna; cena najmu: 22000zł/m–c netto;

ul. Szpitalna; 351m2; w dwóch poziomach (parter+piwnica); dostosowane pod gastronomię;
cena najmu: 12 000zł/m–c netto;

HALE MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNE:HALE MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNE:HALE MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNE:HALE MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNE:HALE MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNE:

Północna część Krakowa – nowe centrum logistyczne; powierzchnia do 5000m2 – hale budowane wg zapotrzebowa−
nia najemcy, wykańczana w wysokim standardzie; Cena najmu: 5,5 Euro/m2/m–c netto;

Nowa Huta; 1600m2; poziom ”0”; wys. – 14m; duży plac manewrowy; cena najmu: 9zł/m2/m–c netto;

Wadowicka; 3800m2; hale budowane wg zapotrzebowania najemcy, wykańczana w wysokim standardzie;
cena najmu: 5,5 Euro/m2/m – c netto;

B I Z N E S – O F E R T Y S P R Z E D A Ż YB I Z N E S – O F E R T Y S P R Z E D A Ż YB I Z N E S – O F E R T Y S P R Z E D A Ż YB I Z N E S – O F E R T Y S P R Z E D A Ż YB I Z N E S – O F E R T Y S P R Z E D A Ż Y:::::

TRAKT KRÓLEWSKI! – działający kameralny hotelik 4 – piętrowy; część restauracyjna + pub w stylowych piwnicach;
powierzchnia użytkowa 770m2. CENA: 9 000 000 PLN.

     K A M I E N I C E – S P R Z E D A Ż :K A M I E N I C E – S P R Z E D A Ż :K A M I E N I C E – S P R Z E D A Ż :K A M I E N I C E – S P R Z E D A Ż :K A M I E N I C E – S P R Z E D A Ż :

Kamienica, Centrum Podgórza, 750m2, 19 mieszkań, 1/3 wolne, dz. 606m2, cena: 900.000zł.

Kazimierz 520m2; działka 5a; 50% udziału; 11 mieszkań; 6 mieszkań wolnych; 1 lokal użytkowy; możliwość adaptacji
strychu:245m2 cena: 500 000 zł

KOŚCIUSZKI – 2–piętrowa kamienica 1440m2; działka 8 arowa; całkowicie wolna; lokale handlowe na parterze;
możliwość nadbudowy – złożone WZiZT; projekt: 25 mieszkań + lokale usługowe; CENA: 4000zł/m2.

 OS. OFICESKIE – mała 2–piętrowa kamieniczka; działka 7a; 200m2 wolnej powierzchni mieszkaniowej 73% udziału;
Cena:990.000 zł

DZIAŁKIDZIAŁKIDZIAŁKIDZIAŁKIDZIAŁKI

KOSTRZE; 6 arów; pełne uzbrojenie; budowlane; Cena: 120 000zł.

SKOTNIKI rejon kampusu UJ; 8 arów; pełne uzbrojenie; budowlane; Cena: 150 000zł.

OSIEDLE PIASKI; 0,86 ha; pod M4 – projekt: 12 szeregówek – 25000m2; Cena: 370 000zł.

Kochanowskiego 86 m2 2/2 3–pok. hip. 280.000 zł. of. 196
Sarego 98 m2 0/3 3−pok. hip.u. 370.000 zł. of. 210
Wola Duch. 84 m2 0/10 5–cio pok. 165.000 zł. of. 240
Kremerowska 122 m2 3/3 4–ro pok. 3000 zł/m2 of. 275
Krowoderska; 140m2; 4 – pok; 1/3; hip; 4500zł/m2; of. 279
Walek Walewskiego; 154m2; 4–pok; 2/2; hip; 142 000 USD; of. 240

MIESZKANIA W CENTRUM
Kanonicza; 73m2; 2 – pok; 1/3; hip; 170 000 Euro; of. 149A
Kochanowskiego 86m2; 3–pok. 2/2 280.000 zł of. 196
Plac na Groblach; 94,9m2; wys.0/3; 3 – pok; hip; 6000zł/m2 of. 206
Św. Gertrudy; 117m2; 3–pokojowe po remoncie; 3/4; hip; 560 000 zł; of. 213
Krowoderska; 153m2; 5–pokojowe do remontu; hip.; 3500/m2; of. 283
Basztowa; 186m2; 5–pok; 5/7; hip; 820 000zł; of. 250

1. Kobierzyńska 39 m2, 6–cio letnie, ładnie wykończone, zabudowana kuchnia
z pełnym wyposażeniem

2. Sarego 41 m2, po remoncie, wydzielone hipotecznie, jasne, przystępna cena

3. Starowiślna; 100m2; wydzielona hipoteka; mieszkanie rozkładowe po remoncie;
parkiety; flizy; z balkonem; cena: 400 000zł;

4. OKAZJA – NOWY BUDYNEK! ul.Krowoderska; 104m2; 3–pokojowe mieszkanie z wi−
dokiem na ogród; własny parking; hip; cena 430 000zł;

MIESZKANIA  DO   SPRZEDAŻY
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Dwór okolice Krakowa,
1147 m2, 2,4 ha (park, ogród).
Cena 500 000 USD do neg.

Szeroka oferta dworów
dostępna w biurze

Dla inwestora lub pod
rezydencję − Witkowicka

24a + 17a z domem
o pow. 250m2.
Cena: do neg.

BIURO NIERUCHOMOŚCI

M A G N A T
Licencja zawodowa nr 3051, członek MSPON

31−062 Kraków, ul. Krakowska 7/11
tel. 292 02 65, 0 608 48 21 70, tel./fax 421 98 39 e−mail: magnat@informer.pl

Kamienica − Węgierska −
p. uż. 1000m2 − 7,37a − oficyna

280m2 − WOLNA − brama
wjazdowa − możl.

nadbudowy.
Cena: 290 000 USD

Stare Kliny − 3−letnia szereg.,
311m2/394m2 − 3,6a −

nowoczesna bryła, 2 tarasy,
ogród zimowy.

Cena: 590 000PLN do neg.

HOTEL*** − ok. ul. Karmelickiej
− 1 900m2 − 2003r. − nowocze−

sny − 38 apartamentów −
 restauracja, sala konfer.,

sauna − klimatyzacja.
Cena: 2,3mln EURO

Wola Justowska −
niepowtarzalna rezydencja
w okolicy Lasku Wolskiego −

220m2 − 16a.
Cena: 2 150 000PLN

Michałowskiego − 62m2, 98m2,
160m2 − 2 piętro − do rem. −
kamienica w dobrym stanie
techn. − widok na ogrody.

Cena: 320 000PLN,
480 000PLN, 780 000PLN

HOTEL*** − Kazimierz − 1 706m2
− 2002r. − 33 pokoje − sala

konfer., restauracja z ogród−
kiem − klimatyzacja − stanowi−

ska parking. w podziemiu.
Cena: 2,5mln EURO

z wyposażeniem

KAMIENICE WOLNE
KAZIMIERZ: 320m2, 470m2,
600m2, 780m2, 1600m2 −

idealne pod hotel,
apartamenty.

Cena: od 250 000USD

LOKALE HANDLOWE − WYNAJEM:
ok. Rynku − 460m2 − piwnice − do wejścia − odstępne
Krakowska − 50m2 − front − 2 wejścia − 2 500PLN
Krakowska − 180m2 − 1 piętro −firma, szkoła − możl. podziału − 20PLN/m2
Krakowska − 350m2 − piwnice pod pub, restauracja − do neg.
Kazimierz − 70m2 − frontowy ogródek − 1 680PLN
Sobieskiego − 120m2 − wys. parter/IV − wys. standard − ins. alarmowa
− UPS, centrala telef. − siedziba firmy, kancelaria − do neg.
ok.Stradomskiej − 50m2 − piwnice pod pub − front − 500USD/m−c

OBIEKTY HANDLOWE − SPRZEDAŻ:
!!!Sławkowska − parter: 262m2 + piwnica 147m2 + front 39m2 − możl.
kupna w całości lub oddzielnie − do remontu − wiarygodny najemca
− ok. 3,5mlnPLN
!!! LANCKORONA − pensjonat z bali drewnianych − 31 pokoi − 1,2ha −
piękna okolica − 700 000PLN
!!!ZAKOPANE − pensjonat − 700m2 − 15,5a − 13 pokoi z łazienkami − ogró−
dek piwny − 3,8mln PLN
Kazimierz − 180m2 − gastronomia − II−poziomy − 450 000USD
Karmelicka − I część − 48m2, 103m2 − oficyna − 1 500USD/m2
ok. Stradomskiej − 50m2 − front − piwnice − 1 000USD/m2
Stradomska − 120m2 − frontowy − wyremontowany − 260 000USD
Kazimierz − 106m2 +18m2, 130m2− front − 1 400EUROnetto /m2
ok. Królewskiej − 65m2 − plomba − 295 000PLN
Kobierzyńska − 50m2 − nowy − 200 000 PLN

KAMIENICE − SPRZEDAŻ:
Grodzka − 780m2 − 6a − 2,2mln USD do neg.
Grodzka − 1350m2 − 6a − lokale uż. (300m2) − 1,5 mlnUSD
Św. Marka − 1 300m2 p.c. − WOLNA − 1,6 mlnUSD
ok. Wawelu − 1100m2 − WOLNA − 2 mlnUSD
ok. Wawelu − 7800m2 − lokale uż. − WOLNA − 5,2 mln USD
ok. Lubicz − 600m2 −WOLNA − możl. nadb.− wjazd na podw.− 1,4mlnPLN
Pl. Matejki − 2 000m2 − 11a − WOLNA − 6 mlnPLN
ok. Długiej − 1200m2 − możl. adaptacji poddasza i piwnic − WOLNA −6a
− dobry stan techn. − 2,6mlnPLN
ok. Kleparza − 520m2 − częściowo WOLNA − 450 000PLN
Mazowiecka − 625m2 − 2 lokatorów − 2,2mlnPLN
Stradomska− 730m2 − 270m2 pow. sklepowej − 850 000EURO
Stradomska − 700m2 − WZiZT − WOLNA − 600 000USD
Karmelicka − 1600m2 − 9a − 24 mieszkania, 6 z lokator. − 2 mlnUSD
ok. Karmelickiej − 900m2 − 500 000USD
Retoryka − 300m2 − WOLNA − 450 000EURO
Radziwiłłowska − 700m2 p.uż. − WOLNA − 1mlnUSD
ok. Królewskiej − 600m2 − 3a − strych 100m2 do adapt. − 250 000EURO
os. Oficerskie − ok. 550m2/450m2 − ok. 300m2 wolne − 2 garaże − nowe
instalacje − nowa nadbudowa − c.o. − 1 450 000PLN do neg.
Rakowicka − 2 000m2 − WOLNA − 1 mln USD
ok. Hali Targowej − 540m2 − 4a − WOLNA − 1,3mlnPLN
Kazimierz − 1532m2 − 8,65 a − 6 lokali uż. − 550 000 USD
Kazimierz − 1800m2 p.c. − 4 lokale użytk. − 750 000USD
Kazimierz − 2000m2 − 340m2 lokali uż.− WOLNA − 7 mln PLN
Pl. Boh.Getta − 200m2 − 15 a − M2U − 1,2 mln PLN
Podgórze − 600m2 p.c. − 20 a − nowa, stan sur. zamkn. − pod hotel,
klinikę −300 000 USD
ok. Zamoyskiego − 9a − dom o pow. 300m2 − możl. rozbudowy do
1000m2 − 500 000PLN
ok. Rynku Podgórskiego − 390m2 − 3 piętra − 650 000PLN
Kalwaryjska − 400m2 − proj. rozbud. do 1650m2 −WZiZT − 295 000 USD
Kalwaryjska − 350m2 − 650 000 PLN do neg
ok. Retoryka − 5,74a − 2 100m2 + 400m2 strych − 450m2 z lokatorami − 1,2 mln USD
Salwator − 550m2 − 2 kondygnacje − możl. nadbudowy piętra − do
remontu − 600 000PLN
Salwator − 1 400m2 − WOLNA − 2 lokale użytk. − 3 200PLN/m2

MIESZKANIA 1 − 2 pok.− SPRZEDAŻ :
Floriańska − 94m2 − 1/IV − salon 50m2 − 850 000PLN
Sławkowska − małe mieszkania − od 235 000PLN
Sławkowska − 72m2 − 2 piętro − kamienica po gen. rem. − 780 000PLN
ok. Sarego − 69m2 − parter z ogródkiem − do rem. − kamienica w do−
brym stanie techn. − 305 000PLN
Kazimierz − 34m2 − taras 7m2 − 4/IV − plomba − m. post.− 155 000PLN do neg.
Kazimierz − 55m2 − 2/IV − nowa inwestycja − 1 390EURO netto/m2
Kazimierz − 57m2 − 1/IV − nowa inwestycja − surowy stan −
1 147−1 445EURO netto/m2

Kazimierz − 65m2 − 3/IV − nowa inwestycja − 1 400EURO netto/m2
Pl. Nowy − 75m2 − 1 piętro − wys. stand. − 450 000PLN
Agnieszki − 43m2 − 1/III − po gen. rem. − 200 000PLN
Św. Stanisława − 62m2 − 4/IV − widok na Wisłę − balkon − po gen. rem. − 370 000PLN
Sienkiewicza − 82m2 − 3/IV − 300 000PLN
Konarskiego − 70m2 − 2/IV − kamienica po gen. rem. − 300 000PLN
Kazimierza Wlk. − 63m2 − 1 piętro − balkon − 255 000PLN
Salwatorska − 60m2 − 1 piętro − 2 balkony − cisza − kamienica w dobrym
stanie techn. − 260 000PLN
Wybickiego − 51m2 − nowe − wys. parter/II − monitoring − balkon − wy−
kończone − m. postojowe − 255 000PLN
Lubelska − 55m2 − 3/X − do rem. − blok z cegły − 183 000PLN
Azory − Różyckiego − 37m2 − 110 000PLN
Bronowice − Wesele − 54m2 − parter − ogródek − wykończone − 330 000PLN do neg.
Kurdwanów − 55m2 − 4/IV − blok po rem. −12m2 loggia − 140 000PLN
Oświecenia − 54m2 − 5/X − balkon − 135 000PLN do neg.

MIESZKANIA 3 − 4 pok. − SPRZEDAŻ :
Floriańska − 94m2 − piękna stara substancja − 1 piętro − kamienica w do−
brym stanie technicznym− 190 000USD
Sławkowska − 78m2 − 3 piętro − kamienica po gen. rem. − 800 000PLN
Grodzka − przy Rynku − 114m2 − 4/IV − winda − 1 900USD/m2
Siemiradzkiego − 100m2 − kamienica w dobrym stanie − do wejścia − sło−
neczne, rozkładowe − 600 000PLN do neg.
Krowoderska− od 37m2 do 130m2 − tarasy − parking podziemny − do wy−
kończenia − 780EURO − 1 350EURO netto/m2
Krowoderska − 92m2 − 1/IV − do gen. rem. − 4 000PLN/m2
Krowoderska − 100m2 − 1 piętro − po gen. rem. − 3 sypialnie − 580 000PLN
Łobzów − 95m2 − 2002r. − taras − wys. stand. − ochrona − 430 000PLN
Friedleina − 91m2 − 4/IV − rozkładowe − wys. stand. wykończenia − 2 łazien−
ki − 2 sypialnie − loggia − 395 000PLN
Friedleina − 121m2 − 2 piętro − 450 000PLN
Friedleina − 3/III − 160m2 − adaptacja poddasza do wykończenia − − 370 000PLN
Józefitów − 140m2 − nadbudowa − do wykończenia − garaż − 400 000PLN
Kawiory − 98m2 − do wykończenia − 360 000PLN do neg.
Grabowskiego − 123m2 − parter − 500 000PLN
ok. Sarego − 100m2 − winda − 360 000PLN
Zyblikiewicza − 90m2 − poddasze do wejścia − 350 000PLN
!!!Pl. Kossaka − 150m2 − 1 piętro − po gen. rem. − 900 000PLN
ok. Pl. na Groblach − od 47m2 do 110m2 − kam. po rem. − 6 000PLN/m2
ok. Pl. na Groblach −100m2,124m2 −nowa oficyna − 4500PLN/m2 do neg.
Syrokomli − 96m2 − 4/V − do rem. − rozkładowe − 335 000PLN
Salwator − 98m2 − II−poziom. − ładna kam. − 4/IV − do wejścia − 3 500PLN/m2
Salwator − 107m2 − 2/III − widokowe, 2 balkony − 428 000PLN
Kościuszki − 110m2 − nadbudowa − do rem. − 550 000PLN
Agnieszki − 83m2, 90m2 − 1/III − do rem. − 3 200PLN/m2
Kazimierz − nowa inwestycja − 89m2 − 1/IV − 1 290EURO netto/m2
Kazimierz− nowa inwestycja − 100m2, 147m2 − 2−poziomowe − widokowe
tarasy − w surowym stanie − 1 147EURO − 1 445EURO netto/m2
Starowiślna − 3/IV − winda − słoneczne − po remoncie − 400 000PLN
Starowiślna − 156m2 − 1/IV − słoneczne − ładny rozkład − 3 000PLN/m2
Młynówka Królewska − 101m2 − 3/III − wykończone − 490 000PLN
ok. Błoń − 93m2 − 2−poziomowe − 5−letnie − 400 000PLN
Królowej Jadwigi − 79m2 − kamienica po rem. − wys. parter z ogródkiem −
m−ce postojowe − 320 000PLN do neg.
Radzikowskiego − 58m2 − nowe − wys. parter/IV − urządzone − 235 000PLN
Bronowice − Szablowskiego − 148m2 − nowe − indyw. projekt − duży ogród,
sauna − b. wys. stand., ochrona, 2 m−ca postojowe − 1,4mlnPLN
ok. Alei Pokoju − 65m2 − 2/IV − nowe − do wejścia − 250 000PLN do neg.
Azory − Mehoffera − 70,5m2 p.uż. − 3/III − teren ogrodzony − 312 000PLN
Legnicka − 72m2 − poddasze − 4/IV − cegła − budynek z 1999r. − rozkłado−
we, panele, terakota, kuchnia i łazienka do rem. − 235 000PLN do neg.
Prądnik Czerwony − 67m2 − 9/X − balkon − 190 000PLN
Ruczaj − 70m2 − nowe − 4/IV − balkon − garaż w cenie − 280 000PLN
II Pułku Lotn. − 70m2 − po gen. rem.− słoneczne − 215 000PLN do neg.
Kozłówek − Spółdzielców − 45m2 − do wejścia − 115 000PLN

DOMY − SPRZEDAŻ:
ok. Pl. Axentowicza − przedwojenna willa − pow.mieszk. 200m2 + przyzie−
mie użytk. 200m2 − 7,4a − 2,5mln PLN
ok. Pl. Axentowicza − przedwojenna willa − ok. 400m2 − 5,5a − 1mlnUSD
Polana Żywiecka − nowy, technologia tradycyjna, p.u. 300m2, 12a, sa−
lon 60m2, taras 30m2 − 1 100 000PLN
Przegorzały − 300m2 − 15a − 2 kondygnacje − ogrodzony − wys. stand.
wykończenia − 200 000USD
Wola Justowska − 300m2 − 1/2 bliźniaka − nowy − 260 000EURO

Wola Justowska − ok. 500m2 − 17a − nowy − 400 000EURO
Chełmska − nowy, 2−rodzinny − 500m2 − widokowa działka o pow. 50a
− 2mln PLN do neg.
ok. Cegielnianej − nowy − p.c. 300m2/p.uż. 200m2 − 3,5a − wysoki stan−
dard wykończenia − zaciszne miejsce − 150 000EURO do neg.
Ruczaj − 217m2 − 7a − 1/2 bliźniaka do wykończenia (podłogi, biały
montaż), technologia tradycyjna − 515 000PLN do neg.
Kliny − 1/2 bliźniaka − 180m2 − 3a − nowy − do wykończenia − zaciszne
miejsce w pobliżu parku − 380 000PLN
Skawina − 100m2 − centrum − przy głównej drodze − 130 000PLN
Skawina − centrum − 250m2 − 4a −na dział. gosp. − 270 000PLN
Radziszów − p.uż.180m2 − 3 budynki o pow. ok. 357m2 z pozw. na pie−
karnio−cukiernię − osobne wjazdy − 28,5a − 630 000PLN
Mogilany − 205m2 − 35a − stan sur. otw. − 200 000PLN
Konary − nowa, wiejska rezydencja − 340m2 − 1,23ha − 200 000EURO
WIELICZKA − centrum − domy szeregowe − 168m2, 180m2 − 4,5a −
1 600PLN/m2
ok. Wieliczki − wiejska rezydencja − 1990r. − 220m2 − 1,24ha − wykończo−
ny − duży sad − 600 000PLN
Libertów − 240m2 − 12a − garaż na 2 samochody − nowy − luksusowo
i ekologicznie wykończony − zagospodarowana i ogrodzona działka −
c.o. gazowe − pełna wyposażenie kuchni i łazienek − 700 000PLN
WADOWICE − 350m2 − 9a − pow. mieszkalna + pom. warsztatowa − przy
głównej drodze − ogrodzony − nadający się na: dom mieszkalny, sie−
dzibę firmy, usługi, agencję towarzyską − 495 000PLN

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ:
Chełm − 22a − na wzgórzu − 35 000PLN/ar
Zakamycze − 6,5a − budowlana − 250 000PLN
Zakamycze − 25a − pięknie położona − 40 000PLN/ar
Tyniec − 10a − szer. 33m − widok na klasztor − 155 000PLN
Tyniec − 1,4 ha − rolna − 140 000PLN
Kostrze − 12a−24a −widokowe − pełne uzbrojenie − 13 000PLN/ar
Ruczaj − 7,5a − M4 − 156 000PLN
Swoszowice − 7,7a − U.P − 12 000PLN/ar
Skotniki − 7,5a − 16 000PLN/ar
Jawornik/k. Myślenic − 2,6ha − 50a bud. − 120 000PLN
Korabniki − 60a − budowlana − 4 000PLN/ar
ok. Mogilan − 0,5 ha − budowlana − 2500PLN/ar
ok. Mogilan − 14a − budowl., widokowa − 11 000PLN/ar
Gm. Zielonki − 48a − budowl. − komerc. − 12 000PLN/ar
ok. Wieliczki − Golkowice − 50a − budowlana − możl. podziału − 3 500PLN/ar

DLA INWESTORA:
Kazimierz − 6a − pod plombę − 2 mlnPLN
ok. Straszewskiego − 268m2 − WZiZT pod biurowiec − 1968m2 p. c. −
24 m−ca parking. − 850 000USD
ok. Grottgera − M3 − 19,16a − w pobl. tereny zielone − 2,5 mlnPLN
ok. Lea − 25a − WZiZT − projekt na 6 kondygnacji − 2,8mlnPLN
ok. Chrobrego − 7a − M3 − 120 000EURO
ok. Siewnej − M3 − 183a − 5 mlnPLN do neg.
Prądnik Czerwony − 5,8ha w tym magazyny i biura oraz stacja benzy−
nowa − możl. kazde inne przeznaczenie − możl. podziału − przychód
z najmu 500 000PLN netto rocznie − 6 mlnPLN
Ruczaj − ok. Tesco − 18,4a − M1 − 500 000PLN do neg.
Królowej Jadwigi − 97,5a − M3, WZiZT, projekt − 1 mlnUSD
Grębałów − 84a − WZiZT pod stację benzynową − 600 000PLN
!!!ok. Wielickiej − ok. 57 000m2 − przy głównej drodze − posiada kon−
cepcje zabudowy − różne warianty inwestycji zgodnie z zamierzenia−
mi inwestorów − do neg.
os. Złocień − 11ha − budowlana − M3 − pełne uzbrojenie − projekt osiedla
mieszkalnego − 30USD/m2
os. Złocień − 11ha − rolna − możl. podziału − 20USD/m2
Skawina − 53a − przemysłowa − 2 500PLN/ar
!!!Gm. Kalw. Zebrzydowska − 94ha − rolna − możl. wykorzyst. na tereny
rekr. − budowl. − możl. budowa wyciągu narciar. − 2 mln PLN

MIESZKANIA − WYNAJEM:
Rynek Gł. −130m2−180m2 − apartamenty − wys. stand. − 1 600EURO
Grodzka − 83m2 − I piętro − frontowy apartament − 2 800PLN
Grodzka − 110m2 − 1 piętro − winda − 40PLN/m2
Krowoderska− 1−pokojowe − nowe − wyposażone − 1 100PLN
Krowoderska − 82m2 − poddasze − wysoki standard − 600EURO
Krakowska − 70m2 − 1 piętro − wyposażona kuchnia − 1 000PLN
Kazimierz −70m2− wys. stand. − po rem. − nowe wyposaż. −1 600PLN

WOLA JUSTOWSKA − DUŻY WYBÓR DOMÓW DO WYNAJĘCIA
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POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
“Ferfecki”
Dobczyce, Rynek 10
Tel/fax 012 271 25 87, 0 605 035 846
0 606 718 245 i 0 606 718 251

czynne od pon. do piąt. od 10.00 do 18.00
w soboty od 9.00 do 16.00
oraz na indywidualne życzenie klientów

k.ferfecki@wp.pl

Dom o pow. ok. 150 m2, stan surowy za−
mknięty z 2002 r., do niewielkiego wykończe−
nia, media: woda, prąd, gaz, alarm, cen−
tralne ogrzewanie gazowe − rozprowadzo−
ne, działka ok. 10 ar. Cena: 270 000 zł. Of.175/
04/D

Okolice Gdowa − dom całoroczny, pow.
ok. 150 m2, z 2003 r., media: woda, prąd,

gaz − przyłącz, działka 26 a. Cena do
uzgodnienia. Of. 196/04/D

Bilczyce − dom całoroczny, pow. ok. 100
m2, przyziemie: piwnice, parter: 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, pomieszczenie, ganek,

poddasze do adaptacji, w budynku:
woda, prąd, gaz, działka 77 a, dodatkowo
stodoła, widokowa lokalizacja. Cena: 170

000 zł − do ustalenia. Of. 195/04/D

Okazja! Domek rekreacyjny − Myślenice,
blisko rzeka, działka własnościowa,
pokój, kuchnia, łazienka, możliwość

adaptacji poddasza.
Cena 53.000 zł.

Of.65.04.DRE

Raciborsko k/Wieliczki − dom do zamiesz−
kania, widokowa lokalizacja, działka 78 a,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, możliwość
adaptacji poddasza, dobry dojazd, media:
woda, prąd, gaz, c.o. gaz, węgiel. Cena
172.000 zł − do uzgodnienia. Of. 157/04/D

Okolice Wieliczki − dom z przeznacze−
niem na działalność przy trasie.

Dom do wykończenia, stan surowy
otwarty, media, woda, prąd, gaz.

Cena do uzgodnienia
Of.118/04/D

Okolice Wiśniowej − domek rekreacyjny, wi−
dokowa lokalizacja, strona południowa, bli−
sko las, działka ogrodzona 8 a. Rozkład −
parter: pokój z aneksem kuchennym i komin−
kiem, przedpokój, łazienka; piętro: 2 pokoje,
przedpokój, łazienka; poddasze: 2 pokoje,
łącznie ok. 100 m2. Cena 155.000 zł
− do uzgodnienia Of.142/04/DRE

Okolice Dobczyc − dom po remoncie, par−
terowy z możliwością adaptacji poddasza.
Rozkład: salon, kuchnia, jadalnia, 2 sypial−
nie, łazienka, garderoba, 2 duże tarasy.
Cena 280.000 zł − do uzgodnienia.
Of.103/04/D

Dom murowany, całoroczny, pow. 138 m2,
media: woda, prąd, gaz, kanalizacja w

budynku, działka 15 a, dojazd asfaltowy,
piękna, widokowa lokalizacja.
Cena: 160 000 zł. Of.166/04/D

Okolice Wieliczki − dom − architektura par−
terowa, widok na południe, na góry, dobry
dojazd. Rozkład: salon z dużym tarasem,
kuchnia, 2 sypialnie, 2 łazienki, WC, garaż.
Działka 16 a, ogrodzona, zagospodarowa−
na, alarm. Cena 450.000 zł. Of.121/04/D

Tokarnia − dom całoroczny, widokowa
lokalizacja. Rozkład: 2 pokoje, kuchnia,

łazienka, możliwość adaptacji poddasza.
Cena 140.000zł − do uzgodnienia.

Of.143/04/D

Okolice Tokarni − dom z bali drewnianych,
pow. ok. 60 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2
korytarze, poddasze do adaptacji, w

budynku: woda, prąd, działka 4 a, dojazd
asfaltowy, blisko las, stok południowy.

Cena: 39 000 zł. Of. 190/04/DST

Raciborsko − dom z działką 80 a,
do remontu, blisko las, media:

woda, prąd.
Cena do uzgodnienia 160.000 zł.

Of.152/04/D

Pilne! Okolice Łapanowa
– dom, widokowa lokalizacja,

działka 16 a, strona południowa
cena do uzgodnienia.

Of.154/04/D

Oferta na wyłączność: Mszana Dolna − go−
spodarstwo rolne, działka 8 ha, przy drodze,
może być na działalność, media: woda,
prąd, gaz. Cena 210.000 zł − do uzgodnie−
nia. Of.147/04/D

Okolice Raciechowic − gospodarstwo rol−
ne, działka 80 a, ogrodzona, zagospodaro−
wana oraz dwa domy. Zaciszne miejsce z
dala od sąsiadów, dobry dojazd. Cena
195.000 zł − do uzgodnienia. Of.156/04/D

Okolice Dobczyce − dom z bali drewnianych,
po remoncie, komfortowy, urokliwe, zacisz−
ne miejsce, działka ok. 5 ha, zagospodaro−
wana, lipy, brzozy. Rozkład: salon z komin−
kiem, kuchnia, łazienka, sypialnia, poddasze:
2 sypialnie. Media: woda miejska i ze studni,
prąd, siła, 2 linie telefoniczne. Cena 150.000
euro − do uzgodnienia. Of.135/04/GR

Okolice Dobczyc − dom do remontu,
działka 90 a, dobry dojazd, media:

woda, prąd. Cena 132.000 zł
– do uzgodnienia.

Of.138/04/DST

Okolice Myślenic, domek rekreacyjny o pow.
ok. 70m2, działka ok. 6 ar, widokowa lokali−
zacja. Of.179/04/DRE

Okolice Myślenic − domek rekreacyjno−ca−
łoroczny, działka 6 a, ogrodzona, zagospo−
darowana, widokowa, strona południowa.
Cena 165.000 zł − do uzgodnienia.
Of.120/04/DRE

Okazja!!! Specjalna oferta. Okolice Mszany −
domek rekreacyjno−całoroczny, pow. 140 m2
stylowy, kryty gontem, położony w okolicy
lasu, urokliwe miejsce, działka 50 a, ogrodzo−
na, zagospodarowana /dwa stawy/. Cena:
200 000 zł − do uzgodnienia. Of. 124/04/DRE

Okolice Łapanowa − dom − stan surowy
otwarty, działka 6 a, media na działce.

Cena 80.000 zł − do uzgodnienia.
Of.129/04/DRE

Okolice Dobczyc − domek parterowy:
salon, kuchnia, łazienka; poddasze:

2 sypialnie, działka ogrodzona,
zagospodarowana, blisko rzeka.
Cena 75.000 zł. Of.137/04/DRE

Okolice Tokarni
− domek rekreacyjno−całoroczny,

widokowa lokalizacja, działka 10 a,
ogrodzona zagospodarowana.

Of.122/04/DRE

Okolice Dobczyc − domek rekreacyjny, me−
dia: woda, prąd, szambo, widokowa dział−
ka 30 a, dojazd asfaltowy, możliwość budo−
wy domu, projekt. Cena 95.000 zł.
Of.98/04/DRE

Okolice Dobczyc − dom komfortowy, dobry
dojazd, działka ok. 6 a, przyziemie: pralnia, ko−
tłownia, pom. gospodarcze, salon, kuchnia,
łazienka; półpiętro: 3 pokoje, łazienka; podda−
sze: 2 pokoje, łazienka. Media: woda, prąd, gaz,
kanalizacja. Cena 299.000 zł. Of.101/04/D

Okolice Wieliczki − dom dwurodzinny o pow.
340 m2, dwa osobne wejścia, na działalność
lub inne, widokowa działka 11 a, widok na
góry. Cena 340.000 zł − do uzgodnienia.
Of.108/04/D

Okolice Łapanowa − dom całoroczny, dział−
ka 8 a, media: woda, prąd, gaz, kanaliza−
cja, widokowa lokalizacja, blisko las. Roz−
kład: 5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki. Cena
195.000 zł. Of.131/04/D

Okolice Gdowa − dom dwurodzinny
o pow. 187 m2, działka 7 a, dobry dojazd,

dzielnica domów jednorodzinnych.
Cena 285.000 zł. Of.126/04/D

Okolice Pcimia − dom dwurodzinny,
podpiwniczony, pełne media, c.o. gazowe,

węglowe, działka 6,5 a, ogrodzona,
zagospodarowana, dojazd asfaltowy.

Cena do ustalenia. Of. 184/04/D

Okolice Dobczyc
− dom parterowy, widokowa lokalizacja,

działka 40 a, ogrodzona,
zagospodarowana.

Cena 465.000 zł.
Of.149/04/D

Okolice Wieliczki − dwa nowe domy
z działką 16 a, ogrodzoną

i zagospodarowaną, dobry dojazd,
wysoki standard wykończenia wnętrz.

Cena 500.000 zł.
Of.160/04/D

Gospodarstwo rolne wraz z zabudowania−
mi, działka 1,80 ha. Dom z bali drewnianych
po częściowym remoncie, media: woda
miejska i studnia, szambo, prąd, siła. Urokli−
we położenie, blisko las, strona południowa.
Cena 155.000 zł. Of.170/04/GR

6 km od Wieliczki
− dom − stan surowy zamknięty,

działka 22 a, widok na góry na południe.
Cena 169.000 zł.

Of.Ro/04/D

Gm. Siepraw − gospodarstwo rolne 1,37 ha +
1,16 ha dom do remontu, 2 pomieszczenia,
sień. Media: studnia, prąd w budynku, gaz,
dojazd asfaltowy. Cena 118.000zł.
Of.169/04/GR

Okolice Pcimia, domek rekreacyjny o pow.
82m2, drewniano−murowany, działka 4 ar
ogrodzona, zagospodarowana, widokowa
lokalizacja, blisko las, Of.180/04/DRE.

Aktualne oferty
ze zdjęciami

www.ferfecki.pl
mgr Krzysztof Ferfecki
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Biuro Obrotu Nieruchomościami

FERTEX 2
Alina, Krzysztof,
Jarosław Ferfeccy

Os. Tysiąclecia bl.1, Myślenice

Tel. 272−13−32, 0694 263−370

Biuro prowadzi działalność w zakresie:
� obrotu nieruchomościami
� pośrednictwa inwestycyjnego
� obsługi geodezyjnej nieruchomości

Zapraszamy codziennie
w godz. od 10 do 22 (także w dni wolne od pracy)BIURO POSIADA LICENCJE ZAWODOWE UMiRM nr 213, 659, 1938

fertex@isg.pl

www.fertex.isg.pl

Posiadamy ponad 800 atrakcyjnych ofert sprzedaży nieruchomośći
w rejonach: Krakowa, Myślenic, Skawiny, Swiątnik Górnych, Wieliczki, Gdowa, Wiśniowej, Dobczyc, Rabki.

Na indywidualne zamówienia poszukujemy dla klientów nieruchomości. Prosimy o przesyłanie e−maili z opisem
poszukiwanych nieruchomości na adres:

fertex@isg.pl

Domek położony wśród starodrzewu,
strumyk, blisko basen kryty, okolice

Myślenic. Cena 110.000 zł

Okolice Wiśniowej − dom w stanie
surowym zamkniętym o pow. 390 m2
− nadaje się na pensjonat, przepiękna

lokalizacja. Media: woda, prąd na
działce.  Cena 160.000 zł

Domek rekreacyjno – całoroczny. Działka bardzo ładnie zagospodarowa−
na. Cena 80.000 zł

Trzemieśnia − dom o pow.
180 m2, działka − 5 arów.

Cena 220.000 zł do uzgodnienia

6 km od Myślenic −
działka 10 arów
Cena: 240.000 zł

Myślenice dom w stanie surowym
otwartym działka 1ha lub mniej.

Cena 120.000 euro

Myślenice − działka 6 arów, pełne
uzbrojenie Cena 210.000 zł

Jawornik, między Krakowem
a Myślenicami dz. ok. 7 ar lub

więcej miejsce wyjątkowo
panoramiczne.

Cena 420.000 zł

Okolice Pcimia − dom dwuro−
dzinny działka 10 ar ładnie

zagospodarowana,
dwa garaże. Cena 195.000

Stylowy dom drewniany z zabudo−
waniami 5 ha dochodzące do rzeki

Raby. Cena do uzgodnienia

Okolice Myślenic. Domek rekreacyj−
ny położony w lesie. Działka 32 ary,

drzewka owocowe oraz leśne.
Cena 70.000 zł do ustalenia

Okolice Łapanowa − 1.6 ha z dwoma
domami całorocznymi. Jeden 120 m2
drugi 90m2 powierzchni, ogrodzone.
Miejsce wyjątkowo panoramiczne.

Cena 160.000 zł do ustalenia

Dom położony w Gdowie, około
12.5 arów. Cena do uzgodnienia

Dom położony w górach, około
12.5 arów. Cena do uzgodnienia

Domek
rekreacyjny
k/ Dobczyc
z altanką
ogrodową.
Cena
32.000 zł do
uzgodnienia

Gm. Gdów, nowy dom, miejsce
widokowe. Cena 192.000 zł

25 km na południe od Krakowa. Miejsce wyjątkowo panoramiczne.
Dom podpiwniczony, 4−pok., jadalnia, łazienka, salon z kominkiem,

taras 40 m2, woda miejska, prąd, gaz. Cena 175.000 zł

K/Krakowa, nowoczesna
aranżacja wnętrz.
Cena 230.000 zł

Krzyszkowice – między Krakowem a
Myślenicami. Domek murowany

położony w lesie starodrzew,
50 arów. Cena 85.000 zł

K/ Wieliczki, miejsce widokowe.
Cena 210.000 zł

7 km od Krakowa
Działka 10 arów Cena do ustalenia

Okolice Niepołomic
Cena do ustalenia

25 km od Krakowa, nowy. Działka
15 arów. Cena 310.000 zł

Dom z bali drewnianych do przenie−
sienia w znakomitym stanie

Cena 25.000 zł − do uzgodnienia

8 km od Krakowa, nowoczesna
architektura, stan surowy zamknię−
ty, cena 230.000 zł, lub do wejścia

pod “ klucz” cena 300.000 zł do
ustalenia

Okolice Myślenic Cena 185 tys. zł

20 km od Krakowa
Nowy dom do wejścia

Cena do ustalenia Koło Myślenic Działka 14 arów,
pełne uzbrojenie Cena do ustalenia

Gmina Łapanów Działka 14 arów,
pow. 110 m2 Cena 50.000 zł

Myślenice, działka 8 ar, nowoczesna aranżacja wnętrz.
Cena do uzgodnienia

Blisko Myślenic
Nowoczesna aranżacja wnętrza

Działka 1 ha
Cena do ustalenia

Dom murowany Piękny widok na
zalew, zaporę w Dobczycach

Działka 50 arów
Cena 115.000 zł

OFERUJEMY DUŻY WYBÓR DOMKÓW REKREACYJNYCH JUŻ OD 30 TYS. ZŁ

1 2 3 4 5

6 7 8 10 119

12 13 14 16 1715

18 19 20 2221

23 24 25 27 2826

29 30 31 3332

Ok. Myślenic. Dz. 27 ar, pełne
uzbrojenie, 2 garaże. Parter: salon

(marmurowa podłoga) z kominkiem,
jadalnia, łaz., wc. Piętro: 4 pok.(parkiet),
łazienka, wc. Cena 250.000 zł do neg.
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GEOFORMAT
32−080 KRAKÓW−ZABIERZÓW, ul. Polna 13

tel. (012) 285 15 22, 285 44 28, 0502 088 982, fax (012) 285 44 27

 CZŁONEK MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr Krystyna i dr Ryszard Florek − Paszkowscy
LICENCJA 214 UMiRM

SPRZEDAM MIESZKANIE

1−POKOJOWE
34m2, KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ, parter/3p, c. kuch,
110.000, of 5411
34m2, KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ, 1/3p, flizy, terakota,
panele, miejsce parkingowe w cenie, 117.000, of 5412

2−POKOJOWE
34,5m2, SKAWINA, 4/4p, ciemna kuchnia, parkiet,
spółdz. własn, 69.000, lub zamiana na garsonierę w Hucie,
of 5067
50m2, ODROWĄŻA, 2/4, po remoncie, kuchnia umeblo−
wana, wyposażona, połączona z pokojem dziennym, sypial−
nia, łazienka, 206.000, of 2263
60m2, BONEROWSKA, parter, po remoncie, 280.000, of
1338
76m2, BELINY−PRAŻMOWSKIEGO, 2/3p, duża kuchnia
z jadalnią, łazienka do bieżącego remontu, hip, 227.000,
of 1919
95m2, REJON NOWEGO KLEPARZA, parter, nadaje się na
biuro, gabinet, szkołę, udział, 210.000, of 6057

3−POKOJOWE
59,41m2, GROMADY GRUDZIĄŻ, parter/4p, 2 pok.
+ jadalnia, loggia, parkiet, czyste, zadbane, 150.000,
garaż blaszak w cenie, of 3733
62m2, SANOCKA, 2/10p, parkiet, flizy, 150.000, garaż
25.000, of 3108
65m2, GROTA−ROWECKIEGO, 6/10p, po częściowym
remoncie, czyste, zadbane, 185.000, 0f 5421
71m2, RUSZNIKARSKA, parter, wykończone, 250.000 do
neg, of 3774
72,5m2, BOJKI, 1/4p, 210.000, of 5615
82m2, STRASZEWSKIEGO, 2/4p, oficyna, piece,
310.000 of 4213
114m2, REJON ZWIERZYNIECKIEJ, 3/3p, kamienica i
mieszkanie po gen remoncie, do indywidualnego wykończe−
nia, ogrz elektr, wys 3m, będzie KW, 660.000

4−POKOJOWE
70m2, AL. POKOJU, 3/4p, parkiet dębowy, okna
drewniane, terakota, balkon, 278.000, of 5379
80m2, GOŁAŚKA, parter/4p, ładny rozkład, kuchnia duża,
kwadratowa, wc osobno, parkiety, flizy starsze, 185.000,
transakcja wiązana, of 3954
82m2, RYDYGIERA, 0/4p, łaz. po remoncie, spół własn,
190.000, of 618
91m2, KLINY BORKOWSKIE, 2/2p, nowe, dwupozio−
mowe, wys standard wykończenia, w kuchni i łaz ogrze−
wanie podłogowe, 360.000, ewentualnie garaż, of 5392
95,m2, STARE PODGÓRZE, REJ LIMANOWSKIEGO, 2/
3p, kamienica i mieszkanie po gen remoncie, flizy, terako−
ta, panele, hip, 240.000, of 5396

123m2, STARE PODGÓRZE, REJ. KALWARYJSKIEJ, 2/2p,
salon, 2 sypialnie, jadalnia, wykończone, umeblowane
i wyposażone, garaż, hip, 467.000, of 3708
240m2, SERENO FENNA, 4/4p, winda, 2 łaz do remontu,
udział, 650.000, of 5903
147m2, SŁOWACKIEGO, 2/4p, udział, balkon, winda,
435.000, of 5288

5−POKOJOWE
92m2, KRÓLEWSKA, 3/3p, wys 2.85m, do odnowienia,
2 loggie, strych, KW, 360.000, of 3554
105,7m2, STARE PODGÓRZE, REJ LIMANOWSKIEGO,
1/3p, kamienica i mieszkanie po gen remoncie, flizy, terako−
ta, panele, hip, 240.000, of 5442

LOKALE
30m2, ZYBLIKIEWICZA, suteryna, pokój, jasna kuchnia,
łazienka z prysznicem, flizy, terakota, 62.000, of 5675
100m2, STARE PODGÓRZE, REJ LIMANOWSKIEGO, lokal
handlowo−usługowy, parter, kamienica i lokal po gen remon−
cie, 4 pomieszczenia + zaplecze socjalne + piwnice 38m2,
360.000, of 5441
125m2, UGOREK, parter, do wykończenia, może być na
gastronomię, wysokość 4,2 m, 300.000, of 1314

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA / LOKALE
MIKOŁAJSKA, 55m2, 1piętro, umeblowane, pralka, lodówka,
TV, 1600, of 2248
BELINY−PRAŻMOWSKIEGO, 70m2, 3/3p, do odnowienia−
odliczone z czynszu, na biuro, 800 PLN, of 4654
BELINY−PRAŻMOWSKIEGO, 95m2, 1/3p, 4 pok, sanitariat,
na biuro, 1500 PLN, of 1172
SZLAK, 100m2, 2 pok, kuchnia umebl, pokoje do uzgodnien−
ia, na mieszkanie, biuro, 2500 PLN, of 4762
REJ. KRÓLEWSKIEJ, 120m2, niski parter, oficyna, chłodnie,
działalność spożywcza, magazyn, hurtownia, 1950 PLN w tym
VAT, of 1231
REJ. WROCŁAWSKIEJ, lokal użytkowy 90m2, do remontu,
parter, wys. 4m, duży przydział mocy + 2 magazyny 60m2 i
40m2, ogrzewanie gazowe, nadaje się na produkcje,
siłownie, gabinet, szkołę, 2.000 PLN, of 3831

DO WYNAJĘCIA DOMY
TONIE, 220m2, połowa bliźniaka, nowe osiedle, w pełni
umeblowany i wyposażony, kominek, garaż, dz 6a, 3.500
PLN, of 5381
KLINY BORKOWSKIE, 270m2, kilka poziomów, kominek,
ogrz. gazowe, 5a, wolnostojący, 4500 PLN, of 5266
WOLA JUSTOWSKA, 400m2, umeblowany, kominek, jacuzzi,
sauna, 14a, 1500 EURO, of 2692

SPRZEDAM DOM
REJON RUDAWY, 220m2, z 1967r, do zamieszkania, do
wykończ, 22a, 200.000, 4216

geoformat@wp.pl        www.geoformat.hg.pl

KRZESZOWICE, 230m2, 6−letni, parter wykończony,
3 pok, kuch, łaz, wc, piętro do wykończenia, dz 12a,
220.000, of 4953
KARNIOWICE, GM. ZABIERZÓW, 200m2, remont w
latach 90−tych, 13 a, 350.000 PLN, of 4165
ZARZECZE, 200m2, 8 pokoi, 2 łaz, 2kuch, do częścio−
wego remontu, 3,8a, 412.000, of 5008
GM. ZIELONKI, 240m2, 2−letni, do wykończenia, typ
dworku, parter 4 pok, kuch, łaz, piętro 3 pok., łaz., działka
13a ogrodzona, 464.000, of 5656
MATECZNY, 320m2, kamienica, cała wolna, 3 kondyg−
nacje, 2,88a, 600.000, of 1033
SWOSZOWICE, 285m2, może być 2−3−rodzinny, dz 10a,
520.000, of 2599
REJON STAROWIŚLNEJ, KAMIENICA BUDYNEK
BIUROWY, 550m2, cała wolna, do remontu, 3 kondyg−
nacje, ogrzewanie miejskie, 1.130.000, of 5842

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
BIBICE GM. ZIELONKI, 9a, szer 24m, p, w, g dostępne,
96.700, of 6121
ZABIERZÓW, 10a, szer 22m, płaska, kanalizacja na
działce, prąd, woda blisko, gaz ok. 160m, 99.000, of 5791
ŚWIĄTNIKI GÓRNE, 10a, szer 24m, media przy działce,
dojazd asfaltem, widokowa, 48.000, of 5625
BALICE, 12,5a, szer 26m, p, w, g w pobliżu, widokowa, na
wzgórzu, lekko pochyła, 97.000, of 5125
BIBICE GM. ZIELONKI, 16a, szer 34m, p, w, g dostępne,
107.000, of 6119
MICHAŁOWICE, 19a, p, w, g na działce lub w pobliżu,
110.000, of 1800
BALICE, 15a, szer 30m, p,w,g w drodze, lekko pochyła,
140.000, of 5102
RZĄSKA, 15a, szer 20m, p, w, g, k, na działce, 140.000,
of 3867
UJAZD, GM. ZABIERZÓW, 17a, kształt trapezu, bud−
rolna, p, w, w działce obok, 52.000, of 4827
RZĄSKA, 18a, szer 22m, ogrodzona, p, w, g, k, w drodze,
135.000, of 4177
GM ZABIERZÓW, 22 a, pod lasem, uzbr blisko, 100.000,
of 2979
BIELANY, 37,37a, kształt trapezu, lekko pochyła, widok
na klasztor, aktualne pozwolenie na budowę rezydencji o
pow 560m2, z basenem, drugiego domu, 3 garaży, domku
grillowego, media obok, 886.000, of 5521
RYBITWY, 82a, szer ok. 80m, komercyjna, 410.000, of
5595
GM. IWANOWICE, 105a, szer 64m, bud−rolna, widokowa,
nad czystą rzeką, prąd w drodze, woda na działce,
130.000, of 5334

OFERTY SPECJALNE − MIESZKANIA
1−POK, 34,62m2, ZAKĄTEK, 3/4p, balkon, duża
kuchnia, parkiet, 165.000, of 5987
3−POK, 70,7m2, OS. OFICERSKIE, cała kondygna−
cja domu, po remoncie, nowe instalacje gazowe,
elektryczne, co, parkiety, flizy, terakota, duża
jasna kuchnia, balkon, garaż, piwnica, ogródek,
360.000
DO WYNAJĘCIA
STRASZEWSKIEGO, PRZY WAWELU, 140m2, 4−
pokojowe, kuchnia, łaz, wc, spiżarka, do remontu,
remont odliczony z czynszu, 2.500 PLN, of 6233

OFERTY SPECJALNE − DOMY
HALA, MAGAZYN, DOM, KRYSPINÓW, 2 budynki:
produkcyjny i mieszkalny 650m2, 11a, 450.000,
of 1234

OFERTY SPECJALNE − DZIAŁKI
OFERTA DLA INWESTORA!!! SOBONIOWICE, 82a,
budowlano−rolna, wymiary 55x120m oraz

OFEROFEROFEROFEROFERTY SPECJALNETY SPECJALNETY SPECJALNETY SPECJALNETY SPECJALNE

34x45m, połączone ze sobą 4−metrowym pasem,
lekko nachylone na południe, prąd, woda, gaz do−
stępne, 206.000 PLN, 6107
OFERTA DLA INWESTORA!!! BOLECHOWICE, 116A,
SZER 84M, MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NA 4 DZIAŁKI
POD 4 REZYDENCJE, NA NIEWIELKIM PŁASKIM
WZGÓRZU, WIDOK NA BESKIDY, P,W,G BLISKO,
KANALIZACJA W BUDOWIE, 410.000 PLN, OF
4766
SWOSZOWICE−SOBONIOWICE, 6a − 43.000 PLN, 7a
− 50.000 PLN, każda o szer 20m, media w odl ok.
50m., of 4595
BOLECHOWICE, 8a, szer 20m, płaska, widokowa,
prąd, woda, gaz, kanalizacja w zasiegu, 44.000, of
5289
BIBICE, GM. ZIELONKI, 10a, szer 19m, płaska, na
małym wzgórzu, rzadka zabudowa, dojazd asfaltem,
media ok. 150m, 85.000, of 4284
SIEDLEC / KRZESZOWIC, 10a, blisko centrum,
szer 21m, prąd, woda, gaz przy działce, obok działka
10a oraz 8a, 4.000zł/a, of 6133

KOBYLANY, malowniczo położona działka blisko
dolinki, 10a, szer 10−11m, budowlano−rolna,
prąd, woda, tel na działce, gaz w odl ok. 25m,
kanalizacja w budowie, 4.900 zł/a, of 5374
TENCZYNEK, 17a, szer 25m, media w zasięgu,
34.000 zł, of 4919
UJAZD, 20a, szer 20m, płaska, widokowa, prąd,
woda, gaz, kanalizacja w zasiegu, 104.000, of
1670
BOLECHOWICE, 2 działki 20,5a oraz 21,5a; szer
39m, budowlane, płaskie, widok na Beskidy,
prąd, woda, gaz w pobliżu, 102,500 PLN oraz
107,500 PLN, of 6112
KRZESZOWICE, UL. MIĘKIŃSKA, 33,13a, front
80m, kształt nieregularny, cała budowlana, prąd,
woda, gaz w drodze, kanalizacja w realizacji,
dojazd asfaltem, 45.000, of 5043
BOLECHOWICE, 2 działki każda 33a, szer 41m,
budowlano−rolne, płaskie, widok na Beskidy, prąd,
woda, gaz w pobliżu, 105.000 PLN, of 6114

POZOSTPOZOSTPOZOSTPOZOSTPOZOSTAŁE OFERAŁE OFERAŁE OFERAŁE OFERAŁE OFERTYTYTYTYTY

2−POK, BARBARY, BIEŻANÓW, 49,60m2, 4/4p, hipoteczne, kuchnia kwadratowa, wc osobno, loggia, do bieżącego remontu, 114.000, of 6116
LOKAL UŻYTKOWY, ŻABINIEC, UL REJA, 15M2, witryna, co, toaleta, 25.000 PLN
DOM, NAWOJOWA GÓRA, GM. KRZESZOWICE, 200 m2, murowany 1975r, dwurodzinny, 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, 2 garaże, działka 17a pięknie zagospodarowana, graniczy z
lasem, 250.000, of 5905
DOM, KRZESZOWICE−ĆMANY, pół bliźniaka, stan sur zamknięty, 200m2 + przyziemie 100m2, prąd, woda, kanalizacja w domu, gaz na działce, 115.000, of 4973
ROZPOCZĘTA BUDOWA, ZABIERZÓW, UL. WIDOKOWA, dom jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem, pow. ok., 170m2, mury z pustaka Porotherm, fundamenty zbrojone,
izolowane, częściowo podpiwniczony; garaż pod budynkiem, woda, kanalizacja w domu, prąd, gaz na działce, zgromadzone materiały budowlane w cenie, aktualny dziennik budowy, działka
10a, widokowa, 198.000, of 6056
DZIAŁKA, KARNIOWICE, 20a, szer 22−28m, płaska, widokowa, z sadem, prąd, woda, gaz, blisko, 120.000, DO NEGOCJACJI, of 5748
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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

Poszukujemy  do sprzedaży domów i działek w Krakowie i okolicyPoszukujemy  do sprzedaży domów i działek w Krakowie i okolicyPoszukujemy  do sprzedaży domów i działek w Krakowie i okolicyPoszukujemy  do sprzedaży domów i działek w Krakowie i okolicyPoszukujemy  do sprzedaży domów i działek w Krakowie i okolicy

DZIAŁKI  POZA  KRAKOWEM
Balice 16 a budowlana 95.000 zł
Bolechowice 30 a (do podziału) budowlana 7.000 zł/ a
Bolechowice 12 a budowlana 100.000 zł
Bolechowice 10 a budowlana 85.000 zł
Bolechowice 48 a budowlana−rolna 300.000 zł
Będkowice 121 a budowlano−rolna, las 180.000 zł
Bibice 10 a budowlana 110.000 zł
Budzyń−Kryspinów 11,5 a budowlana 115.000 zł
Brzezinka 25 a budowlana 112.500 zł
Brzozówka 16 a budowlana 90.000 zł
Brzozówka 17 a rolna 34.000 zł
Bolechowice 48 a budowlano−rolna 300.000 zł
Dąbrowa Szlachecka 12 a budowlana 72.000 zł
Dąbrowa Szlachecka 58 a w trakcie przekwalifikowania 87.000 zł
Grębynice 14 a budowlana 112.000 zł
Grębynice 112 a rolna 134.000 zł
Giebułtów 9 a budowlana 85.000 zł
Górna Wieś 13 a budowlano−rolna 91.000 zł
Górna Wieś 30 a budowlana 165.000 zł
Grębynice 27 a budowlano−rolna 110.000 zł
Jerzmanowice 47 a budowlano−rolna 200.000 zł
Łazy 28 a budowlano−rolna 126.000 zł
Maszków 31 a budowlano−rolna 60.000 zł
Michałowice 16 a budowlano−rolna 80.000 zł
Michałowice 10 a budowlano−rolna 70.000 zł
Nielepice 20 a budowlana 80.000 zł
Nielepice 23 a budowlana 145.000 zł.
Pisary 20 a budowlana 60.000 zł
Pisary k/Rudawy 10 a budowlana 30.000 zł
Rączna 37 a budowlano–rolna 60.000 zł
Rudawa 20 a budowlana 120.000 zł
Rudawa 26 a budowlano−rolna 49.000 zł
Tomaszowice 13 a budowlana 45.000 zł
Trojanowice 36 a budowlano−rolna 120.000 zł
Tenczynek 11 a budowlana 38.000 zł
Ujazd 9 a budowlana           54.000 zł
Ujazd 16 a budowlana 116.000 zł
Ujazd 20 a budowlana 125.000 zł
Ujazd 30 a budowlana 125.000 zł
Zabierzów 13 a budowlana 155.000 zł
Zelków 31 a budowlana 98.000 zł
Zelków 69 a rolna 138.000 zł
Zelków 30 a budowlana 93.000 zł
Zelków 39 a budowlana 225.000 zł
Zelków 40 a budowlana 240.000 zł
Zelków−Gacki ok. 15 a budowlana 12.500 zł/a
Zelków−Gacki 93 a budowlana 190.000 zł
Żerkowice 57 a budowlano−rolna 36.000 zł

MICHAŁOWICE III – 9–arowa, szer. 26 m, widokowa, media w zasięgu. Cena: 35.000 zł.

TOMASZOWICE – 43−arowa, widokowa, możliwość podziału. Cena: 210.000 zł.

ZELKÓW – 40–arowa, zabudowa rezydencjonalna, szer. 40 m, stok południowy, widokowa.
Cena: 210.000 zł.

ZELKÓW – GACKI! 25–arowa, pod rezydencję, k/lasu, widokowa, szer. 30 m. Cena: 200.000 zł.

Biskupice – gmina 68 a budowlana 40.000 zł
Biskupice – gmina 33 a w trakcie przekwalifikowania 17.000 zł
Biskupice – gmina 45 a budowlano−rolna, widokowa 42.000 zł
Biskupice – gmina 1,30 ha widokowa na góry, możliwy podział 120.000 zł
Biały Kościół 15  a budowlana 85.000 zł.
Brzozówka 58 a budowlano – rolna 188.000 zł.
Dąbrowa Szlachecka 19 a budowlana 58.000 zł.
Koźmice Małe 11 a WZ 45.000 zł
Koźmice Małe 16 a WZ           59.200 zł
Lednica Górna 12 a budowlana 50.000 zł
Libertów 14 a budowlana 105.000 zł
Libertów 15 a budowlana 112.500 zł
Libertów 20 a budowlano−rolna 200.000 zł
Libertów 23 a budowlano−rolna      10.500 zł/ a
Łazany gm. Biskupice 14 a panoramiczny widok na góry, budowlana, media 52.000 zł
Pawlikowice 30 a budowlano−rolna          80.000 zł
Pawlikowice 11 a, 12 a budowlana 44.000 zł
Pawlikowice 12 a budowlana 48.000 zł
Rzeszotary 18 a budowlano−rolna 68.000 zł
Sułków 12 a budowlana           36.000 zł
Sułów 15 a budowlana 50.000 zł
Sygneczów 17 a budowlana 68.000 zł
Sidzina 8,5 a budowlana, WZiZT 65.000 zł
Wieliczka 9a WZ 60.000 zł
Wieliczka 7,6 a budowlana 65.000 zł
Wróblowice 50 a budowlano−rolna 100.000 zł
Ujazd 55 a budowlano – rolna 230.000 zł.
Zelków 55 a budowlana 175.000 zł.
Libertów – 23 a, budowlano−rolna, szerokość 40 m, położona na wzgórzu, widok na Kraków.

Cena: 241.000 zł

DOMY – KRAKÓW − SPRZEDAŻ
Bieżanów – wolnostojący, pow. 230 m2, dz. 7,5 a, wykończony cena: 360.000 zł
Bieżanów – wolnostojący, pow. 140 m2, dz. 7,5 a, stan surowy otwarty, cena: 200.000 zł
Bieżanów – wolnostojący, drewniano−murowany, pow. mieszk.100 m2, dz. 13 a, cena: 280.000 zł
Bronowice Małe – wolnostojący, pow. 220 m2, dz. 3,14 a, cena: 720.000 zł
Kliny −  połówka bliźniaka, pow. 260 m2, dz. 4,66 a, stan surowy zamknięty, cena: 350.000 zł
Księcia Józefa – połowa bliźniaka, lata 90., pow. 220 m2, dz. 6,3 a, do zamieszkania, garaż,
cena: 490.000 zł
Olsza II – połówka bliźniaka, pow. 210 m2, dz. 4,14 a, lata 80., cena: 430.000 zł
Tonie – Orlich Gniazd – pow. 250 m2, dz. 3,7 a, do wykończenia, cena: 450.000 zł
OS. KOŚCIELNIK – dwuletni dom, typu dworek, parterowy z poddaszem użytkowym, może

być dwurodzinny lub jako połówki bliźniaka − każda o pow. 140 m2, działki 11 i 10 a.
Parter: kuchnia, salon z kominkiem, pokój, łazienka, poddasze użytkowe; garaże w budynku.

W otoczeniu nowe domy, las, działki niezabudowane. Cena za całość: 484.000 zł
ul. Zakopiańska – połówka bliźniaka, pow. 200 m2, działka 21a,

idealny na siedzibę firmy,  cena: 600.000 zł
Dębniki – kamienica 374 m2, działka 3,79 a, 6 mieszkań
(1 mieszkanie 1−pokojowe zajęte). Cena: 1.120.000 zł

ŁAGIEWNIKI – dom wolnostojący, pow.225 m2, działka 5,5 a. Cena: 540.000 zł

Kostrze – dom wolnostojący, dwuletni,  pow. całkowita 220 m2. Działka 16,87 a. Cena: 485.000 zł

DOMY POZA KRAKOWEM − SPRZEDAŻ
Chorągwica – pow. 230 m2, dz. 12 a widokowa, stan surowy otwarty, cena: 200.000 zł
Ok. Dziekanowic – wolnostojący, murowany,  lata 70−te, pow.150 m2 , dz. 40 a, cena: 100.000 zł
Libertów – rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego, pow.110 m2, dz.19,5 a, cena: 150.000 zł
Libertów – rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego, pow. 270 m2, dz. 12 a, cena: 165.000 zł
Libertów – wolnostojący, nowy, pow. 140 m2, dz. 6 a, do wejścia,  cena: 590.000 zł
Libertów− wolnostojący, nowy, pow. 240 m2, dz. 8 a, bez „białego montaż”, cena: 650.000 zł
Modlnica – 9−letni, wolnostojący, pow. 160 m2, działka 6 a, do zamieszkania, cena: 400.000 zł.
Niepołomice – pow. 140 m2, działka 3,11 a, do częściowego remontu, cena: 260.000 zł
Rączna −  wolnostojący, w budowie, pow. 135 m2, dz. 10 a, cena: 285.000 zł(bez „białego montażu”)
Śledziejowice – pow. 400 m2, dz. 12 a, wolnostojący, cena: 380.000 zł
Wieliczka – pow. 149 m2, dz. 7 a, połowa bliźniaka, cena: 260.000 zł
Wieliczka – pow. 180 m2, dz. 10 a, wolnostojący, stan surowy zamknięty, cena: 225.000 zł
Wieliczka – pow. 220 m2, dz. 7 a, wolnostojący, cena: 340.000 zł

Gaj k/Libertowa – nowy dom, pow. 180 m2, dz. 13 a, widok na góry,
odbiór koniec sierpnia 2004 r. Cena: 630.000 zł (bez „białego montażu”)

Śledziejowice – wolnostojący, pow. 168 m2, działka 8−arowa, stan surowy otwarty,
cena: 180.000 zł; stan „pod klucz” bez białego montażu 280.000 zł

!!! OKAZJA !!!
Sułów k/Wieliczki – wolnostojący, 140 m2, dz. 11 a lub 13a, stan sur. otw.,

cena: 150.000 zł możliwość wykończenia
OKLEŚNA – wolnostojący, lata 90., pow. 130 m2, działka 18 a, widokowa, koło lasu,

budynek częściowo podpiwniczony, odległość: ok. 30 km od Salwatora. Parter: hall, salon
25 m2 z tarasem, kuchnia, pokój, WC. Poddasze: 2 sypialnie, łazienka, pralnia, 2 balkony.

Garaż w budynku. Spokojna okolica. Cena: 172.000 zł
TOMASZOWICE – 8 km od Makro – stylowy dom z bali, pow. c. 133 m2, działka 7 a,

widokowa, wystawa południowa, parter: kuchnia z jadalnia (kominek), łazienka,
pokój dzienny, ganeczek, podcień,  poddasze do adaptacji. Cena: 260.000 zł

ZABIERZÓW – parterowy domek, wolnostojący, indywidualny projekt (architektura włoska),
pow. 140 m2, działka 7 a, widokowa, zagospodarowana. Przyziemie: pomieszczenie gospo−
darcze, kotłownia, garaż, pralnia, spiżarka, 2 pomieszczenia ogrzewane, łazienka, toaleta.
Parter: salon (33 m2) z kominkiem, taras 30 m2, kuchnia, jadalnia, 2 sypialnie (po 17 m2)

z tarasem (30 m2), 2 pokoje (10 m2), łazienka, toaleta. Cena: 315.000 zł.

LOKALE −WYNAJEM
DIETLA – atrakcyjny lokal biurowy (istnieje możliwość wynajęcia jako mieszkanie), 110 m2

(widok na Wawel), 3 pokoje (2 z balkonami), aneks kuchenny, łazienka, sztywne łącze. Dozór
całodobowy. Czynsz: 22 zł./m2 + VAT + media (energia elektryczna, telefon)
DIETLA – lokal biurowy, 180 m2, 5 pokoi, sekretariat, łazienka, sztywne łącze. Dozór całodo−
bowy. Czynsz: 25 zł./m2 + VAT + media (energia elektryczna)
LEA – lokale biurowe 21 m2, 50 m2, 64 m2, stałe łącze, dozór całodobowy, miejsca parkingowe,
klimatyzacja, możliwość odbioru pomieszczeń umeblowanych, możliwość aranżacji wnętrz
wg potrzeb Klienta na koszt Wynajmującego. Czynsz 29 zł./m2 + VAT.
LEA – lokale biurowe 160 m2,180 m2, 360 m2, stałe łącze, dozór całodobowy, miejsca parkingowe,
klimatyzacja, możliwość odbioru pomieszczeń umeblowanych, możliwość aranżacji wnętrz
wg potrzeb Klienta na koszt Wynajmującego. Czynsz 25−28 zł./m2 + VAT.
LEA – lokale biurowe od 30 m2 – 700 m2, dogodna lokalizacja, możliwość łączenia pokoi w dowolnej
konfiguracji, możliwość aranżacji wnętrz wg potrzeb Klienta na koszt Wynajmującego, możli−
wość wynajęcia powierzchni magazynowej (do 300 m2) w tym samym budynku, dozór całodobowy,
sztywne łącze, miejsca parkingowe. Cena: 35 zł./m2 + VAT + media (telefon)

!!! NOWA INWESTYCJA !!!
RYBITWY – MAGAZYN − poszukujemy potencjalnych najemców do nowobudowanej hali

magazynowej o pow. 3000 m2, wysokość 7 m, możliwość wykończenia „pod klienta”, możli−
wość powiększenia powierzchni, część ekspozycyjno biurowa 535 m2, doskonałe materiały,

wysoki standard wykończenia. Termin zakończenia inwestycji: I/II KWARTAŁ 2005 r.
POSZUKUJEMY

do wynajmu/sprzedaży− lokali handlowych  140 m2 − 350 m2 w Centrum Krakowa dla
poważnych inwestorów zagranicznych



94 BIURA NIERUCHOMOŚCI



BIURA NIERUCHOMOŚCI 95



96 BIURA NIERUCHOMOŚCI

Biuro Nieruchomości ACTIV
Kraków, ul. Grzegórzecka 8

tel./fax 292 30 90, 0502 622 098, e−mail: activ1@poczta.fm
Licencja państwowa nr 2103                                                 Rok założenia 1997

Zapraszamy: pon. − pt. 9−19, sobota 9−14

Plac Wolnica 10 I p.

tel. 431-19-47, fax 432-67-20   0501 185-085

• ZARZĄD • ADMINISTRACJA • POŚREDNICTWO •

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

Mieszkania sprzedaż:
Bożego Ciała – 60 m2 – 185 tys. zł
Topazowa – 60 m2 – 3 p. + garaż – 195.000 zł
Gertrudy – 2 pok. – 102 m2 – 370 tys. zł
Długa – 76 m2 – 3 p. – 242 tys. zł
Wielopole – 105 m2 – 4 p. – 325 tys. zł
Pl. Przystanek – 40 m2 – 2p – 140.000 zł
Bieżanowska – 37 m2 – 2 p. – 119.000 zł
Stachiewicza – 60 m2 – 3 p. – 158.000 zł
Mazowiecka – 70 m2 – 4 p. – 320.000 zł
Imbramowska – 58 m2 – 3 p. – 170.000 zł
Żuławskiego – 115 m2 – 3 p. – 475.000 zł
Śliczna – 70 m2 – 3 p. – 205.000 zł
Heleny – 50 m2 – 2 p – 144.000 zł
Chodkiewicza – 116 m2 – 2 poziomy – 400.000 zł
Siemieradzkiego – 27 m2 – 1 p. – 113 000 zł
Westerplatte – 20 m2 – 1 p. – 83 000 zł
Łuczyńskiego – 42 m2 – 2 p. – 170 000 zł
Aleksandry – 74 m2 – 3 p. – 175 000 zł
Chmieleniec – 37 m2 – 2 p. – 140 000 zł
Rostworowskiego – 64 m2 – 3p – 204000 zł
Szuwarowa – 50 m2 – 2p – 220000 zł
Szuwarowa – 55 m2 – 2p – 201000 zł
Szuwarowa – 70 m2 – 3p – 355000 zł
Fałata – 58 m2 – 2p – 250000 zł
Pszona – 150 m2 – 2 poziomy – 440000 zł
Bratysławska – 96 m2 – 4p – 294000 zł
Kordiana – 63 m2 – 3p – 237.000 zł
Strzelców – 46 m2 – 2p – 144.000 zł
Bronowicka – 83 m2 – 3p 300.000 zł
Borkowska – 38 m2 2p – 135.000 zł
Św. Agnieszki – 43m2 – 2p – 206.000 zł

Wysłouchów – 52m2 – 2p – 125.000 zł
Krowoderskich Zuchów – 57m2 – 3p –190.000 zł
Wójtowska – 45m2 – 3p – 170.000 zł
Mała Góra – 71m2 – 3p – 165.000 zł
Strzelców – 46m2 – 2p – 140.000 zł
Boh. Wietnamu − 25m2 – garsoniera – 82.000 zł

Domy / Kamienice sprzedaż:
Widok – Zarzecze – dom – 195 m2 – 6 a – 980.000 zł
ul. Kościuszki 2/3 udziału – 517 m2 – 12,5 a –
300.000 USD

Mieszkania wynajem:
Staromostowa – apartament – 70 m2 – 2500 zł
Krowoderska – 100 m2 – 3 pok. – 1800 zł
Rejtana – 2 pok. – 62 m2 – 800 zł
Ruczaj – 45 m2 – 2 p. – 900 zł
Łokietka – 100 m2 – 3 p. – 1000 zł
Krupnicza – 200 m2 – 5 p. – 2500 zł
Skarbińskiego – 20 m 2 – 1 p – 550 zł
Os. Europejskie – 36 m2 – 2 p – 1000 zł
Olszańska – 70 m2 – 2 p – 700 zł
Żeleńskiego – 52 m2 – 2 p – 1400 zł
Bosaków – 30 m2 – 1 p. – 600 zł
Topolowa – 18 m2 – 1 p. – 600 zł
Paulińska – 25 m2 – 1 p. − 500 zł
Augustynka Wichury – 50 m2 – 2 p. – 1000 zł
Jasna – 65 m2 – 2 p. – 1500 zł
Krowoderska – 70 m2 – 3 p. – 1400 zł
23 lipca 1943 – 360 m2 – 6 p. – 1700 Euro
Piekarska – 44 m2 – 2p – 1600 zł
Krowoderska – 90 m2 – 4p – 1600 zł

Śliczna – 53 m2 – 2p – 1000 zł
Stachiewicza – 40 m2 – 2p – 850 zł
Wieniawskiego – 40 m2 – 2p – 1000 zł
Stachiewicza – 20 m2 – 1p – 500 zł
Stachiewicza – 40m2 − 2p – 850 zł
Śliczna − 53m2 – 2p – 1000 zł
Czarnowiejska – 60m2 – 2p – 1000 zł
Odrowąża – 52m2 – 2p –1000 zł
Meisselsa – 75m2 – 2p – 2200 zł
Celerowska – 41m2 – 2p – 990 zł
Czarnowiejska – 40m2 – 1p – 800 zł
Starowiślna – 28m2 – garsoniera – 700 zł
Helclów – 30m2 – 1p – 650 zł
Daliowa – 64m2 – 3p – 1000 zł
Gliniana – 60m2 – 3p – 944 zł
Lea – 37m2 – 1p – 750 zł
Nadzieja – 45m2 – 2p – 700 zł
Krowoderskich Zuchów – 37m2 – 2p – 860 zł
Pl. Inwalidów – 167 m2 – 5p – 4500 zł
Dwernickiego – 80m2 – 4p – 2000 zł
Żabiniec – 30 m2 – 1p – 650 zł
Blachnickiego – 26 m2 – 1p – 860 zł
Zakątek – 37 m2 – 1p – 750 zł
Kobierzyńska – 25 m2 – 500 zł
Księcia Józefa – 20 m2 – 1p −  600 zł
Konarskiego – 22 m2 – 1p – 700 zł
Mogilska – 38 m2 – 2p – 1100 zł

Lokale handlowe wynajem:
Polonijna – 80 m2 – 1500 zł
WIARUS – 65 m2 – 1300 zł
Grzegórzecka – 20m2 – 800 zł + VAT

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

Działka 87 arów
(komercyjno−
budowlano−rolna),
z możliwością
powiększenia,
staw, rzeka, sad,
wyremontowany
dom z lat 60,
podpiwniczone
zabudowania
gospodarcze,
drewniany,
przedwojenny młyn
z oryginalnym
wyposażeniem.
W otoczeniu tereny
rekreacyjne. 20 min
jazdy samochodem
z Krakowa.
Dobry dojazd.
Proponowana
cena za całość:
500 000zł. Of.2241

Oferta na wyłączność! Gmina Proszowice,
działka 15 arów z możliwością powiększenia nawet

do 1,5hektara. Działający młyn z 1860r. (dawniej
spichlerz). W przyziemiu mieszkanie. Proponowana

cena: 195 000zł. Of. 2518

Mistrzejowice Nowe, dziesięcioletni dom
o pow. 230m2, zbudowany z cegły, kryty dachówką.
Autorski projekt. Działka 10 arów. Duże użytkowe

piwnice. Garaż na dwa samochody. Of.2152

Bibice, 240m2, luksusowy, piękny, parterowy
nowy dom. Cena 650 000zł. Of.1675

Bolechowice, 12 arów, stan surowy otwarty,
materiały ceramiczne, instalacje rozprowadzone.

Cena: 355 000zł. Of.1078

Kliny, piękna
szeregówka
z materiałów
ceramicznych,
autorski projekt,
wysoki standard
wykończenia.
Cena: 515 000zł.
Of. 1029

Swoszowice, 260m2, działka 16 arów. Cena: 560
000zł. Of. nr 545

Dobczyce, dom w stanie surowym zamkniętym,
140m2, widokowa działka 15 arów.

Raciborsko koło Wieliczki, dom 250m2,
działka 1,3 hektara. Cena: 700 000zł do negocjacji.

Of. nr 1569

Libertów, nietypowy dom 150m2, działka 18 arów.
Cena: 270 000zł. Of. nr 2009

Gmina Zielonki, nowy dom, 166m2,
użytkowe przyziemie, działka 11,6 ar.

Cena: 540 000zł. Of. nr 482

Michałowice, dom 140m2, działka 7 arów.
Cena: 398 000zł. Of. nr 2295
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MIESZKANIA − SPRZEDAŻ
Kozłówek − garsoniera, 27m2, IV/IVp − 65.000zł
Nad Sudołem − 29m2, P + K, IV/IVp − 111.000zł
Ułanów − 30m2, P + K, IIp, winda − 130.000zł + ew.
garaż − 25.000zł
Urzędnicza − P + K, 39m2, III/III, nadbudowa −
155.000zł
Grochowska − 47m2, P + K, wys. parter − 200.000zł
Sebastiana − 2P + K, 42m2, Ip, po kap. rem. − 200.000zł
Altanowa − 2P + K + garaż, 50m2, II/IVp − 230.000zł
Azory − 2P + K, 52m2, III/IVp − 140.000zł
os. Zgody − 2P + K, 52m2, wys. parter/IVp − 120.000zł
Grochowska − 2P + K, (taras 35m2), 67m2, wys. par−
ter − 330.000zł
Kazimierza Wielkiego − 3P + K, 55m2, IVp/IVp,
2.000.000zł
os. Ruczaj − 3P + K, 64m2, IV/IVp − 198.000zł
Bronowice − 3P + K + garaż, 82, II/IVp − 330.000zł
Opolska − 3P + K, 52m2, wys. parter − 150.000zł
os. Centrum E − 3P + K, 80m2, I/IVp − 250.000zł
os. Kliny − 4P + K, II−poz., 91m2 − 360.000zł
Żabiniec − 5P + K, 90m2, dwupoziomowe − 350.000zł
Chodkiewicza − 5P + K, dwupoziomowe, 113m2 −
425.000zł
ok.ul.Krowoderskiej − 6P + K, IV/IVp (z windą) −
700.000zł

DOMY − SPRZEDAŻ
Wiśniowa − dom z bali − 150m2 − garaż − dz. 11a −
365 000zl

Kalwaria Zebrzyd. − dz. 5.5a, ok. 60m2 − 230.000zł
88m2 − 230.000zł
Niepołomice − 250m2, , dz. 8a, stan surowy −
300.000zł
Warszawa − Łomianki − dom 120m2, dz. 6ar − 350.000zł
Piaski Nowe − zab.szer., 130m2, dz. 1, 5a − 450.000zł
Zagórze k.Wadowic − pow.120m2, dz. 11, 5ar −
280.000zł
Azory − bliźniak, 2 budynki o pow, 250m2 − po
490.000zł
Rabka − dom 180m2, dz. 7ar, wysoki standard −
310.000zł
Libertów − dom 240m2, dz. 12ar, luksusowy − 810.000 zł
Wadowice − 200m2, dz. 511m2, 2 garaże − 380.000zł
Libertów − dom dwurodzinny, 332m2, dz. 8a,
760.000zł
Stryszawa − 100m2, dz. 30a − 200.000zł
ul. Strugi − 280m2, dz. 11a, stan surowy otwarty,
395.000zł
Raciborsko − 180m2, do wykończenia, 230.000zł
Żerkowice k/Michałowic − ok.100m2, dz. 30a −
287.000zł

MIESZKANIA WYNAJEM
Azory − garsoniera, 25m2, IV/IVp, umebl., 650zł
+ media
ul.Gliniana − P + K, 37m2, umebl. − 750zł + media
Wrocławska − garsoniera, 18m2, umebl. − 650zł
+ media
Radzikowskiego − 3P + K, 70m2, Ip, umeblowane −
1200zł + czynsz + media
Rolna − 3P + K, 72m2, umebl. − 1000zł + media

Kazimierza Wielkiego − 2P + K, cz. umeblowane −
1800zł + media
Plac Inwalidów − 5P, 167m2, cz. umebl. − 4500zł
+ media

Lokale Użytkowe − sprzedaż
Pawlikowskiego − piwnica (wys. 3m), 81m2 −
130.000zł
Żabiniec − lokal sklepowy 93m2 − 220.000zł
Łokietka − 94m2 + (50m2 piwnica) − 300.000zł

LOKALE UŻYTKOWE WYNAJEM
Czarnowiejska − 120m2, IIp − 4000zł + VAT
Wrocławska − 90m2, Ip, 3100zł + media

DZIAŁKI BUDOWLANE SPRZEDAŻ
Jerzmanowice − 21a, budowlana, 100.000zł
Czernichów − dz. 10.5 − 7.000zł/ar
Łazy − dz. 38ar, cała budowlana − 4000zł/ar
Myślenice − 12a budowl., 26a przem. − kom. −
10.000zł/ar
Tropie − bud. rekr. − 10.000zł
Sąspów − dz. 114ar w tym 60ar budowlanego −
85.000zł
Kochanów − 32a, komercyjna − 8000zł/ar
Kochanów − 24a, budowlana − 7000zł/ar
Brzozówka gm.Zielonki − 16a, uzbr. − 90.000zł
Węgrzce − 8a, uzbrojona − 15.000zł/ar
Balice − dz. 25ar komercyjna − 11.000zł/ar
Śledziejowice − działka 18ar − 7.000zł/ar
Brzozówka k/Krzeszowic − 2 x 15a, 5500zł/ar
Biskupice − 28a, 4000zł/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)

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

KOSTRZE – 3−letni dom wolno stojący,
atrakcyjna działka, dobra lokalizacja,

pow. domu 220 m2, działka pow. 16,9 a.
Cena: 470�000 zł, MBN−26676

„Dom Na Przystani”− SALWATOR –
apartamenty z widokiem na Wawel i
zakole Wisły, budynek w najwyższym

standardzie, chroniony, miejsca parkin−
gowe, taras widokowy, ogrody zimowe,

pow. od  94 m2, MBN−26759

SALWATOR – 2/3 udziału
w nieruchomości, w tym wydzielone

mieszkanie o pow. 173 m2 oraz
ok. 100 m2 powierzchni użytkowej,

całość na działce o pow. 4,5 a,
Cena: 990�000 zł

Golkowice k/SWOSZOWIC – nowy
dom wolnostojący, jednorodzinny,
na widokowej działce o wystawie

południowej, wykonany z najlepszych
materiałów, pow. 150 m2, działka 13 a,

cena: 450�000 zł, MBN−26550

SALWATOR − 2−pokojowe mieszkanie po
częściowym remoncie, 2 p, balkon, CO miejskie,
teren ogrodzony, pow. 60 m2, cena: 250�000 zł,

MBN−26785

STARE MIASTO – komfortowy apartament,
kompletnie umeblowany i wyposażony,

3 piętro, winda, pow. 108 m2.
Cena wynajmu: 1000 Euro, MBN−26718

WOLA JUSTOWSKA – nowy, wykończony
 w wysokim standardzie dom wolno stojący,

pow. 270 m2, działka 12 a.
Cena wynajmu: 3000 Euro, MBN−26774

SALWATOR – działka z WZiZT, bardzo atrakcyj−
na lokalizacja, pow. 7 a, cena: 680�000 zł,

MBN−26692

ZAKAMYCZE – nowy dom w zabudowie
szeregowej do niewielkiego  wykończenia,

garaż, teren ogrodzony, pow. 150 m2, działka
2 a, Cena: 600�000 zł, MBN− 26786

WOLA JUSTOWSKA –  dom do remontu na
mieszkanie lub działalność gospodarczą, poddasze

do adaptacji, pow: 120 m2, pow. działki: 4,8 a.
Cena: 540�000 zł,  MBN−26683

OFICERSKIE – część kamienicy, 3 wolne
2−pokojowe mieszkania, jedna garsoniera, jedno

2−pokojowe z lokatorami , pow. 220 m2,
Cena: 800�000 zł, MBN−26698

BIELANY – dom wolno stojący, wysoki parter
i poddasze mieszkalne, może być dwurodzinny,

garaż, pow. 270 m2, działka 5 a.
Cena: 480�000 zł, MBN−26738

STARE PODGÓRZE −nowy, atrakcyjny lokal
biurowo−usługowy, parter, duża, widoczna

witryna, idealny na bank, siedzibę firmy, pow.
180−360 m2, Cena wynajmu: 40 zł/m2

GM. WIELICZKA – działka przy drodze powiato−
wej z uzgodnionym wjazdem i WZiZT na stacje

LPG i budynek gastronomiczno−hotelowy,
pow. 25 a (42x60 m), Cena: 250�000 zł

PODGÓRZE – samodzielny obiekt,  idealny
na hurtownię, produkcję, siedzibę firmy,

pow.1000m2,  działka  36 a, dobry dojazd
do obwodnicy, cena: 850�000 zł, MBN−26722

DĘBNIKI – atrakcyjny, 8−letni dom w zabudo−
wie szeregowej, wysoki standard, dobry

rozkład, pow. 254, dz. 2,6 a, cena: 560�000 zł,
MBN−26647
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Mieszkania trzy− i czteropokojowe:
ul. Chopina – 65 m2 – 280.000
ul Zakątek – 53 m2 – 190.000 (atrakcyjnie
wykończone)
ul Mazowiecka – 59 m2 – 180.000
os. Widok – 57 m2 – 165.000
ul. Grzegórzecka − 70 m2 – 230.000
(nowe, wykończone)
ul. Chopina – 110 m2 – 350.000
(kamienica)
os. Żabiniec – 90 m2 – 340.000 (nowe,
wykończone)
os. Podwawelskie – 60 m2 – 180.000
os. Bohaterów Września – 67 m2 – 215.000
(nowe, z m. garażowym)
ul. Wielicka – 61 m2 – 160.000
os. Bohaterów Września – 55 m2 – 140.000
ul. Mogilska – 80 m2 – 250.000
ul. Radzikowskiego – 103 m2 + garaż –
340.000 (nowe, wykończone i wyposażone)
ul. Bratysławska – 57 m2 185.000
ul. Chopina – 90 m2 – 360.000
ul. Turka− 62 m2 – 195.000 (nowe)
ul. św. Jacka – 70 m2 – 270.000 (nowe)
ul. Obozowa – 60 m2 – 220.000 (nowe)
os. II Pułku Lotniczego – 63 m2 – 150.000
os. Piastów− 63 m2 – 150.000
ul. Konarskiego – 145 m2 – 410.000
okazja!

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:
ul. Mazowiecka 26 m2 – 85.000 zł
os. Widok 26 m2 – 80.000 zł
ul. Bronowicka 28 m2 – 100.000 zł
ul. Królewska 30 m2 – 120.000 zł
ul. Rusznikarska 35 m2 – 135.000 zł (nowe
wykończone)
ul. Nuszkiewicza 40 m2 – 138.000 zł (nowe
wykończone)
ul. Radzikowskiego 35 m2 – 140.000 zł
(nowe wykończone)
ul. Wielicka 33 m2 – 115.000 zł (nowe
wykończone)
ul. Kazimierza Wielkiego 38 m2 – 145.000 zł

Mieszkania dwupokojowe:
ul. Mazowiecka 40 m2 – 150.000 zł
ul. Zakątek 39 m2 – 145.000 zł
ul. Kazimierza Wielkiego 54 m2 – 170.000 zł

os. Widok 40 m2 – 135.000 zł
ul. Strzelców 46 m2 – 140.000 zł
ul. Brodowicza 48 m2 – 150.000 zł
os. Azory 42 m2 – 130.000 zł
os. Podwawelskie 40 m2 – 137.000 zł (po
remoncie)
ul. Obozowa 56 m2 – 180.000 zł (nowe,
wykończone)
ul. Radzikowskiego 54 m2 – 185.000 zł
(nowe, wykończone)
os. Żabiniec 52 m2 – 200.000 zł (nowe, wy−
kończone)
ul. Rusznikarska 54 m2 – 185.000 zł (nowe,
wykończone)
os. Złotego Wieku 40 m2 – 110.000 zł
ul. Siewna 53 m2 – 150.000 zł
ul. Wielicka 52 m2 – 180.000 zł (atrakcyjne,
nowe, wykończone)
ul. Armii Krajowej 54 m2 – 240.000 zł (nowe,
wykończone)

Oferta specjalna !!!

ul. Kazimierza Wielkiego 31 m2, 2−pok. z aneksem kuchennym
– 115.000 zł
ul. Zakątek 30 m2, pokój z jasną kuchnią – 119.000 zł
os. Żabiniec 37 m2, pokój z jasną kuchnią, nowe, wykończone
– 135.000 zł
ul. Lea 43 m2, 2−pok. – 165.000 zł
ul. Zakątek 40 m2, 2−pok. – 150.000 zł
os. Widok 26 m2, garsoniera – 90.000 zł

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

os. WIDOK−ZARZECZE
DOM 240m2, 6ar +garaż 30m2,

3−letni, b.wysoki stand.
wykończenia,

cena: 990 000 zł

BRZESKO os. Kołłątaja
220m2 do wykończenia,
wszystkie media, 10ar

− cena: 230,000 zł

PRESTIŻOWA LOKALIZACJA
WOLA JUSTOWSKA ul. Kopalina

(przecz. z Kasztanowej)
Dom 170m2, dz. 7ar, aktualne WZiZT

na rozb., pięknie położony w
zacisznym miejscu w sąsiedztwie

wille i dużo zieleni, cena: 790,000 zł

ŚCISŁE CENTRUM KRAKOWA,
REJON PLANT

TEREN POD BUDOWĘ BIUROWCA,
HOTELU o pow. 1970m2 − aktualne WZiZT

cena: 850.000 euro

PILNIE KUPIMY DZIAŁKĘ POD PLOMBĘ
ORAZ KAMIENICĘ  do 1.500.000 zł!

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

DZIAŁKI:   oferta na wyłączność
Księcia Józefa – budowlana 6,5ar z domem do remontu − 249.000 zł

Zielonki – budowlane 12ar − 149.000 zł
MICHAŁOWICE I KOMORA − budowlane, widokowe 12ar − 180,000zł ;9ar − 148,000zł; 8ar − 132,000zł

Przybysławice gm. Zielonki – 12ar − 109.000 zł
Narama k/Michałowic – 12ar 35.000 zł

PROKOCIM ul. Facimiech 7,38ar budowlana, pełne uzbrojenie − 120,000 zł
BOLECHOWICE budow−rolna 106ar − 649,000 zł, rolna 27ar − 119,000 zł

BOLECHOWICE budowlane 10,3ar − 90,000 zł 10,35ar − 90,000 zł 10,2ar − 85,000 zł

KSIĘCIA JÓZEFA 7− letni,
330 m2 pow. całk., 240m2

użytk, wszystkie media, 15ar
zagosp. działka,

b. ładny, funkcjonalny, 6 km
od centrum – 749.000 zł

ŻEGIESTÓW − ZDRÓJ
k/PIWNICZNEJ 200m2

działka 14ar,
cena: 149,000 zł

BOLEŃ gm.ZIELONKI
210m2, 40m2 garaż, działka 9,5ar,

stan surowy zamknięty,
8 km od centrum Krakowa

cena: 295,000 zł

WIELICZKA os.LEKARKA
DOM o pow. 200m2

 − wys. standard wykończenia +
garaż 30m2 wolnostojący, działka
5,5ar, piękny, zagospodarowany

ogród, cena: 350.000 zł

ATRAKCYJNY DOM NA WIDOKOWEJ
10 ar DZIAŁCE  W MOGILANACH

3−letni, 340m2, wszystkie media, wysoki stand.
wyk., parkiety, trzy łazienki, salon 50m2 z

kominkiem, okna drewn. mahoniowe, rolety zewn.,
alarm, monitoring, na parterze część biznesowa,

garaż na trzy pojazdy. cena: 660.000 zł

BOLECHOWICE stan surowy
otwarty o pow. 200m2 działka
10ar, wszystkie media rozpro−
wadzone, kan−gaz−woda−prąd

− cena: 360,000 zł

JEZIORZANY
stan surowy 240m2, 21ar, tereny
rekreacyjno − wypoczynkowe,

w sąsiedztwie las, skałki, zbiorniki
wodne − cena: 190,000 zł

KLINY DOM 230m2
do remontu, z dobudowa−
nym nowym o pow.140m2,

działka 8,2ar, wszystkie
media − cena: 699,000 zł
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Doradztwo budowlano− inwestycyjne
30−406 Kraków ul. Kołobrzeska 13 tel/fax (012) 266 54 52, Tel.266 69 10
e−mail: expedite@expedite.pl;  www.expedite.pl
wycena tel. (+48) 0501 801 243

EXPEDITE

LICENCJA ZAWODOWA

Sprzedaż jednopokojowe:
Złocień 30 m2 100 000zł
Żabiniec 30 m2 135 000zł
Kalinowe 24 m2 70 00zł
Al. 29 listopada 28 m2 83 000zł
Myśliwska 36 m2 113 000zł
Bosaków 25 m2 97 000zł
Wileńska 27 m2 93 000zł
Centrum A 26 m2 81 000zł
Os. Wysokie 24 m2 75 000zł
Piastowska 32 m2 52 000 USD
ul. Aleksandry 35,5m2 90 000zł
os. Złotego Wieku 31m2

Sprzedaż dwupokojowe:
Odrzańska 38 m2 130 000zł
Cegielniana 50 m2 135 000zł
Stachiewicza 37m2 110 000zł
Spółdzielców 37 m2 100 000 zł
Młyńska 37 m2 123 000zł
Daszyńskiego 54 m2 240 000zł !!!
Rydygiera 50m2 150 000zł
Celarowska 37 m2 96 000zł
Barbary 50m2 145 000zł
Os. Hutnicze 55m2 155 000zł
Os. Urocze 31 m2 123 000 zł
Różyckiego 37m2 110 000
Os. Kolorowe 52 m2 150 000zł
Grzegórzecka 50 m2 185 000zł
Złocień 34m2 103 000zł
Ul. Balicka 45 m2 212 000zł
Dietla 59 m2 165 000zł
Grota Roweckiego 36 m2 140 000zł
Wieczysta 42 m2 187 000zł
Os. Strusia 45m2 125 000zł

Balicka 45 m2 212 000zł
Grochowska 46 m2 190 000zł
Os. Zgody 52m2 125 000zł
Weissa 43m2 130 000zł

Sprzedaż trzypokojowe:
Kordiana 63m2 235 000zł
Os. Albertyńskie – 48 m2 110 000zł
Al. Grotgera 53 – 115 m2 5500zł/m2 (w
budowie)
Kurczaba 60 m2 185 000zł
Rostworowskiego 64m2 200 000zł
Halszki 76 m2 155 000zł
Ok. Promienistych 70 m2 200 000zł
Pszczelna 65 m2 300 000zł
Krowoderskich Zuchów 55 m2 196 000zł
Podgórska 66,5m2 270 000zł
Os. Tysiąclecia 52m2 170 000zł
Os. Bohaterów Września 53 m2 130 000zł
Os. Złoty Wiek 57m2 186 000zł
pl. Bohaterów Getta 75m2 293 000zł
Saska 68m2 265 000zł
Łużycka 57m2 160 000zł
Pilotów 55 m2 198 000zł !!!
Chmieleniec 63 m2 300 000 zł
Os. Złocień 60 m2 160 000zł
Os. Sportowe 64 m2 175 000zł
Przewóz 78 m2 220 000zł
Os. Oświecenia 64m2 155 000zł

Sprzedaż czteropokojowe:
Cegielniana 80 m2 220 000zł !!!
Pszona 110 m2 450 000 zł
Fabryczna 76 m2 350 000zł
Ul. Gersona 57 m2 145 000zł!!!

Domy sprzedaż:
Skawina 160m2, dz. 8 arów 280 000zł
Grajów 150m2, dz. 45 arów 230 000zł
Prokocim 440m2, 7 arów, 900 000zł
(superkomfortowy)
Bielany 250 m2, dz. 4 ary 450 000zł
Opatkowice 220m2, dz. 12 arów 600 000zł
Borek Fałęcki 220m2, 4ary, 460 000zł
Wieliczka, wolnostojący, 110m2, dz. 6
arów, 275 000zł
Pychowice 300m2 , dz. 15 arów 550 000zł
Wola Justowska 160 m2 , 6arów,660 000 zł
Michałowice 260 m2 , 15 arów, 360 000zł
Zarąbki k/S. Beskidzkiej, 86 m2 , 14 arów,
160 000zł
Kostrze 220 m2, 16 arów, 470 000zł
Azory, bliźniak ,160 m2, 2,5 ara, 390 000zł
Bolechowice 320 m2, 12 arów 350 000zł

Sprzedaż działki:
Łagiewniki 100arów 20 000zł/a
Jerzmanowice 130 arów 4500zł/a
Rząska 16 arów 288 000zł
Włosań 58 arów 4 000zł/a
Węgrzce 18 arów 185 000zł
Skawina 27arów (z projektem na 300m2)
150 000zł
Ruczaj 7,5 ara 150 000zł
Borek Fałęcki 8 arów 150 000zł
Kliny 3,8 ar 50 000zł
Bibice 8 arów 80 000zł
Rząska 15 arów 160 000zł
Skotniki 9 arów WZiZT 150 000zł
Chełm 28,88 ara z widokiem na las Wolski
750 000zł

Przegorzały 12,5 ara WZiZT 375 000zł
Przeginia k/Jerzmanowic 27 arów
5000zł/ar (komercja)
Bieżanów 16 arów 9 000zł/a
Kryspinów 7arów 75 000zł
Kostrze 8 arów 160 000zł
Soboniowice 14 arów 90 000zł
Podgórki Tynieckie 23 ary 430 000zł
Przeginia gm. Liszki 41a, 90 000zł (ko−
mercja)
Michałowice II, 17 arów 80 000zł
Michałowice 43 ary 170 000zł
Michałowice 9arów 95 000zł
Nielepice k/Zabierzowa 23 ary 160 000zł
Wieliczka 9 arów 90 000zł
Bronowice 5arów 22 000/a
Swoszowice 15 arów 280 000zł
Giebułtów 9 arów 95 000zł
Bielany 35 arów z pozwoleniem 1 000
000zł
Wola Duchacka 4,5 ara 140 000 zł
(WZiZT)
Wola Justowska 10 arów 550 000zł (z
pozwoleniem)
Zielonki 20 arów 280 000zł
Tonie 26 arów 162 000zł

Mieszkania Wynajem:
Dom ul. Narwik pow. 270m2 1200$
Dom ul. Morelowa pow. 120m2 4300zł

Lokale wynajem:
Wiata + hala magazynowa na 24
arach w Skawinie
Al. Mickiewicza pow. biurowa 57m2

Żabiniec – nowe , wykończone – 77m.kw. – 300.000zł
Kliny – 70m.kw – 210.000zł
Ul. Wrocławska – 46m.kw. – 165.000zł

Mieszkania czteropokojowe:
Ul. Fiołkowa – 92m.kw. – 380.000zł
Ul. Rostworowskiego – 86m.kw. − 230.000zł
Ul. Glogera – 92m.kw. z garażem – 280.000zł
Ul. Nuszkiewicza – nowe, wykończone z garażem –
73m.kw. – 310.000zł
Ul. Kobierzyńska – nowe, garaż – 84m.kw.−300.000zł

Sprzedamy domy!!!
Olsza – 180m.kw, 3,5a – 635.000zł
Olsza – 300m.kw, 3a – 715.000zł
Ruczaj – bardzo atrakcyjny 217m.kw. , 6,5ara działki
– 500.000zł
Ul. Ks. Józefa – 220m.kw., 6,5ara – 500.000zł
Michałowice – 120m.kw. – 7arów, 420.000zł
Bieżanów – 450m.kw. – 420.000zł , 12arów działki,
dom dwurodzinny
Skotniki – 250m.kw. – 100.000Euro, 6,5 ara działki
Wola Justowska – 270m.kw. – 11arów, − 220.000Euro
Widok Zarzecze – 250m.kw. – 990.000zł
Swoszowice – 220m.kw, 17a – 300.000zł
Kliny – 360m.kw.,6a – 750.000zł
Os. Wiarusa – 350m2 , 4a− 900.000zł
Swoszowice – 220m2, 17a działki widokowej – 300.000zł
Bliźniak, ul. Bałtycka – 300m− 500.000zł
Jugowice, Ul. Kustronia – 220m , 3,5a − 360.000zł
Olszanicka – st, surowy zam, 33a, 360m − 690.000zł

Krowoderskich Zuchów – 64m.kw. – 240.000zł
(nowe wykończone)
Ul. Weissa – 43m.kw. – 130.000zł
Ul. Weissa – 36m.kw. – 136.000zł ( po remoncie)
Ul. Nad Sudołem – 40m.kw. – 143.000zł
Ul. Cegielniana – 50m.kw. – 140.000zł
Ul. Grota Roweckiego – 50m.kw. − 150.000zł
Ul. Jerzmanowskiego – 39m.kw. 125.000zł
Ul. Serbska – 50m.kw. – 130.000zł
Żabiniec – 65m.kw. – 210.000zł
Ul. Wielicka – 48m.kw. – 150.000zł (nowe, wykończone)

Mieszkania trzypokojowe
Os. Podwawelskie – 61m.kw. – 185.000zł
Ul. Grota Roweckiego – 65m.kw. – 265.000zł
(wykończone z garażem)
Ul. Bronowicka – 83m.kw. – 300.000zł z garażem
Ul. Szuwarowa – garaż – 70m.kw. – 350.000zł
Ul. Krowoderskich Zuchów – 55m.kw. – 189.000zł
Ul. Meissnera – 60m.kw. – 190.000zł;
Ul. Młyńska – 63m.kw. – 200.000zł
Ul. Mlaskotów – 65m.kw. – 300.000zł
Ul. Fabryczna – 65m.kw. – 260.000zł ( nowe bud. )
Ul. Białoprądnicka – 60m.kw. – 260.000zł (nowe,
wykończone)
Ul. Kordiana – 62m.kw. – 210.000zł (nowe wykończone)
Kazimierz − Plac Bawół – 67m.kw. – 330.000zł
Ul. Chmieleniec – 61m.kw. – 215.000zł
(nowe wykończone)

Oferta specjalna !!!
PLAC AXENTOWICZA, garaż − 200
m.kw., – 400.000 USD

Mieszkania jednopokojowe
Os. Podwawelskie – 20m.kw. – 65.000zł
Ul. Zachodnia – 30m..kw. – 110.000zł (nowe, wykończ.)
Ul. Kazimierza Wielkiego – 35m.kw. – 130.000zł
Ul. Ceglarska – 35m.kw. – 145.000zł
Ul. Lubostroń – 30m.kw – 125.000zł
Ul. Armii Krajowej – 35m.kw. – 125.000zł
Ul. Nuszkiewicza – 35m.kw. – 135.000zł
Kazimierz – 33m.kw. – 132.000zł
Ul. Nuszkiewicza – 40m.kw.− 145.000zł (nowe, wykończ.)
Ul. Radzikowskiego – nowe, garaż –35m.kw. –
155.000zł

Mieszkania dwupokojowe
Ul. Rydla – 66m.kw. – 175.000zł
Ul. Lea – 43m.kw. – 165.000zł
Ul. Szuwarowa – 41m.kw. – 170.000zł (nowe, wykończ.)
Ul. Rusznikarska – 59m.kw. – 240.000zł
Żabiniec – 47 m.kw. – 220.000zł
(wykończone z garażem)
ul. Balicka – 46m.kw. – 210.000zł (nowe wykończone)
ul. Rusznikarska – 41m.kw.− 143.000zł
Dębniki−Pułaskiego – 52m.kw. – 185.000zł
ul. Białoprądnicka – 55m.kw. – z garażem − 230.000zł
(nowe wykończone)

tel. 012 656-19-28, 012 259-73-65, 0601 95-95-06



100 BIURA NIERUCHOMOŚCI

31−463 Kraków, ul. Olszyny 11/1B

Tel. 410 26 40, tel./fax 417 11 09
  e−mail: biuro@profit.nieruchomosci.pl

Codziennie nowe oferty - www.profit.nieruchomosci.pl

WYBRANE OFERTY
 Lokal – Wrocławska

Dobra lokalizacja pod firmę,
parter 40,6 m2 –pokój, kuchnia

i łazienka+ pomieszczenie 15 m2
w przyziemiu

Cena: 160	000 zł

 Dom – Chełm
Wydzielony parter domu o pow.
83,3 m2 wraz z przynależnym

garażem i piwnicą o pow. 39 m2,
działka ok. 6 arów
Cena: 240	000 zł

 Dom – Tyniec
Bliźniak, pow. 160 m2, dz. 3a, do

niewielkiego wykończenia, 4 pokoje,
kuchnia, łazienki, 2 pom. gosp.

podwójny garaż
Cena: 510	000 zł

Dom – Michałowice
Pow. 200 m2, dz. widokowa 14a,

stan surowy, 6 pokoi, kuchnia
z jadalnią, 2 łazienki, kotłownia,

garaż
Cena: 230	000 zł

Dom−Skotniki
Pow. 180 m2, dz. 4a do wykończe−

nia, 6 pokoi, kuchnia, z jadalnią,
2 łazienki, kotłownia, spiżarnia.

Cena: 400	000 zł

 Kryspinów−Budzyń
11,5−arowa, blisko zalewu,

kanalizacja przy działce,
pozostałe media ok. 10 m

Cena: 115	000 zł

Kraków−Sidzina
8,5−arowa, wydane WZiZT,
zbliżona do kwadratu, gaz

na działce, woda i prąd 30m
Cena: 65	000 zł

 Michałowice
16−arowa, ładna z południową

ekspozycją blisko lasu, prąd i woda
przy działce, gaz ok. 30 m.

Cena: 80	000 zł.

Wola Justowska/Chełm
14,78−arowa, okolice Ronda

Chełmskiego, prąd, gaz i kanali−
zacja przechodzi przez działkę.

Cena 260	000 zł.

Chełm Zakamycze
8−arowa z aktualnym WZiZT,

atrakcyjna w cichym, spokojnym
miejscu, media na działce

Cena: 320	000 zł

Działki
Wola Justowska 9 a 375 000 zł
Wola Justowska 14,8 a 750�000 zł
Chełm 6,5 a 210�000 zł
Bronowice 14 a 290�000 zł
Bronowice 10 a 320�000 zł
Bronowice 32,3 a 600�000 zł
Tyniec 23 a 415�000 zł
Sidzina 16,5 a 125�000 zł
Sidzina/Libertów 23a 240�000 zł
Krzeszowice 15a 60�000 zł
Brzoskwinia 15a 75�000 zł
Bolechowice 12a 108�000 zł
Trojanowice 36a 120�000 zł
Masłomiąca 25 a 120�000 zł
Cholerzyn 25a 130�000 zł
Kobylany 50a 155�000 zł
Kleszczów 40a 160�000 zł

Mieszkania
Komandosów 45 m2 III/IV 185�000 zł
Rej. Rydla 45 m2 I/II 188�000 zł
Nuszkiewicza 52 m2 II/IV 188�000 zł
Meissnera 60 m2 I/X 190�000 zł
Żabiniec  63 m2 IV/IV 213�000 zł
Kobierzyńska 41 m2 I/II 257�500 zł
Senatorska 60 m2 II/III 260�000 zł
Boh. Września 81 m2 I/VII 260�000 zł
Friedleina 65,5 m2 III/III 263�000 zł
Michałowskiego 62 m2 II/III 307�000 zł
Rej. Barbakanu 83 m2 I/II 520�000 zł
Siemiradzkiego 130 m2 0/IV 570�000 zł
Krowoderska 100 m2 I/II 580�000 zł
Stradom 168 m2 I/IV 605�000 zł
Nuszkiewicza 40 m2 III/IV 150�000 zł
Wójtowska 37 m2 V/X 155�000 zł
Obozowa 45 m2 I/III 160�000 zł

Mieszkania
Barska 20 m2 p/II 71�000 zł
Młyńska 25 m2 VI/X 78�000 zł
Dąbie 25,4 m2 IV/IV 86�000 zł
Łowienicka 28 m2 0/III 93�000 zł
Obozowa 35 m2 0/II 105�000 zł
Makowskiego 38 m2 0/IV 105�000 zł
Ułanów 27 m2 I/I 99�000 zł
Różyckiego 37 m2 VII/X 111�000 zł
Ugorek 34 m2 I/IV 120�000 zł
Zakatek 30 m2 II/X 130�000 zł
Paulińska 33 m2 I/III 132�000 zł
Zakątek 30 m2 II/X 130�000 zł
Meissnera 32 m2 IV/IV 140�000 zł
Rej. Rydla 36,7 m2 0/IV 150�000 zł
Rej. Rydla 47 m2 I/IV 170�000 zł
Chmieleniec 54,4 m2 I/III 175�000 zł
Wrocławska 57,3 m2 IV/IV 180�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./fax 422-93-89, 508 058-639, 0508 058-641

DĄBROWSKA

Mieszkania − sprzedaż

Garsoniery jednopokojowe

Ulica pow.  Opis       nr oferty cena

SIEMIRADZKIEGO 27m 2/4, kamienica, balkon na oficynę of. 2671 113 500
LUBICZ 35m 0/4, oficyna lokal mieszkalny lub użytkowy of. 2602 99 000
ZAKOPIAŃSKA 39m 7/10, atrakcyjne, jasne, wykończone of. 2681 119 000
RAKOWICKA 40m 2/2, kamienica, mieszkanie w trakcie wykupu of. 2660 120 000
NEFRYTOWA 22,6m 1/1, wykończone of. 2389 74 500
POLA 38,5m 2/2, do odświeżenia, nowe okna of. 2738 140 000
UŁANÓW 26m, 1/2, kamienica z lat 50−tych, nowe okna of. 2839 92 000

Mieszkania 2 –pokojowe

ŚW. AGNIESZKI 43m, 1/3, po remoncie of. 2641 205 000
RUSZNIKARSKA 30 m, 2/10, standard, ciemna kuchnia of. 2638 119 000
B. PRAŻMOWSKIEGO 81,5m, 1/3, atrakcyjne, przestrzenne, 2 balkony of. 2684 370 000
STACHIEWICZA 36m, 2/10, kuchnia i łazienka do wykończenia of. 2689 115 000
SENATORSKA 60m, 2/4, blok z lat 60−tych, 2 balkony of. 2835 255 000
GROCHOWSKA 67m, 0/2, po remoncie, 35−metrowy taras of. 2887 350 000
WARSZAUERA 50m, 4/5, pięcioletnie, skosy of. 2844 280 000

Mieszkania 3 − pokojowe

KAWIORY 66 m, 3/4, nowe, wykończone, balkon of. 2626 330 000
KSIĘŻY PIJARÓW 60m, 1/2, do bieżącego remontu of. 2509 215 000
os. OŚWIECENIA 74m, 11/11, urządzone, widokowe, atrakcyjne of. 2562 221 000
PILOTÓW 55m, 2/2, urządzone, balkon of. 2512 192 500
POWSTAŃCÓW 59,3m, 3/4, odświeżone, loggia, okna PCV of. 2798 178 000
SYROKOMLI 95m, 2/4, po remoncie, balkon, KW of. 2827 406 000
ZAKRZÓWEK 73m, 0/1, nowe, 2 ar działki, wykończone of. 2648 430 000
KOŁŁĄTAJA 94m, 2/3, 40m po rem., reszta do generalnego of. 2715 283 000

Mieszkania 4− pokojowe i więcej

ROSTWOROWSKIEGO 86 m, 3/4, standard of. 2646 224 500
os. STALOWE 120 m, 5/5, nowe of. 2647 263 000

ok. ZWIERZYNIECKIEJ 129m, 0/1, do wykończenia of. 2688 584 000
MALWOWA 80m, 3/3, nowe, wykończone, garaż of. 2484 325 000
KOTLARSKA 83m, 3/4, po generalnym remoncie of. 2413 295 000
ŻABINIEC 84m, 4/4, dwupoziomowe, wysoki standard of. 2566 340 000
os. OŚWIECENIA 74,6m, 3/3, urządzone, loggia, piwnica of. 2787 179 000
LWOWSKA 95m, 2/3, atrakcyjne, do odświeżenia of. 2692 240 000
LWOWSKA 105m, 1/3, atrakcyjne, do odświeżenia of. 2693 240 000
KONARSKIEGO 105m, 3/3, adaptacja poddasza, atrakcyjne of. 2658 410 000

Działki
BOCHNIA 51a, szer.30m, of. 2707, 95 000
gm. KOCMYRZÓW−Luborzyca 57,17 a, bud− rol. aktualne WZiZT szer. 50m,  of. 2407, 55 000
BIBICE, 40a, rolna, atrakcyjna lokalizacja, kształtna, wniosek o odrolnienie,  of. 2153, 144 000
BIBICE, 10,5a, budowlana, pozwolenie na budowę, kształtna, atrakcyjna,  of. 2376, 149 000
KORZKIEW, 31a, budowlana, atrakcyjna, kształtna,  of. 1827, 155 000
ZIELONKI,MARSZOWIEC 50a, uzbrojona, szer.41m, dł.120m,  of. 2041, 699 000
NA POLACH, 6a, budowlana, atrakcyjna lokalizacja, w trakcie WZiZT,  of. 1774, 135 500
gm. MICHAŁOWICE, 86a, szer. ok. 50m, pozwolenie na budowę (bliźniak), of. 2400, 430 000
BOCHNIA, 1 ha, komercyjna, M2U, przy trasie E4, szr. 90m,  of. 1833, 381 500
ZABORNIA, 1 ha, komercyjna, przy drodze E7, atrakcyjna,  of. 2151,  1 600 000
JERZMANOWICE, 1,5 ha, budowlano−rolna,  of. 2558, 250 000
gm. BOCHNIA, 4,4 ha, budowlano−rolna, las, strumyk,  of. 2564, 154 000
NOWY WIŚNICZ, 30a, budowlana,  of. 2714, 45 000
gm. GRÓDEK, 3a, rekreacyjna z pozwoleniem na budowę, ogrodz. media,  of. 2388, 17 500
gm. ZIELONKI, 16a, budowlana, uzbrojona,  of. 2669, 95 000
NIEPOŁOMICE, 5,5a, rolna, możliwość zakupu większego areału,  of. 2794, 35 750
MATEMATYKÓW, 2,5 ha, bud.– rol., chałupa, widokowa,  of. 2869, 1 100 000

Domy− sprzedaż
PODGÓRKI TYNIECKIE, dz. 27a, pow. 110 m, do zamieszkania of. 2767 460 000
NIEPOŁOMICE, dz. 25 a, pow. 270 m, po remoncie, nowe okna of. 2405 380 000
NIEPOŁOMICE, dz. 11 a, pow. 220 m, nowy, stan surowy zamknięty of. 1890 330 000
NIEPOŁOMICE, dz. 15 a, pow. 160 m, lata 70 −te of. 2622 330 000
WIELICZKA, dz. 6 a, pow. 110 m, zamieszkały, do częściowego wykończeniaof. 2404 265 000

KUPIMY DLA NASZYCH KLIENTÓW MIESZKANIA, DOMY I DZIAŁKI

PODŁĘŻE, dz. 10 a, pow. 100 m, drewniano – murowany, ładny of. 2403 226 500
WOLA JUSTOWSKA, dz. 9a, pow. 350m, stan surowy zamknięty of. 2812 1 000 000
PŁASZÓW, dz. 3,5 a, pow. 170 m, nowy, wykończony, atrakcyjny of. 2228 850 000
ZIELONKI, dz. 5 a, pow. 200 m, po częściowym remoncie of. 2314 304 000
BRONOWICE MAŁE, dz. 13 a, pow. 400 m, nowy of. 2737 650 000
WIELICZKA, dz. 6 a, pow. 200 m, 1993, atrakcyjny, do zamieszkania of. 2701 349 000
PROKOCIM, dz. 5 a, pow. 300 m, bogato urządzony of. 2712 1 100 000

Domy − wynajem
ok. FORTECZNEJ, dz. 20a, pow. 170m, rezydencja of. 2741 4 000/mies
WOLA JUSTOWSKA, dz. 13a, pow. 250m, umeblowany, spokojna okolica of. 2253 3 600/mies
BIERNACKIEGO, dz. 4,5a, pow. 150m, stylowy, umeblowany antykami of. 0653 3 500/mies

Mieszkania − wynajem

KRÓLEWSKA, 52m, 2 pokoje, jasna kuchnia, logia of. 2636 800/mies
PL. WOLNICA, 80m, 2 pokoje, poddasze 3/3 jasna kuchnia of. 2596 1300/mies
KIELECKA, 70m, 2 pokoje, jasna duża kuchnia, na biuro of. 2298 1 000/mies
BOTANICZNA, 64m, 2 pokoje, wysoki parter, na mieszkanie, lub biuro of. 2412 1 000/mies
STRADOMSKA, 120m, 4 pokoje, 2/2p, kuchnia umeblowana of. 2421 2 700/mies
STAWARZA, 90m, 3 pokoje, 2/2p, poddasze, umeblowane of. 2422 1 200/mies
ZACISZE, 90m, 3 pokoje, 3/3p, umeblowane, kamienica of. 2424 2 000/mies
ZAMOYSKIEGO, 36m, 1 pokój, 0/2p, umeblowane, ogródek of. 2734  600/mies
SZEWSKA, 45m, 1 pokój, 4/4p, kuchnia i łazienka wyposażone of. 2875 1 700/mies
PL.INWALIDÓW, 165m, 6 pokoi, 4/5p, kuchnia i łazienka wyposażone of. 2880 4 500/mies

Lokale − wynajem
STAROWIŚLNA, 160m, stylowe piwnice po remoncie, idealne na pub, of. 0000, 7000/mies
SZEWSKA, 45m, 2 pomieszczenia, mała kuchnia, łazienka, of. 2873, 2500/mies
WENECJA, 77 −205 m, lokale biurowe, wysoki standard, of. 2553−2555, 14 Euro+Vat/mies
STARE MIASTO, 470 m, piwnice, działająca dyskoteka, of. 2619 , 4200 USD

Inne − sprzedaż
ok. BOCHNI, chałupa, dz. 3ha, budowlano−rolna, las, cisza, of. 2713, 100 000

NOWA SIEDZIBA FIRMY: ul. Lubicz 27A/1   ZAPRASZAMY



BIURA NIERUCHOMOŚCI 101

OFERTA SPECJALNA! ATRAKCYJNE UBEZPIECZENIA OC DLA POŚREDNIKÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI!! TEL: 633 79 08, 632 16 90

Agencja “Grand”
L.Poznański i B.Wosik

OC − K.U. “FILAR”(Licencja U.M.i R.M. Nr 474)

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

1 pokojowe:
os. Złocień − 31 m2, pok, j.kuchnia, I/IIp –98.000 zł
Sienkiewicza − 27 m2, garsoniera, O/IVp − 133.000 zł
Nefrytowa − 24 m2, pok, j.kuchnia, I/Ip − 72.000 zł
Włoska − 30 m2, pok, j.kuchnia, I/IVp − 108.000 zł
Lublańska − 38,4 m2, pok, j.kuchnia, II/IVp, po gen. remoncie − 135.000 zł
Kielecka − 28 m2, pok, j.kuchnia, I/IIIp − 119.000 zł

2 pokojowe:
Friedleina − 66 m2, 2pok, j.kuchnia, III/IIIp − 255.000 zł
Kazimierza Wielkiego − 63 m2, 2pok, j.kuchnia, balkon, I/IVp − 257.000 zł
Krowoderskich Zuchów − 65 m2, 2pok, j.kuchnia, I/IVp − 240.000 zł
Miechowity − 37 m2, 2pok, j.kuchnia, IV/IVp − 128.000 zl
Mogilska − 57 m2, 2pok, j.kuchnia, po gen. remoncie, I/IIIp − 170.000 zł
Żabiniec − 49,3 m2, 2pok, j.kuchnia, balkon, garaż, I/IIIp − 245.000 zł
ul. Urzędniczej − 63 m2, 2pok, j.kuchnia, IIp − 280.000 zł

3 pokojowe
Długa − 74 m2, 3pok, j.kuchnia, III/IIIp − 235.000 zł
Na Zjeździe − 3pok, 75 m2, IV/Vp, nowe − 295.000 zł
Łazarza − 114 m2, 3pok, IIpoz, 3 i 4/IVp − 3.300zł/ m2
Piastowska − 69 m2, 3pok, j.kuchnia, ładnie wykończ., ok.6 letnie, IV/VIp − 350.000zł
Żuławskiego − 115 m2, 3pok, j.kuchnia, ładnie wykończone, loggia − 450.000 zł
Miechów − 60 m2, 3pok, wysoki standard, IV/IVp − 85.000 zł
ul. Krowoderska − 3pok, ok. 97 m2, balkon, garderoba, III./IVp − 440.000 zł
Boh. Września − 3pok, 80 m2, j.kuchnia, 2 balkony, III/VIp − 257.000 zł
Zamenhoffa − 3pok, 77 m2, 3pok, j.kuchnia, po remoncie, parter − 400.000 zł

4 pokojowe i większe:
Nadrzeczna − wysoki parter, zabezpieczone, 74 m2, wysoki standard,
garaż + miejsce postojowe − 349.000 zł

Bohaterów Września − nowe.ok.112 m2, IIpoziomowe, wykończone − 275.000 zł
Jasna − 112 m2, 4pok, j.kuchnia, balkon, IV/IVp − 350.000 zł
Fatimska − 111 m2, IIpoz, 5pok, 2 tarasy, 3i4/IVp − 360.000 zł
Rękawka − 117 m2, 4pok, j.kuchnia, IV/IVp − 340.000 zł
Gersona − 57 m2, 4pok, j.kuchnia, loggia, VIII/Xp − 145.000 zł

SPRZEDAŻ – LOKALE UŻYTKOWE I HANDLOWE:
ok. Długiej − piwnice 142 m2 − 2.900zł/ m2
pl. Imbramowski − 60 m2, lokal gastronomiczny − 300.000 zł
ok. Stradomskiej − 50 m2, piwnice, na gastronomie, do remontu − 4000zł/ m2
ul. Zwierzyniecka − 16 m2, kiosk handlowy − 50.000 zł

SPRZEDAŻ DOMY:
Tonie − 350 m2, IIkond, ładnie wykończony, wysoki standard − 950.000 zł
Łapanów − 150 m2, dz.14, 5ar, IIkond, po generalnym remoncie − 545.000 zł
Skotniki − dom 200 m2, dz.14ar, IIkond – 650.000 zł
Tonie − dom120 m2, dz.4, 5ar, stan surowy zamknięty – 430.000 zł
ok. Liszek − dom, 130 m2, dz.9ar, do wykończenia wewnątrz – 235.000 zł
ok. Michałowic − dom, 160 m2, dz.30ar, poddasze do wykończenia − 287.000 zł
Zakamycze − ok.400 m2, dz.60ar, wolnostojący, do wykończenia − 350.000 Euro
Podłęże − 110 m2, dz.10ar, dom z bali po remoncie − 192.000 zł
Kasztelańska − 210 m2, dz.4, 7ar, IIkond − 800.000 zł
Sygneczów − ok.260 m2, dz.42ar, ładnie wykończony, widokowa działka
− 650.000 zł
Bolechowice − 150 m2, dz.12ar, stan surowy otwarty − 360.000 zł

MIESZKANIA WYNAJEM:
Smoluchowskiego − 40 m2, pok, j.kuchnia, cz.umeblowane − 600zł + czynsz
+ media
Lubelska − 29 m2, garsoniera, I/IVp – 700zł+czynsz+media
Rondo Mogilskie − 44 m2, 2pok, j.kuchnia, cz. umebl., III/IVp − 850zł + media
Oboźna − 50 m2, 2pok, j.kuchnia, II/IVp − 1200zł+czynsz+media

os. Teatralne − 50 m2, 2pok, j.kuchnia, po remoncie, III/IIIp − 600zł
+ czynsz + media
Rondo Mogilskie − 3pok, 112 m2, II/IVp − 1.100zł + media
Pużaka − 3pok, j.kuchnia, wyposażone, internet, II/IVp − 1200zł + media
Lea − 1pok lub 2 pok, superkomfortowe, internet − od 1500zł + media

LOKALE BIUROWE I UŻYTKOWE WYNAJEM:
Lea − pomieszczenia biurowe od 50 m2 do 360 m2 w cenie od 25zł/ m2
Wróblewskiego − lokale handlowe − 127 m2 cena: 2500zł − 350 m2 cena: 5000zł
Westerplatte − 105 m2, użytkowy, 4pomieszczenia, po remoncie
− 4.000zł netto + media
Długa − 85 m2, biurowy, 4pomieszczenia, po remoncie − 2.500 zł + media
ul. Wrocławska − garaż murowany dobrze zabezpieczony − 250zł/miesiąc
Friedleina − pomieszczenia biurowe od 22 m2 do 28 m2 w cenie 22zł/ m2 + prąd

DZIAŁKI SPRZEDAŻ:
ok.Łokietka − dz.18ar rolna z możliwością przekwalifikowania − 5.000zł/ar
Tonie − dz.12, 9ar rolna do przekwalifikowania − 100.000 zł
Tyniec − dz.21ar, budowlana − 170.000 zł
Zawiła − dz.budowlana 44ar − 562.000 zł
Zabierzów − 4x12ar − budowlane − 6.500zł/ar
ok. Chełmońskiego − 57ar, budowlana − 1.431.000 zł
ul. Mała Góra − 9, 5ar, budowlana, wszystkie media − 8.000zł/ar
Giebułtów − 30ar, budowlano − rolna, media w drodze − 5.000zł/ar
Dolina Będkowska − 80ar, rolna − 98.000 zł
Michałowice − 48ar, budowlana − 5.000zł/ m2
ul. Na Polach − 75ar, można podzielić, budowlane − 22.000 zł/ar
ul. Rzepakowa − 41ar, budowlana − 4.000zł/ar
Brzozówka − 16ar, budowlana − 95.000 zł
Brzoskwinia − 49ar, budowlana − 110.000 zł
Zagacie − 21ar, budowlana − 55.000 zł
ok. Czernej − 12ar, rolna z możliwością zabudowy mieszkalno
− usł, suteryna − 85.000 zł

ul.Wrocławska 13a
tel./fax (+4812) 633 79 08, 632 16 90

grandparadise@poczta.onet.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY − WYNAJMU

Kupię kamienice z lokatorami do 1.500.000 zł.
Poszukujemy gruntów dla developerów pod zabudowę wielorodzinną.

Pilnie kupimy mieszkanie do 100.000 w Krowodrzy!!!
Stylowy, stary dom drewniany w Zakopanem o powierzchni 97, 7 m2 + 76, 8 m2 pomieszczeń gospodarczych na 20ar działce − 1.400.000 zł

Domki − ok. Michałowic − 121, 152 i 180 m2 z działkami 4 − 8 ar
Tarłowska − mieszkania w kamienicy po generalnym remoncie − 92 m2, 110 m2 cena 6000zł/ m2 i 2 mieszkania w oficynie 124 m2 i 130 m2 cena 4.500zl/ m2

OFERTA SPECJALNA

S TS TS TS TS TAROMIEJSK IE  B IURO NIERUCHOMOŒCIAROMIEJSK IE  B IURO NIERUCHOMOŒCIAROMIEJSK IE  B IURO NIERUCHOMOŒCIAROMIEJSK IE  B IURO NIERUCHOMOŒCIAROMIEJSK IE  B IURO NIERUCHOMOŒCI
KRAKÓWKRAKÓWKRAKÓWKRAKÓWKRAKÓW, PLAC MA, PLAC MA, PLAC MA, PLAC MA, PLAC MATEJKI 10TEJKI 10TEJKI 10TEJKI 10TEJKI 10
TTTTTel.: (012) 431−29−30; 431−29−31el.: (012) 431−29−30; 431−29−31el.: (012) 431−29−30; 431−29−31el.: (012) 431−29−30; 431−29−31el.: (012) 431−29−30; 431−29−31
Fax: (012) 421−50−75Fax: (012) 421−50−75Fax: (012) 421−50−75Fax: (012) 421−50−75Fax: (012) 421−50−75
e−mail: biuro@sbn.com.ple−mail: biuro@sbn.com.ple−mail: biuro@sbn.com.ple−mail: biuro@sbn.com.ple−mail: biuro@sbn.com.pl

LICENCJA ZAWODOWA
UMiRM nr 544

BIURO CZYNNE: PONIEDZIAŁEK − PIĄTEK 900−1800

Mieszkania do sprzedaży:
1−pokojowe:

Na Błonie, po remoncie, nowe okna, kuchnia i łazienka wyflizowane, 26 m2, SBN – 7834 115.000 PLN

Prażmowskiego, parkiety, indywidualne ogrzewanie gazowe, 37 m2, SBN – 8077 142.000 PLN

Rusznikarska, możliwość powrotu do 2 pokoi, panele, kuchnia i łazienka wyflizowane, loggia, 41 m2, SBN – 7968 143.000 PLN

Zaczarowane Koło, parkiety, kuchnia i łazienka wyflizowane, zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem AGD,
36,70 m2, SBN – 7839 150.000 PLN

2−pokojowe:
Armii Krajowej, po remoncie, nowe okna, łazienka i aneks kuchenny wyflizowane, 35,50 m2, SBN – 8079 113.000 PLN

Rogatka, po remoncie, łazienka wyflizowana, indywidualne ogrzewanie gazowe, 37 m2, SBN – 7940 155.000 PLN

Wójtowska, parkiety, 37 m2, SBN – 7894 155.000 PLN

Zamoyskiego, po rem., parkiet, łazienka wyflizowana, kominek, indywidualne ogrzewanie gazowe, 50 m2, SBN – 8013 159.000 PLN

Senatorska, nowe okna, nowa instalacja gazowa, reszta do remontu, 60 m2, SBN – 7817 257.000 PLN

3−pokojowe:
Kordiana, II−poziomowe, wysoki standard wykończenia, zabudowa kuchenna, 65 m2, SBN – 7982 278.000 PLN

Młynówka Królewska, luksusowy apartament, salon z kominkiem, 2 łazienki, garderoba, 101 m2, SBN – 5172 500.000 PLN

4−pokojowe:
Solskiego, II−poziomowe, wysoki standard wykończenia, 130 m2, SBN – 5376 350.000 PLN

Kwartowa, II−poziomowe, salon z kominkiem, 3 sypialnie, 2 łazienki, 74 m2, pow. po podłodze: 120 m2, SBN – 7433 350.000 PLN

Pszona, II−poziomowe, nietypowy rozkład pomieszczeń, 2 łazienki, 2 balkony, wszystko perfekcyjnie wykończone,
indywidualne ogrzewanie gazowe, 110 m2, SBN – 7296 440.000 PLN

Działki do sprzedaży:
Gorzeń Dolny k. Wadowic, budowlano−rolna, dojazd drogą asfaltową, media w sąsiedztwie, 39,03 a, SBN – 7851 4.000 PLN/ar

Wola Justowska, budowlana, media w drodze, możliwość zakup wraz z sąsiednią, 9,20 a, SBN – 7973 588.800 PLN

Pełna oferPełna oferPełna oferPełna oferPełna ofer ta: wwwta: wwwta: wwwta: wwwta: www.sbn.com.pl.sbn.com.pl.sbn.com.pl.sbn.com.pl.sbn.com.pl

Oferta specjalna:Oferta specjalna:Oferta specjalna:Oferta specjalna:Oferta specjalna:

Piastowska, mieszkanie 2−pokojowe z dużą
jasną kuchnią, wysoki standard wykończenia
i wyposażenia, taras, mini zagospodarowany
ogródek z altanką, garaż, pom. gospodarcze,
teren ogrodzony, całodobowa ochrona, 72 m2,
490.000 PLN SBN − 5787
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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

Kazimierz − 136 m2, poddasze, salon + jadalnia, sypialnia, gabinet − 360 tys. zł

Plac na Groblach − 50 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, I piętro − 225 tys. zł

Plac na Groblach − 110 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, II piętro, kamienica po generalnym remoncie −
660 tys. zł

Plac na Groblach − 130 m2, nowe, dwupoziomowe − 585 tys. zł

Karłowicza − 67 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wysoki parter − 275 tys. zł

Chopina − 138 m2, 4 pokoje, kuchnia z jadalnią, balkon, II piętro − 600 tys. zł

Lokale

Św. Tomasza − 120 m2, piwnice, na pub, 2 wejścia

Działki budowlane i bud.−rolne

Raciborsko − 38 a, bud.−rolna, widokowa − 38 tys. zł 0 502 014−887

Sułów − 12 a, budowlana, media − 37 tys. zł

okolice Wieliczki − duży wybór działek: Biskupice, Dobranowice, Ochmanów, Kokotów

Oferta dla inwestora

Skotniki – 72 a, komercja, 13 tys. zł/a

E4 – 1,15 ha, komercyjna

Poszukujemy możliwości zareklamowania się na kamienicach i innych budynkach.
Reklama wielkopowierzchniowa.

DOMY DO SPRZEDAŻY
Wola Batorska, 460m2, 9a, 490.000 zł (3 – letni, wykończony)
Niepołomice, 250m2, 12a, 295.000 zł
Tonie, 300 m2, 30 a, 890.000 zł
Stary Bieżanów, 150m2, 12a, po remoncie, 390.000 zł
Gm. Zielonki, 270 m2, 11 a, 630.000 zł
Niepołomice, 160 m2, S.SO, 8 a, 150.000 zł (w osiedlu nowych domków)
os. Oficerskie, 180m2, 2a, 345.000 zł
Niepołomice, 130m2, 10a , 200.000 zł (po rem., do zamieszk.)
Na Stoku, 300m2, 13a, 500.000 zł
Rybitwy/Rączna, 350m2, 21a, SSO, 230.000 zł
Skała, 100 m2, 53 a, 205.000 zł
Srebrnych Orłów, 350 m2, 3 a, 550.000 zł
Rybitwy – ok. ul. Rącznej, nowy dom 350 m2 w stanie surowym na
bardzo ładnej 20 – arowej działce, cena 230.000 zł
Grębałów, 125 m2, 5 a, 390.000 zł (1/2 bliźniaka, nowy, urządzony)

Srebrnych Orłów, 350m2, 3a, 550.000 zł
do zamieszkania i niewielkiego wykończenia

DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY
Chobot : działka 47 – arowa, 35.000 zł !!!
w pobliżu lasu , dogodny dojazd, media

Krasieniec k.Iwanowic, 27a, rozpoczęta budowa, 60.000 zł
Kościelniki, 33a, budowlana, 1800 zł/a
Chobot, 54a, bud., 80.000 zł
Krzywaczka, 1,05 ha, bud., 2.000 zł/a
Jawczyce, 10 a, bud., uzbr., 33.000 zł
Kościelniki, 10a, budowlana, pozwolenie, 50.000 zł
Lusina, 15a, 8.000 zł
Sulechów, 22a, 3.500 zł /a
Łuczanowice, 17a, 130.000 zł (bardzo ładna, widokowa)

Jawczyce k/Wieliczki, 3 hektary, 150.000 zł,
na szklarnie, sad i inne

Pilnie poszukujemy dla naszych klientów
mieszkań i domów !

GARSONIERY, JEDNOPOKOJOWE
Szklane Domy, 32m2, 0/VI, 85.000 zł
Olsza, 25m2, 90.000 zł
Górali, 38m2, I/III, 86.000 zł
Zielone, 36 m2, I/II 85.000 zł
Prądnik Czerwony, 33 m2, II/IV, loggia, 124.000 zł (mieszkanie
po generalnym remoncie)
Na Stoku, 26 m2, I/IV, 65.000 zł
Wandy, 36 m2, II/II, 90.000 zł
Nuszkiewicza, nowe, 35 m2, I/III, balkon, 135.000 zł
Myśliwska, 37 m2, I/III, balkon, 116.000 zł
Myśliwska, 37 m2, 0/III, balkon, 92.000 zł
Kolorowe, 43 m2, X/IX, balkon, 90.000 zł (mieszkanie typu studio)
Prądnik Czerwony, 21 m2, 0/III, 87.000 zł (nowe)
Prądnicka, 44 m2, 0/III, kamienica, 140.000 zł
Kazimierzowskie, 24 m2, II/IV, 72.000 zł

DWUPOKOJOWE
Centrum A, 48m2, 0/IV, 92.000 zł
Albertyńskie, 41m2, 0/IV, loggia, 115.000 zł
Albertyńskie, 41m2, I/IV, loggia, 115.000 zł
Teatralne, 49m2, 0/IV, 130.000 zł
Kościuszkowskie , 39m2 , I/X , loggia , 100.000 zł
Albertyńskie, 39m2, X/X, 87.000 zł /po rem., ciemna kuchnia/
Zgody, 52m2, 0/IV, 116.000 zł
Kazimierzowskie, 46m2, VI/X, 106.000 zł
Strusia, 37 m2, III/IV, 88.000 zł
Centrum D, 37 m2, II/III, loggia, 96.500 zł
Szkolne, 46 m2, IV/V, winda, 105.000 zł (po remoncie, wyposa−
żone, okno balkonowe)
Sportowe, 46 m2, I/II, okno balkonowe, 108.000 zł
Urocze, 37 m2, loggia, O/IV, 98.000 zł
Górali, 40 m2, I/IV, 124.000 zł
Zielone, 48 m2, 0/II, 100.000 zł
Słoneczne, 48 m2, I/IV, balkon, 120.000 zł
Krakowiaków, 42 m2, 0/IV, 99.000 zł
Czyżyny, 59 m2, X/IX, balkon, 130.000 zł
Olsza/Miechowity, 37 m2, IV/IV, 135.000 zł

Olsza/Młyńska, 37,5 m2, III/X, 130.000 zł (nowe okna)
Kazimierzowskie, 44 m2, II/X, 115.000 zł
Centrum D, 51 m2, 0/IV, 115.000 zł

TRZYPOKOJOWE
Fatimska, 58m2, III/IV, loggia, 155.000 zł
Nowohucka, 66 m2, 0/V, loggia, 175.000 zł
Hutnicze, 67m2, VI/VI, balkon, po remoncie, 165.000 zł,
Sportowe, 64 m2, III/III, 160.000 zł
Zamoyskiego, 85m2, 0/II, 170.000 (dwupoz., dobre na działalność)
Kazimierzowskie, 46m2, I/X, balkon, 120.000 zł
Górali, 72 m2, II/III, 150.000 zł
Hutnicze, 60 m2, II/IV, balkon, 135.000 zł
Przy Arce, 49 m2, X/XI, loggia, 125.000 zł
Centrum D, 53 m2, VI/X, loggia, 124.000 zł
Prokocim, 50 m2, II/X, loggia, 130.000 zł
Kuczkowskiego, 75 m2, wysoki parter/III, 260.000 zł (4−letnie, bardzo
ładne, balkon 9 m2)
Kwartowa, 52 m2, O/IV, loggia, 150.000 zł
Młyńska, 70 m2, O/IV, balkon, 180.000 zł − do negocjacji
Krowoderska, 100 m2, I/III, 400.000 zł
Wawelska, 73 m2, I/III, balkon, 228.000 zł (kilkuletnie wykończ. )
Kalinowe, 46 m2, IX/X, 95.000 zł
Albertyńskie, 44 m2, IV/IV, 115.000 zł
Olsza/Młyńska, 64 m2, II/X, loggia, 200.000 zł (po remoncie)
Śródmieście/Wrocławska, 57 m2, IV/IV, 171.000 zł
Al. Pokoju, 88 m2, VI/VII, 352.000 zł (nowe, winda, bardzo ładne)
Ruczaj/Grota−Roweckiego, 63 m2, IV/IV, 175.000 zł
Albertyńskie, 44 m2, II/IV, 120.000 zł
II Płk. Łotniczego, 64 m2, X/XI, 150.000 zł
Kazimierzowskie, 45m2, II/X, 127.000 zł

CZTEROPOKOJOWE
Królowej Jadwigi, 100m2, I i II/II, nowe, balkon, 340.000zł
Krakowiaków, 97 m2, III/II, atrakcyjne, 220.000 zł
Promienistych, 64,5, II/X, balkon, 210.000 zł
Hutnicze, 90m2, V/IV, 145.000 zł (adaptacja poddasza)
Oświecenia, 75m2, IX/XI, loggia, balkon, 175.000 zł

e−mail: tara_krakow@interia.pl                                   www.tara.gratka.pl
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MIESZKANIA SPRZEDAŻ:
LIPSKA – 34 m2, 1 pok., 115 000 zł
RYDLA – 56 m2, wysoki parter/III, 2pok., garaż, 240 000 zł
ZAKĄTEK − 38 m2, 2pok., II/VI, 160 000 zł
MYŚLIWSKA – 54 m2., 2 pok., III/IV, 160 000 zł
GRZEGORZECKA – 80 m2, 2pok., 260 000 zł
AL. POKOJU – 88 m2., 3pok., nowe, 355 000 zł
GROTA ROWECKIEGO – 63 m2, 3 pok., 180 000 zł
STOJAŁOWSKIEGO – 62 m2., 3pok., I/IV, 135 000 zł
ALEKSANDRY – 70 m2, 3 pok., I/Xp., garaż, 160 000 zł
WICHERKIEWICZA – 65 m2, wys. parter., 3 pok., 190 000 zł

MIESZKANIA WYNAJEM:

Jednopokojowe
LIBROWSZCZYZNA – 20 m2−500,
LIMANOWSKIEGO – 42 m2, – 650 zł
MIODOWA – 39 m2 − 600 zł. + 250 czynsz
ZYBLIKIEWICZA – 36 m2 − 850 zł
KRUPNICZA – 30 m2 − 650 zł + 70 czynsz
ŁOBZOWSKA – 30 m2 − 900 zł
FABRYCZNA – 800 zł + 120 czynsz
STOLARSKA – 66 m2 − 1500 zł
KROWODERSKICH ZUCHOW – 30 m2 − 500 zł. + 200 czynsz
SOŁTYSOWSKA – 30 m2 – 800zł + prąd
GAZOWA – 42 m2 – 600zł +150 czynsz + prąd
NA BŁONIE – 30 m2, 500 zł + 200 zł.

dwupokojowe
FIOŁKOWA – 50 m2 −1300 zł
WIETORA – 47− m2 − 800 zł
STAROWISLNA – 50 m2 − 900 zł + 370 czynsz
RACŁAWICKA – 43 m2 − 1050 zł
OBOZOWA – 51 m2 –1000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU I SPRZEDAŻY

 trzypokojowe
AL.POKOJU – 88 m2 − 1700 + 400 czynsz
LEA – 94 m2 − 2200 zł + 300 zł czynsz
SZLAK – 100 m2, 2500 zł
Ok. SKARŻYNSKIEGO – 59 m2 − 1000 zł + 120 zł
SIEMIRADZKIEGO – 80 m2− 3200 zł
TURNIEJOWA – 63 m2., 900 zł + 250 czynsz
BĘDZIŃSKA – 65 m2 – 1200zł
OS. OFICERSKIE – 76 m2 – 1200 zł
CHŁOPICKIEGO – 105 m2 – 2000 + media
BOROWEGO – 108 m2, parter, dwupoziomowe – 3500 zł
WIŚLISKO – 90 m2 – 2000 zł

DOMY WYNAJEM:
SUCHARSKIEGO (Bieżanów) – 300 m2, 4000 zł

W ofercie także szereg innych mieszkań

DOMY SPRZEDAŻ:
NIEPOŁOMICE – 290 m2, oddany w 2000r, dz. 23a, 400 000 zł
SZARÓW k. Niepołomic – 80 m2, po remoncie, 18a, 150 000 zł
WOLA JUSTOWSKA – 380 m2, dz.13a., 350 000 USD
WIELICZKA 130 m2, dz. 9a., st. surowy, 210 000 zł
LIBERTÓW – 350 m2, dz. 11,5a. st. surowy, 340 000 zł
SŁOMNIKI – 260 m2., dz. 10 a., do wykończenia, 350 000 zł

LOKALE WYNAJEM:
WIŚLNA – 38 m2, IIp, 10 USD/ m2 + VAT
GERTRUDY – 90 m2, Ip., 2500 zł
MIODOWA – 350 m2, pow. magazynowe, 4000 zł
FLORIAŃSKA – 20 m2, Ip., 1300 zł
LIBROWSZCZYZNY – 46 m2, front, 1200 zł.+ VAT
ROMANOWICZA – hala magazynowa 220 m2, pom. biurowe 20 m2,
2200 zł + VAT
DOMAGAŁY− hala magazynowa 550 m2, pow. biurowe 200 m2, 9000zł + VAT

DZIAŁKI:
SIDZINA– 24 ary, budowlana, 10 000 zł/ar
SWOSZOWICE – 16 arów, budowlana, 210 000 zł

INNE SPRZEDAZ:
MAKÓW PODHALAŃSKI – mieszkania o pow. od 45 m2 do 68 m2, wykończone,
termin oddania wrzesień 2004, 2 000 zł/ m2
RABKA – ośrodek rehab−wczasowy na 50 miejsc, działka 55a., kort tenisowy,
950 000 zł.
29 LISTOPADA – garaz , 16 m2 – 37 000 zł,
RAKOWICE – grobowiec na 6 miejsc, 45 000 zł

Więcej informacji na naszej stronie wwwwwwwwwwwwwww.jurek–klonowska.com.jurek–klonowska.com.jurek–klonowska.com.jurek–klonowska.com.jurek–klonowska.com
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OKAZJA!OKAZJA!OKAZJA!OKAZJA!OKAZJA!
950.000 zł    800.000 zł950.000 zł    800.000 zł950.000 zł    800.000 zł950.000 zł    800.000 zł950.000 zł    800.000 zł

ŚRÓDMIEŚCIE
Ul. Łobzowska – mieszka−
nie komfortowe dwupozio−

mowe, o pow. 128 m2.
Piękny ogród, balkon, żalu−
zje antywłamaniowe, świa−
tła sterowane elektrycznie.
Alarm plus ochrona 24 h.

Kuchnia, łazienka, sypialnia
– w pełni umeblowane.
Klimatyzacja w każdym

pokoju.
W cenie garaż 25 m.

OKAZJA!OKAZJA!OKAZJA!OKAZJA!OKAZJA!
1.150.000 zł    900.000 zł1.150.000 zł    900.000 zł1.150.000 zł    900.000 zł1.150.000 zł    900.000 zł1.150.000 zł    900.000 zł

UL. LEA
Piękny czteropokojowy

apartament dla konesera,
o pow. całkowitej 152 m2,

salon 52 m. Kominek,
klimatyzacja w każdym
pokoju, elektrycznie

sterowanie światłem,
przeszklona chłodzona szafa
na wino, cztery duże balkony,

dwie łazienki wykończone,
dwa miejsca parkingowe

w cenie.
Osiedle strzeżone 24 h.

OKAZJA!OKAZJA!OKAZJA!OKAZJA!OKAZJA!
850.000 zł  700.000 zł850.000 zł  700.000 zł850.000 zł  700.000 zł850.000 zł  700.000 zł850.000 zł  700.000 zł

UL. PIASTOWSKA
Biuro lub  mieszkanie

o pow. 119 m2,
w cenie

3 miejsca parkingowe.

Z możliwością dokupienia
dwóch miejsc parkingo−
wych + piwnica 50 m2

w jednej całości.

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

Sprzedaż MIESZKANIA
Mieszkania lub lokale użytkowe w kamienicy ul. Pau−
lińska od 18 do 122m2   od 72.000 do 650.000 zł
Ok. Campusu, nowe 1, 3 i 4 pok.    3000 zł/m2 brutto
1− pok.− ul. Siemiradzkiego, 27m2  109.000 zł
1/2 − pok – ul. Mogilska, 42 m2 131.000 zł
2− pok.− Os. Na Stoku, 40m2  120.000 zł
2− pok.− ul. Śląska, 42m2 165.000 zł
2 − pok. – ul. Wybickiego, 50m2 255.000 zł
3− pok.− ul. Opolska, 45.5m2 152.500 zł
3− pok.− Os. Centrum C, 72m2 174.000 zł
3− pok.− ul. Aleksandry, 73m2 180.000 zł
3 − pok. – ul. Barbary, 69m2 180.000 zł
3− pok.− ul. Na Błonie, 56m2  198.000 zł
3 – pok. – Wrocławska, 59m2 227.000 zł
3 – pok. – Długa, 74m2 240.000 zł
3 − pok.− Lea, 92m2 − nowoczesne 340.000 zł
3 − pok. – Wola Justowska, 100m2, II−poz 540.000 zł
3− pok. – Al. Pokoju, 49m2 169.000 zł
3− pok. – Grzegórzki, 70/57.5m2   260.000 zł
3− pok. ul. Batorego,96m2 430.000 zł
3 – pok. – ul. Kurczaba. 60m2 180.000 zł
3/4−pok.− Grabowskiego, 120m2 500.000 zł
3/5−pok.− Grabowskiego, 150m2 650.000 zł
4 − pok. – Kazimierz, 80m2, II poz. 400.000 zł
4− pok.− Konarskiego, 145/105m2 415.000 zł
4– pok. – Ruczaj, 86m2+ garaż 299.000 zł
4− pok.− Ok. K. Wielkiego, 145m2 680.000 zł
5 – pok. – ul. Radzikowskiego, 103/86 m2,
II poz, garaż 349.000 zł
5 − pok. – ul. Lea, 146 m2, II poz. rów. 200.000 $

Sprzedaż TERENY KOMERCYJNE
Ok. Carrefoura, ok. Plazy, ok. Myślenic, ok. Ikei − łącznie ok. 10 ha
Kliny pod M3 od 35 a do 200 a 19.000 zł/a
Grzegórzki pod M−2U 11.5a 2.000.000 zł

Sprzedaż  DOMY
Bud. gospodarczy − Rybna,330m2 na 7a 40.000 zł
Lanckorona – 105m2, na 20a 230.000 zł
Niepołomice – 145m2, 3a 205.000 zł
Skotniki  –  70m2 na 21.4a 300.000 zł
Ruczaj − poł. bliźniaka, 205m2 na 6.5a 515.000 zł
Kliny − 300m2 na 3a, szeregówka 600.000 zł
Sygneczów – 250m2 na 37a 690.000 zł
Bronowice − 350m2, na 15a 890.000 zł
Michałowice – rezyd. 500 m2 na 65 a rów 500.000 E
Bronowice/Pasternik – 240m2 na 4.2a 1.100.000 zł
Myślenice – rezyd. 400 m2 na 25 a 2.000.000 zł

Sprzedaż  DZIAŁKI
Budowlana – Jaśkowice od 11 do 86a1500−3000zł/a
Budowlana – Modlniczka, 10a lub 28a 8000zł/a
Budowlana – Brzeźnica, 8.5a 13.000 zł
Budowlana – Czernichów, 14a 16.000 zł
Budowlana – Gaj, 9a 70.000 zł
Budowlana – Goszcza, fundament ,WZiZT, 30a 92.000 zł
Budowlana − Zarabie, 9a+11a lasu 95.000 zł
Budowlana – Mogilany, 29a 240.000 zł
Budowlano – rolna – Pychowice 27.65a 20.000 zł/a
Budowlano−rolna – Krzywaczka, 25a i 49a 70.000 zł
Budowlano− rolna− Libertów, 13a 2.000zł/a
Rolna − Rybna, od 4 do 3,10 ha 120−1.000zł/a
Rolna – ul. Marcika, 31.46a 120.000 zł
Rolna – Biórków Mały, 70a w trakcie przekwalif 180.000 zł
Rolna – Konieczna, 57a 600.000 zł

ul. Dębskiego
−mieszkania od 2.600 zł/m2( + 7 % VAT )
−garaże 1.450 zł/m2 ( + 22 % VAT )
Zakończenie inwestycji III kwartał 2004 r.

Sprzedaż Lokale
Użytkowy  z garażem, 49m2, Łobzowska73.000 zł

Nowy, handl.−biur., Dąbrowskiego, 35m2135.000 zł

Nowy, handl.−biur., Dąbrowskiego, 48m,195.000 zł

Piwnice −Św. Agnieszki, 63m2, 252.000 zł

Usługowy −Urzędnicza, 150m2, 300.000 zł

Mieszkania do sprzedaży:
GARSONIERY:

1. Aleja Pokoju 26 m2 III/IV p 93 tys. zł
2. Bronowicka 25 m2 VIII/X p 86 tys. zł
3. Kombatantów  28 m2 VI/X p 83  tys. zł
4. Emaus 27 m2 I/IV p 170 tys. zł

JEDNOPOKOJOWE:
5. Podedworze 33 m2 VI/X p  87 tys. zł
6. Myśliwska 37 m2 I/IV p 110 tys. zł
7. Na Błonie 30 m2 III/X p 113 tys. zł
8. Białoprądnicka 34 m2 I/IV p 132 tys. zł
9. Reja 30 m2  III/V p 135 tys. zł
10. Strzelców 33 m2 IV/IV p 103 tys. zł
11. Beliny Prażmowskiego  37 m2 III/III p 140 tys. zł

II POKOJOWE:
12. Topazowa 37 m2 0/III p 105 tys. zł
13. Grota−Roweckiego 36 m2 I/IV p 135 tys. zł
14. Praska 30 m2 0/IV p  100 tys. zł
15. Młyńska Boczna 37 m2 II/IV p 123 tys. zł
16. Kalinowe  47 m2 III/IV p  113 tys. zł
17. Kurczaba 48 m2 VI/X p 130 tys. zł
18. Senatorska  60  m2 II/II 250 tys. zł
19. Pod Kopcem 48 m2 0/II p 140 tys. zł
20. Młyńska 46 m2 III/IV p 165  tys. zł
21. Złoty Wiek  38 m2 V/X p 118 tys. zł
22. Jadwigi z Łobzowa 47 m2 I/IV p 170 tys. zł

III POKOJOWE:
23. Aleje Krasińskiego 100 m2 II/IVp 370 tys. zł z

widokiem na Wawel
24. Felicjanek 78 m2 III/|IV p 400 tys. zł
25. Zachodnia  48 m2 III/V p  179 tys. zł
26. Kazimierza Wielkiego 60 m2 V/X p 242 tys. zł
27. Kościuszki 89 m2 I/IV p 310 tys. zł
28. Wawelska  73 m2 I/III p   220 tys. zł
29. Centrum D  52  m2 VI/X p 124 tys. zł
30. Fabryczna 64 m2 II/IV p 255 tys. zł nowe
31. Mała Góra  71 m2 VII/X p 165 tys. zł
32. Tysiąclecia 48 m2  I/IV p 140 tys. zł
33. Ugorek 60 m2 III/Vp 195 tys. zł
34. Wola Justowska − Pylna 76 m2 II/IIp 349 tys. zł

nowe mieszkanie do wykończenia

31−062 Kraków, ul.Kościuszki 58/2
tel./fax 431−06−88, tel. 429−20−67

 tel. kom. 0604 460−805
e−mail: nieruchomosci@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

IV−V POKOJOWE:
35. Mazowiecka 70 m2 IV/IV p 325 tys. zł
36. Armii Krajowej 100 m2 II/III p 480 tys. zł wysoki

stan wykończenia
37. Chodkiewicza 113 m2 III/IV p 459 tys. zł
38. Konecznego 85 m2 III/IV p 335 tys. zł
39. Aleksandry 92 m2 III/IV p 200 tys. zł
40. Łobzowska  128 m2 III/IV p 950 tys. zł  z garażem
41.  Kobierzyńska 79 m2 I/IIIp 310 tys. zł
42. Starowiślna  82m2 II/IV p 320 tys. zł
43. Jahody 63 m2 IV/IV p 240 tys. zł  nowe wykończo−

ne z wyposażeniem
44. Katarzyny 136 m2 III/III p poddasze wykończ. 360 tys. zł
45. Kolberga 103 m2 IV/IV p   330 tys. zł
46. Na Błonie 53 m2 III/IV p 180 tys. zł

DOMY wybrane oferty−sprzedaż.:
47. Olszanica 200 m2 8 ar –300 tys. zł/9833/
48. Bielany  220 m2 4 ar  −490 tys. zł woln st /8516/
49. Kliny 260 m2 + 6ar –450 tys. zł szer stan sur zam./9605/
50. Ruczaj 200 m2 1,5 ar 370 tys. zł szer. nowa do

wykończenia możliwość zakupu wykończonej
51. Łagiewniki 240 m2 + 6ar 560 tys. zł

OFERTY SPECJALNE
DLA INWESTORA:

52. Dz. Borek Fałęcki   od 109 ar  do 500 ar M 60 USD/1m2
53. Działka Grzegórzki 12 ar 2100 000 zł
54. Działka Komerc. ok. Makro 150 ar − 400 ar 120 USD/1 m2
55. Działka Podgórze 15 ar M2U 1300 000 zł
56. Działka Podwawelskie 30 ar 35 tys. zł/1ar
57. Działka Ruczaj 18 ar M−3 450 tys. zł
58. Działka Ruczaj 20 ar M−4 22 tys. zł/1ar
59. Działka Ruczaj 22 ar M1− 500 tys. zł
60. Działka Wola Justowska M−4 18 ar  950 tys. zł
61. Działki przemysł. Rybitwy 60 a – 200 a–4300 zł/1a,
62. Działki Kliny M−4 9,5 ar i 11 ar 16 000 zł/1ar
63. Działka Bibice 20 ar 130 tys. zł rol−bud
64. Działka Zabierzów 20 ar WZiZT 80 tys. zł

Atrakcyjne piwnice  ulica Legionów Piłsudskiego
150 m2 na magazyn lub produkcję  do wynajęcia

Atrakcyjny apartament na Kazimierzu wynajmiemy
Nowe mieszkania Obozowa do wykończenia
dwupok. 45 m2 − 140 tys. zł +garaż 25 tys. zł

trzypok. dwupoz. 85 m2 − 220 tys. zł + garaż 25 tys. zł

Tel. kontaktowy  0 508 269 372
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30−504 KRAKÓW, ul. KALWARYJSKA 48/26 Ip. (wejście od tyłu kamienicy) (9−17)
tel. 656−43−56 lub 423−62−00  e−mail: lex@oferta.nieruchomosci.pl

„LEX−COMPUTER”

KANCELARIA PRAWNO−RZECZOZNAWCZA
WYCEN I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

(LICENCJAT PAŃSTWOWY MGPiB) Nr licencji 1172 i 1173

PEŁNA, AKTUALNA OFERTA ZE ZDJĘCIAMI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.OFERTA.NIERUCHOMOSCI.PL

SPRZEDAŻ DOMÓW
LIBERTÓW – luksusowy, nowy dom 240 m2, orygi−
nalnie urządzony, dz.12 a, cena 750.000 zł
LISZKI – dom z lat 80, 180 m2, dz. 25 a, 2 garaże na
sam. ciężarowe, 400.000 zł
BIEŻANÓW – dom 350 m2, dz. 7a, cena 420.000 zł
SWOSZOWICE – dom 160 m2, dz. 67 a, malowni−
czo położony, 435.000 zł
RACIBORSKO – nowy, malowniczo położony, wi−
dok na góry i jezioro, luksusowy, 130 m2, dz. 15 a,
450.000 zł
RUCZAJ – nowa szeregówka 120 m2, luksusowo
wykończona, 400.000 zł
OKAZJA – LIBERTÓW − rezydencja 12−letnia, do
małego remontu, 480 m2, salon 60 m2, piękna
50 a działka, staw, garaż na 3 samochody, dobry
dojazd, cena 600.000 zł
PROKOCIM STARY – nowy ,luksusowy, wykończony,
dz. 6 a, 2 garaże, dobry dojazd, cena 800.000 zł
BIEŻANÓW – nowy, elegancki dom, nowoczesna
architektura, ogród 10 a, wykończony, cena
790.000 zł
OS. OFICERSKIE – luksusowo wykończona między−
wojenna willa 200 m2, dz.5 a, 950.000 zł
RZĄSKA – domy w stanie surowym w zabudowie
bliźniaczej, piękne miejsce, działka 22 a, duży ga−
raż na 2 samochody cena: 365.000 zł/pół bliźniaka
WOLA JUSTOWSKA – domy w stanie surowym lub
pod klucz (okolica Parku Decjusza) – cena 450.000
zł/stan surowy
ok. TYŃCA – nowy bliźniak, dz. 3 a, pięknie poło−
żony w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu,
520.000 zł
MOGILANY – nowy dom, oryginalny projekt,
280 m2, dz. 17 a, stan surowy, najlepsze materia−
ły, dużo zieleni, cena 430.000 zł

www.lex−computer.gratka.pl www.oferta.nieruchomosci.pl
CENTRUM − MIESZKANIA

Apartament – Wola Justowska, nowy, ekskluzyw−
ny, 102 m2 – 540.000 zł (wykończony)
Limanowskiego – 79 m2, 3pok.w kamienicy – 240.000 zł
Friedleina – 3 pok. 90 m2, ekskluzywne mieszka−
nie w plombie – 360.000 zł
Apartament 100 m2, Plac Matejki, kamienica
z windą, 1500 Euro/ m2

Czysta – 4 pok. Apartament, 115 m2, 210.000 USD
Ekskluzywny Apartament w ścisłym centrum
150 m2, 1p, reprezentacyjna kamienica, 930.000 zł
ok. Królewskiej – 145 m2, piękne, oryginalne, nad−
budowa kamienicy, 415.000 zł
Basztowa – 5 pok. 190 m2, 5 pok., kamienica
z windą, 650.000 zł
ok. Urzędniczej – 3pok, 79 m2, 3/3, nowa nadbudo−
wa w pięknie odremontow. kamienicy, 360.000 zł

LIBERTÓW – 180 m2, 5−letni, wolnostojący,
dz. 10 a, stylowy dworek, 570.000 zł
MODLNICZKA – nowy dom, 180 m2,dz. 6 a, funk−
cjonalny, cena 430.000 zł
SWOSZOWICE – dom 10−letni, 300 m2, 16 a dział−
ka, na parterze oddzielne mieszkanie, piękna oko−
lica, cena 580.000 zł
MICHAŁOWICE – piękny nowy dom, luksusowo
wykończony, włoska kuchnia, garaż na 2 samo−
chody, dz. 6 a, zagospodarowana, dobry dojazd,
okolica nowych domów, cena 650.000 zł
SZCZYGŁÓW k/Wieliczki – nowa rezydencja,
220 m2,45 a z widokiem na pasma gór, eksklu−
zywnie wykończona, 650.000 zł
SKAWINA – nowa rezydencja, 14 a, ekskluzywne
wykończenie, dodatkowo wolnostojący dom
z garażami, dla gości, cena 650.000 zł
RYBNA k/Liszek – dom do zamieszkania, 180 m2,
dz. 45 a, ogród, cena 220.000 zł

OFERTA SPECJALNA
Kamienica k/Wawelu – działka 13 a, gotowa kon−
cepcja architektoniczna na hotel, lub biurowiec,
stan kamienicy idealny, nadaje się na reprezen−
tacyjną siedzibę firmy cena 3,5 mln zł
APTEKA – Nowy budynek usługowo− mieszkalny,
Kraków − Nowa Huta, 140 m2, 3 gabinety − 92 m2,
mieszkanie − 137 m2, 13 a, ogrodzone, 480.000 zł

KAMIENICE:
KAZIMIERZ – 600 m2, wolna kamienica, piwnice
na pub, 350.000 USD
PODGÓRZE – kamienica 500 m2 2 lokale handlo−
we, 8 mieszkań, 650.000 zł
MOGILSKA – kamienica 964 m2, 17 a, 12 miesz−
kań, 380.000 USD

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. Tarnów − rozpoczęta inwestycja Ośrodka Pielęgnacyjno − Opiekuńczego
na 70 osób. Nowoczesny projekt, budynek o pow. 4400 m2, aktualne pozwole−
nie na budowę. Zakup 100% udziałów w spółce. Cena 1,2 mln zł

2. Tarnów − do sprzedaży obiekt mag.−prod., dz.3800 m2. Cena 1,6 mln zł
3. Trasa Tarnów − Brzesko − dz.komerc., pow.1,10 ha ,wszystkie media. Cena 200 tys. zł
4. Tarnów − okolice − obiekt dawnej piekarni, budynki mag., pow. 1019 m2.

Cena 600 tys. zł + Vat
5. Tarnów − centrum, kamienica o pow.1061 m2 z lokalami użytk. Cena 2 mln zł
6. Szczawnica − stan sur. zamkn., dom−pensjonat, pięknie położony. Cena 470 tys. zł
7. Tarnów − Zgłobice, komfortowy, nowoczesny dom, pow.160 m2, dz.13 a.

Cena 360 tys. zł
8. Tarnów − komfortowe mieszkanie, pow. 82 m2, 4 pokoje, I piętro, założona KW
9. Roztoka k/Zakliczyna − dom, pensjonat, pow. 300 m2, dz. 23 a. Cena 290 tys. zł
10. Tarnów − obiekty magazynowe, pow. 2390 m2, (7 budynków), dz. 5380 m2.

Cena 1.5 mln zł
11. Dębno − 20 km od Tarnowa, komfortowy dom, dz. 35 a. Cena 120 tys. euro
12. Tarnów − budynek magazynowy − stan surowy, dz. 1,5 ha (2 km od centrum

Tarnowa). Cena 260 tys. zł
13. Okolice Jamnej − pięknie położona posesja u podnóży Parku Krajobrazowego,

dom całoroczny, komfortowo wykończony, w pobliżu posiadłość znanych kom−
pozytorów oraz zespołu obiektów Uniwersytetu Poznańskiego. Cena 400 tys. zł

14, Ilkowice k/ Tarnowa − dom pow. 90 m2, dz.29 a. Cena 140 tys. zł

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

DAGOBA DAGOBA DAGOBA DAGOBA DAGOBA s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.

Wynajem wybrane oferty biur:
Wysoki standard w atrakcyjnych cenach!!
Nowy biurowiec w Centrum, aranżacja dla
klienta, winda, miejsca parkingowe, portier−
nia, ochrona, wysoki standard wykończenia,
od 20m2 do 500 m2 na jednym poziomie;
Nowy biurowiec Łagiewniki, aranżacja dla
klienta, winda, miejsca parkingowe, ochro−
na, wysoki standard wykończenia
Biurowiec ul. J Lea – parking strzeżony, aran−
żacja dla klienta,
– 20 m2 biuro Smoleńsk, Floriańska
– 70 m2 front II piętro ul. Piłsudskiego 1200 zł

(jasne studio)
– Syrokomli 140 m2 4 piętro 3 000 zł
Sklep ul. Zwierzyniecka 50 m2 (duże witryny)
100zł/m2
Sklep ul. Zwierzyniecka 125 m2 (duże witry−
ny) 100zł/m2

Wybrane oferty wynajmu mieszkań:
1 pokój 35m2 Długa 750 zł
40m2 studio z garażem ul. Kościuszki 1600
40 – 85m2, 2 pokoje – 4 pokoje + aneks ok. Aka−
demii Rolniczej, umeblowane 800 – 2000 zł
42m2 2 pokoje + aneks Brogi 850 zł
55m2 2 pokoje (garaż) Brogi nowe komfor−
towe 1200zł
75m2 3 pokoje Starowiślna (pralka, zmywar−
ka...) 1700zł
Stylowy, odrestaurowany pałac 600m2 z
ogrodem 3 h (starodrzew)
Położony pomiędzy Krakowem a Krzeszowicami
wynajmiemy 3 tys euro lub sprzedamy 650 000 $

Sprzedaż wybrane oferty:
Garsoniera 20m2 Słoneczne 65 000zł
Garsoniera 19 m2 ul. Chopina 85 000 zł
2 pokoje 38 m2 Rogatka 1 piętro 150 000 zł

2 pokoje 78 m2 ul. Friedleina 170 000 zł do
częściowej adaptacji
Krowodrza (okolica Urzędniczej) – bardzo
ładna, zadbana kamienica z ogródkiem
2 pokoje 47 m2 (kominek) 190 000zł – wys. parter
3 pokoje 91 m2 (eleganckie) 430 000zł – I p.
Ok. Parku Krakowskiego, 145 m2 adaptacja
poddasza 420 000zł
3 pok. 60m2 ul. Komandosów (I p.) 185 000zl
3 pokoje 100m2 ul Batorego (parter) 390 tys zł
4 pokoje Chopina 137 m2  II piętro 4500zł/m2
Apartament dwupoz. – 3 sypialnie, salon, ga−
binet, 2 balkony, 135m2 w Podgórzu 390 tys zł
Apartament dwupoziomowy 98m2 widoko−
wy ul. Kawiory do wykończenia 400 tys zł
Apartament Łobzowska 140m2 950 000 zł
Dom wysoki standard Zarzecze 200 m2 1 mln zł
REZYDENCJA Wola Justowska 550m2 piękna
działka 350 000 euro
Dworkowy dom w Bolechowicach, 220m2
stan surowy, media rozprowadzone, 12 arów
piękna działka 365 000zł

Działki sprzedaż:
28 arów Gaj (ciekawa, słoneczna) 105 tys zł
9 arów Gaj budowlana 70 tys zł
30 arów Wieliczka, ul. Długa (piękna, słonecz−
na, widokowa) 95 tys zł
15 Chełm (widokowa, słoneczna) 305 tys zł
działki budowlane w Bolechowicach od 7000/ar

Kamienice na sprzedaż:
Okolica Retoryka– bardzo ładna, dobrze
utrzymana 2200 m2 dochodowa 1,5 mln euro
Okolica Kopernika 560m2 mieszkań, (300 m2
wolne)150 m2 strychu 1400 000 zł po częścio−
wym remoncie, 6 miejsc parkingowych
1400 m2 pusta doskonała lokalizacja 4,5 mln zł
(400 m2 sklepów, 20 apartamentów do zrobienia)

Ul. Zyblikiewicza 20; 31−029 Kraków

ZARZĄD i ADMINISTRACJA
NIERUCHOMOŚCI

licencje nr 7763, 2250
Bezpłatne porady administracyjne

Tel./faks: 292−64−75Biuro Nieruchomości
Tel. 432−28−90, 0−505/100−517

nr licencji pośrednika 3761

Mieszkania pilnie kupimy.
Duża baza klientów !!

e−mail: dagoba1@wp.pl www.dogoba.gratka.pl

USŁUGI Z ZAKRESU:
ZARZĄDZANIE  NIERUCHOMOŚCIAMI

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
POŚREDNICTWA

SZKOLEŃ

 DOMY SPRZEDAŻ:
• NIEPOŁOMICE dom w stanie surowym, pow. 120 m2,

pow. użytkowa 106 m2, działka 11arów; cena: 145 tys.
• OCHOJNO k/Swoszowic nowy dom bez podłóg i fliz, dział−

ka 18arów, pow.180 m2, wszystkie media; cena 360 tys.
• SZCZYTNIKI 2 domy do rem., budynek gospod., działka

8arów−ogrodzona + 6ha gruntów rolno−leśnych; cena: 310 tys.
• ŚWIĄTNIKI GÓRNE budynek usługowo−biurowy

260 m2, budynek biurowo−magazynowy 256 m2, budy−
nek magazynowy 532 m2; działka 56arów; cena: 1mln.zł.

• KOCMYRZÓW rozpoczęta budowa− parter 220 m2,
działka ogrodzona 27 arów; cena: 350 tys.

• ZAWOJA  przy granicy z parkiem narodowym z widokiem
na Babią Górę, wysoki standard, 180 m2, 300m do wyciągu
narciarskiego, ogrodzony, otoczony zielenią; cena: 390 tys.

• SUSŁÓW gm. Bojadła dom z 1920r. Powierzchnia
250 m2; cena: 42 tys.

MIESZKANIA:
• wynajmę: KURDWANÓW ul. Wysłouchów 62 m2:

3 pokoje, jasna kuchnia w pełni wyposażona, częścio−
wo umeblowane; cena: 800zł + media + czynsz

• wynajmę: Centrum A 60 m2: 3 pokoje, jasna kuchnia,
przedpokój, umeblowane; cena: 800 zł + czynsz + media

• wynajmę: ul. Augustiańska 35 m2: pokój, kuchnia,
przedpokój, umeblowane; cena: 800 zł + czynsz + media

• wynajmę: ul. Traugutta 35 m2: pokój z kuchnią; cena:
800 zł + czynsz + media

• wynajmę: ul. Heleny 62 m2: 3 pokoje, duży przedpo−
kój, jasna kuchnia, loggia; cena: 600 + czynsz + media

• wynajmę: ul. Białoprądnicka 67m2: 3 pokoje, balkon, ga−
raż, umeblowane, lodówka, pralka; cena: 1100zł + media

• wynajmę: ul. Konecznego 48 m2: 2 pokoje, umeblowa−
ne, jasna kuchnia; cena: 900zł + czynsz + media

• wynajmę: ul. Kobierzyńska 63 m2: 2 pokoje, j. kuchnia
+ jadalnia, piwnica, telefon, kablówka; cena: 1050 zł + media

• wynajmę: ul. Pachońskiego 60 m2: 3 pokoje, umeblo−
wane, RTV, AGD, @, nowe okna, miejsce parkingowe;
cena: 900 zł + media + czynsz

• wynajmę: ul. Morelowa 110 m2:umeblowane, RTV,
AGD, Canal+, ISDN, mały taras i balkon południowy,
garaż, na osiedlu zamkniętym, ochrona; cena: 4300

• sprzedam mieszkanie: BRONOWICE 37 m2: 2 poko−
je + aneks kuchenny, wysoki parter; cena: 130 tys.

• sprzedam mieszkanie: BRONOWICE 47,5 m2: 2 pokoje,
salon  + aneks kuchenny, wysoki parter; cena: 170 tys.

• sprzedam mieszkanie: KURDWANÓW 51 m2: 2 po−
koje, duży balkon, jasna kuchnia, parkiety, drzwi antyw−
łamaniowe, @−stałe łącze; cena: 170 tys.

BIURO: UL.KARMELICKA 20, 31−131 KRAKÓW
TEL./FAX 12 429 40 46 e−mail: biuro@mknieruchomosci

• sprzedam mieszkanie: NOWY PROKOCIM 55 m2:
3 pokoje, parkiety, duża loggia, rozkład: płn−pd; cena: 150  tys.

• sprzedam mieszkanie: oś. RŻĄKA 83 m2: 4 pokoje,
piwnica z oknami ; cena: 210 tys

• sprzedam mieszkanie: TARNÓW ul. Dwernickiego
105 m2: 5 pokoje, dwupoz., stan sur. zamknięty, okna PCV,
ogrodzone podwórko z parkingiem, piwnica; cena: 130  tys.

DZIAŁKI:
• działka rolna PACZUŁTOWICE k/ Krzeszowic 44 ary:

gaz, prąd, woda, widok na pole golfowe; cena: 52  tys.
• działka rolno−budowlana RACŁAWICE k/ Paczułto−

wic 80 arów: 60 arów + 20 arów lasu; są media, do−
jazd drogą asfaltową, 30 km od Makro; cena: 32  tys.

• działka budowlana ZAGÓRZE 86 arów: widokowa,
możliwość podziału na dwie działki, 400 m od drogi
A4, media w granicy; cena: 90  tys.

• działka rekreacyjna GRĘBNICE /gm. Zielonki 24 ary:
wszystkie media (w odl. ok. 200 m) widokowa, pięknie poło−
żona z kawałkiem starego sadu czereśniowego, cena: 17 tys.

• WIELICZKA: 10,3 ara, teren równy, zagospodarowa−
ny, altanka, wszystkie media, cena: 105 tys.

• MAŁA WIEŚ k/ Wieliczki: 21 arów, budowlana, woda,
prąd, blisko las; cena: 58 tys.

• BOLECHOWICE: 24 ary, wodociąg, gaz, prąd w gra−
nicy; cena: 130 tys.

• NIEPOŁOMICE Wola Batorska: działka budowlana
40 arów, przy drodze głównej z widokiem na Puszczę
Niepołomicką, media w granicy działki; cena: 120 tys.

• RUDNO 81 arów: na trasie Krzeszowice−Alwernia, przy
głównej drodze, 2/3 budowlana, 1/3 rolna, okolica bu−
dowlana; cena: 2 tys/ar

LOKALE:
• sprzedamy część zespołu garażowego ul. Na Dołach

wraz z działką − cena atrakcyjna
• wynajmę: ul. Mogilska 75 m2 − na kancelarię notarial−

ną, cena: 5tys + media do negocjacji
• wynajmiemy 3 lokale biurowe ul. Friedleina pow.

22−28 m2, tel., internet; cena: 22 zł/m2 netto + energia elektr.

POSZUKUJEMY dla naszych klientów:
• mieszkania do sprzedaży:

KROWODRZA: 2−3 pokoje!
• lokalu pod sklep odzieżowy
• lokalu pod gastronomię
• działek do sprzedaży na południu Krakowa
• mieszkań do wynajmu lub sprzedaży



106 BIURA NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ :

ul. Sławkowska 30
lok. użyt. parter 469,50 m2 (147,4
m2, piwnica + parter 262 m2 +
antresola 60 m2), cena 4.500 tys. zł
lok. użyt. parter 39,30 m2,
cena 920 tys. zł
apartament I piętro 69,90 m2,
cena 930 tys. zł
apartament I piętro 58,20 m2,
cena 640 tys. zł
apartament II piętro 71,90 m2,
cena 800 tys. zł
apartament II piętro 34 m2,
cena 390 tys. zł
apartament II piętro 44,80 m2,
cena 495 tys. zł

ul. Krakusa 17
mieszkania parter +I piętro +
stryszek (27,3 m2) 56,90 m2, cena
149 tys. zł

ul. Józefa 6
mieszkania II piętro 47,70 m2,
cena 200 tys. zł

ul. Augustiańska 4
mieszkania II piętro 55,60 m2,
cena 145 tys. zł

ul. Czyżyńska 2
lok. użyt. parter 45,80 m2,
cena 115 tys. zł

ul. Krakowska 5
piwnica (od frontu z wejściem od
podwórka) 76m 2, cena 45 tys. zł

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

ul. Berka Joselewicza 12
piwnice ok. 113 m2, cena 56 tys. zł
− za 1 m2 piwnic 500 zł z możliwo−
ścią pogłębienia

Działka–29 Listopada 36
pow.168 m2 – parking na 6
samochodów cena 54 tys. zł
lub 1 miejsce 9 tys. zł

WYNAJEM :
ul. Garbarska 24/1 − lokal użytko−
wy w działającym gabinecie
stomatologicznym, 18 m2,.
cena 1500 zł/m−c.

KUPNO :
Kupię kamienicę w centrum Kra−
kowa lub działkę pod budowę
budynku wielorodzinnego – Śród−
mieście lub Krowodrza.

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ I LOKALI
UŻYTKOWYCH  W CENTRUM

PROSZOWIC (TEL. 0 507 018 732)

ul. Głowackiego 1 (dawna poczta)
lokal użyt. 31,45 m2, cena 60 tys. zł
lokal użyt. 52,08 m2, cena 102 tys. zł
lokal użyt. 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

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:

Podwawelskie 21 m2 80 tys. zł
Królewska 29 m2 106 tys. zł
Bronowice 30 m2 118 tys. zł
Nowa Huta 38 m2 114 tys. zł
Bronowice 46 m2 188 tys. zł
Kurdwanów 51 m2 165 tys. zł
Podwawelskie 60 m2 205 tys. zł
Olsza 66 m2 200 tys. zł
Os. Centrum 72 m2 175 tys. zł
Rusznikarska 80 m2 350 tys. zł
Józefitów 82 m2 290 tys. zł
Ok. Nowego Kleparza 85 m2 279 tys. zł
Ruczaj 86 m2 240 tys. zł
Wola Justowska 90 m2 360 tys. zł
Kasztelańska 100 m2 140 tys. euro
Centrum 103 m2 390 tys. zł
Ok. Nowego Kleparza110 m2 350 tys. zł
Michałowskiego 110 m2 435 tys. zł
Mistrzejowice 111 m2 300 tys. zł

Domy:
Szczawa 90 m2 150 tys. zł
Olsza 130 m2 350 tys. zł
Libertów 220 m2 800 tys. zł
Wola Justowska 224 m2 1,1 mln zł
Wola Justowska 240 m2 275 tys. euro
Dąbie 250 m2 690 tys. zł
K/Wieliczki 270 m2 320 tys. zł
Wola Justowska 285 m2 1,39 mln zł
Swoszowice 290 m2 155 tys. USD
Wadów 300 m2 620 tys. zł
Wola Justowska 378 m2 390 tys. euro
Wola Batorska 460 m2 490 tys. zł
Zakopane 530 m2 1,6 mln zł

Działki budowlane:
Wola Justowska 14 a 370 tys. zł
Golkowice 12 a 60 tys. zł
Bronowice 24 a 280 tys. zł

Kamienice:
Kazimierz 1200 m2 500 tys. USD
Centrum 1200 m2 1,2 mln euro
Podgórze 600 m2 650 tys. zł

Wynajem:
Mieszkania:

Oficerskie 20 m2 450 zł
Al. Pokoju 24 m2 550 zł
Dąbie 26 m2 500 zł
Bronowice 30 m2 600 zł

Kliny 32 m2 600 zł
Górka Narodowa 32 m2 650 zł
Brodowicza 36m2 850 zł
Podgórze 37m2 550 zł
Pl. Centralny 37 m2 500 zł
Ruczaj 38 m2 700 zł
Mazowiecka 43 m2 1000 zł
Wrocławska 45 m2 800 zł
Podwawelskie 48m2 1000 zł
Kazimierza Wielkiego 48 m2 1000 zł
al. Pokoju 48 m2 1100 zł
Lipska 55 m2 750 zł
Kapelanka 57 m2 1000 zł
Karmelicka 60 m2 1600 zł
Bronowice 70 m2 2000 zł
Wola Justowska 80 m2 3000 zł
Sienkiewicza 85 m2 2000 zł
Centrum 89 m2 2150 zł
Salwator 100 m2 1000 USD
Centrum 110 m2 900 euro
Zapolskiej 115 m2 1800 zł
Centrum 124 m2 3100 zł
Centrum 160 m2 1300 euro
Centrum 170 m2 2600 euro

Domy:
Oficerskie 150 m2 2000 zł
Cichy Kącik 135 m2 750 euro
Dębniki 180 m2 1300 USD
Przegorzały 200 m2 1600 USD
Wola Justowska 224 m2 2200 euro
Wola Justowska 250 m2 2500 euro
Wola Justowska 250 m2 2500 USD
Wola Justowska 285 m2 2600 euro
Wola Justowska 350 m2 1500 euro
Wola Justowska 350 m2 3500 USD

Biura i usługi:
Floriańska 30 m2 1300 zł
Oficerskie 53 m2 2000 zł
Al. Krasińskiego 70 m2 2000 zł
Karmelicka 75 m2 1800 zł
Centrum 89 m2 2670 zł
Tomasza 96 m2 1000 euro
Szlak 100 m2 2500 zł
Centrum 106 m2 2200 zł
Centrum 124 m2 3720 zł
Włóczków 130 m2 3000 zł
Karmelicka 141 m2 3500 zł
Centrum 150 m2 3000 zł
Karmelicka 150 m2 1800 euro
Centrum 200 m2 4000 zł

Obiekty handlowe:
Centrum 50 m2 3000 USD
Centrum 115 m2 7000 zł
Centrum 120 m2 12 tys. zł
Stare Miasto 120 m2 35 tys. zł
Krowodrza 140 m2 10 tys. zł

Poszukujemy mieszkań, domów, działek do sprzedaży i wynajęcia.

numer licencji:
1955, 4485

Nieruchomości „TWÓJ DOM”
Os. Centrum E 21    31−934 Kraków
e−mail: biuro@twoj−dom.com.pl
www.twoj−dom.com.pl
Tel. 643−76−60, 680−50−30, 0501 406−227

WIĘCEJ INFORMACJI
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.twoj−dom.com.pl , Fax 680−50−31

Domy
Kopytówka 200 m 18 a st. sur. – 128 000
Niepołomice 140 m 15 a do zam. – 149 000
Karniów 140 m 9a do zam. – 149 000
Sidzina 170m 14 a 2−rodzinny do zam. – 550 000
Złoty Róg 270 m 13 a ogród do zam. – 850 000
Zielonki 460 m 21 a do zam. rezydencja – 250 000 euro

Mieszkania
2 pokojowe

Wzgórza Krzesławickie 37 m j.k. 1/10 po rem. –  99.000
Albertyńskie 40m 1/4 j.k.–  105 000
Kazimierzowskie 37m wp/4 j.k. po rem. –  97.000
Strusia 63m wp/10 ciekawa aranżacja –  148 000
Starowiślna 37m balkon wys. stand. –  169 000
Górka Narodowa nowe wp/4 wykończone 58 m –
210 000

3 pokojowe
Rostworowskiego 64 m wp/4 b. ładne –  175 000
Jana Pawła 63 m II poz. wys.  stand. wyposażone –
199 000

OFERTY NA WYŁĄCZNOŚĆ
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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             www.annco.pl

Sprzedam dom

Sprzedam dom

KRAKÓW – LIBERTÓW
230 m2, bez białego montażu, działka 8 a

KRAKÓW – LIBERTÓW
230 m2, bez białego montażu, działka 8 a

KRAKÓW – LIBERTÓW
140 m2, wykończony
KRAKÓW – LIBERTÓW
140 m2, wykończony

te l .  0602 /  78−37−17te l .  0602 /  78−37−17te l .  0602 /  78−37−17te l .  0602 /  78−37−17te l .  0602 /  78−37−17

 "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

Dom drewniany dz. 78 ar
– 55 km od Kakowa – 36.000zł

Dom z pięknym ogrodem – dz 50 ar
– k. Żegociny – 290.000zł

SPRZEDA:
• Działka budowlana − 1 ha − 45 km od Krakowa − 27.000zł
• Działka budowlana k. lasu − Lipnica k. Wiśnicza − 26ar − 25.000zł
• Działka budowlano − rolna k. Łapanowa − ładna k. lasu − 75ar − 41.000zł
• Dom stan surowy − rekreacyjny − nad zalewem w Łapanowie − 75.000zł
• Domki rekreacyjne nad Rabą − komfortowe − Bochnia − 89.000zl
• Dom nowy − Lipnica k. Wiśnicza − dz 27ar − ładna − 215.000zł
• Bochnia DOMY: Brzeźnicka − 135.000, os. Niepodl. − 160.000zł,
• Bochnia − mieszkania − 59m2 − 96, 000zł, 72m2 − 90.000zl
• Brzesko − działka budowlana − 16,5ar − 59.000zł
• Bochnia − 2/3 parteru w kamienicy − 86m2 − 85.000zł − OKAZJA
• Bochnia − budynek produkcyjno − handlowy − 1.000m2 − 270.000zł
• Bochnia − budynek mieszkalny − dz 42ary − 390.000zł
• Ok. Bochni − sklep − 180m2 z działką 14ar − 180m2 − 75.000zł − OKAZJA
• Pawilon handlowy − 300m2 − Brzesko − 170.000zł
• Bochnia − lokale handlowe − 70m2 − 1.900zł, mieszkalny − 100m2 − 750zl − WYNAJEM
• Apartamenty umeblowane w parku − 103m2 − k. Bochni − 750zł/mc + media − wynajem
• Baza magazynowo − produkcyjna z działką 50ar − k. Bochni − 205.000zł − OKAZJA

Działki budowlane piękne k. lasu −
o. Wiśnicza − 13 ar−13.000 zł, 27 ar − 27.000

zł

Dom, stan surowy, dz. 17 ar
k. Łapanowa − 91.000 zł

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. OFFICE SPACE & APART-
MENTS AT RYNEK GŁÓWNY
from 50-250 sq.m
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SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

Apartament 106 m2, ul.
Wesele – Bronowice,
dwupoziom., wykończo−
ny, osiedle zamknięte.
Cena 550.000 zł. Tel. 501/
028328
Apartament dwupoziom.
91 m2, 4−pok., kuchnia,
łazienka, kominek grzew−
czy, garaż 27 m2, mini
ogródek, ul. Glogera
sprzeda właściciel. Cena
355.000 zł. Tel. 501/
176173, www.fajnemiesz−
kannie.prv.pl
Apartament w Zakopa−
nem, 53m2 + 60m2 ogró−
dek z widokiem na Gie−
wont, nowy, wł. hipot.,
obiekt pensjonatowo−
apartamentowy, ochrona
24h, recepcja, fitness,
sauna, basen, m. parkin−
gowe, w sąsiedztwie wy−
ciąg narciarski. Cena
350.000zł Właściciel. Tel.
507/065507
Garsoniera 28 m2, nowa,
wykończona, Kurdwa−
nów. Cena 86.000 zł. Tel.
12/6542685, 508/087103
Mieszkanie 150 m2, ul.
Kuźnicy Kołłątajowskiej, I
p., jednopoziom., do in−
dyw. wykończenia, moż−
liwość wydzielenia gabi−
netu. Cena 3.300 zł/m2 –
właściciel. Tel. 501/350477
Mieszkanie 31 m2, I p., ja−
sna kuchnia, pokój, log−
gia, Żabiniec, termin
ukończenia budowy −
12.2004 r. Cena 90.000 zł.
Tel. 12/6480346, 502/
589814
Mieszkanie 34 m2, Czyży−
ny, I p., pokój z jasną,
umebl. kuchnią, gardero−
ba, ogrodzony pojedyn−
czy blok, miejsce parkin−
gowe. Cena 100.000 zł.
tel. 888/140689

Mieszkanie 36 m2, ul. We−
issa, I/IV p., 2−pok., po re−
moncie, parkiet, flizy, wy−
posażenie kuchni. Cena
135.000 zł. Tel. 12/6377767,
606/458666
Mieszkanie 36 m2, X p.,
pokój z kuchnią, os. Kom−
batantów. Cena 85.000
zł. Tel. 49/7151660352,
502/893125 ( od 25.07. do
07.08.)
Mieszkanie 37 m2, Wysło−
uchów, 1−pok. Cena
100.000 zł. Tel. 606/395583
Mieszkanie 3−pok., nowe,
pięknie wyposażone z ga−
rażem, Ruczaj. Cena
320.000 zł. Tel. 608/061157
Mieszkanie 41 m2, przy ul.
Hetmańskiej, 1−pok. +
aneks, przedpokój, kuch−
nia, wc. Cena 95.000 zł.
Tel. 600/613313
Mieszkanie 42 m2 + antre−
sola, ul. Śląska, balkon od
strony podwórka, po re−
moncie, ciche, parkiet, fli−
zy. Cena 160.000 zł – bez−
pośrednio. Tel. 509/
020555
Mieszkanie 45 m2, ul.
Reja, sp. wł., 2−pok., duży
balkon, nowe, niewykoń−
czone, biały montaż.
Cena 203.000 zł – do ne−
gocjacji. Tel. 12/6414946
Mieszkanie 48,34 m2, ul.
Wielicka, IV p., 2−pok., j.
kuchnia, balkon, okna
PCV, parkiety, flizy, blok
ocieplony w 2003 r. Cena

145.000 zł. Tel. 12/6551867,
602/610012
Mieszkanie 50 m2, 3−pok.,
ul. G. Roweckiego, I/IVp.,
komfortowe, dobry do−
jazd. Cena 150.000 zł –
sprzedaje właściciel. Tel.
501/470454
Mieszkanie 50 m2, Brono−
wice, ul. Szablowskiego,
nowe, wysoki standard
wykończenia i wyposaże−
nia, widok na park, ochro−
na, ogródek, rolety an−
tywł., balkon. Cena
245.000 zł. Tel. 600/431658
Mieszkanie 52 m2, ul.
Chmieleniec, 2−pok., par−
ter, luksusowe, osiedle
ogrodzone. Cena 190.000
zł. Tel. 604/309612
Mieszkanie 53 m2, 3−pok.,
Krowodrza, ul. Opolska.
Cena 177.000. Tel. 600/
387756 po 19.00
Mieszkanie 62 m2, 3−pok.,
parter, nowe, wykończo−
ne, ok. Instytutu Pediatrii.
Cena 230.000 zł – właści−
ciel. Tel. 12/6577988
Mieszkanie 65 m2, ul. Kor−
diana, dwupoziom. z
poddaszem, otwarta
przestrzeń, kuchnia z ja−
dalnią umebl., 2 łazienki,
salon, parkiet, schody
drewniane, wysoki stan−
dard wykończenia. Cena
275.000 zł. Tel. 602/334033
Mieszkanie 72 m2, 3−pok.,
0/IV, po remoncie, ul. He−
leny. Cena 188.000 zł. Tel.
12/6553484

Mieszkanie 72 m2, os.
Oświecenia, ładne, za−
dbane, 2 balkony – widok
na Wawel, b dobry roz−
kład pomieszczeń, dobry
dojazd. Cena 200.000 zł.
Tel. 693/161678
Mieszkanie 74 m2, parter,
os. Oświecenia, hipoteka,
atrakcyjne, po general−
nym remoncie z zabudo−
wą kuchni. Cena 220.000
zł. Tel. 12/6474129, 503/
798756
Mieszkanie 78 m2, ul. Li−
manowskiego, II p., 3−
pok.. Cena 3.000 zł/m2 –
do remontu lub 4.000 zł –
po remoncie. Tel. 12/
4115035, 609/212034
Mieszkanie 82 m2, Krzeszo−
wice, 4−pok., Ip., kuchnia,
jadalnia, duży balkon,
garaż murowany. Cena
170.000 zł. Tel. 602/113834

Salwator ul. SyrokomliSalwator ul. SyrokomliSalwator ul. SyrokomliSalwator ul. SyrokomliSalwator ul. Syrokomli
2 pokojowe, 65m2, parter w ka−
mienicy z lat 30tych − 195.000zł
Rejon Placu na GroblachRejon Placu na GroblachRejon Placu na GroblachRejon Placu na GroblachRejon Placu na Groblach
2 pokojowe, pow. 49m2, I piętro −
221.000zł
Dębniki ul. MieszczańskaDębniki ul. MieszczańskaDębniki ul. MieszczańskaDębniki ul. MieszczańskaDębniki ul. Mieszczańska
4 letnie, 3 pokojowe, superkomfor−
towe, 54 m2 − 234.000zł
Stare Podgórze ul.SmolkiStare Podgórze ul.SmolkiStare Podgórze ul.SmolkiStare Podgórze ul.SmolkiStare Podgórze ul.Smolki
4 pokojowe, pow. 132m2, zadba−
na kamienica z lat 20 tych −
409.000zł
Rejon ZwierzynieckiejRejon ZwierzynieckiejRejon ZwierzynieckiejRejon ZwierzynieckiejRejon Zwierzynieckiej
atrakcyjne, 74 m2, trzypokojowe −
350.000zł

BIURO NIERUCHOMOŚCI ADAMSKA & PODGÓRSKA
31−052 KRAKÓW ul. św. Wawrzyńca 38/6, tel./fax 423−25−59
Do zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na stronęDo zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na stronęDo zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na stronęDo zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na stronęDo zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na stronę

www.nieruchomosci−krakow.pl, e−mail: biuro@nieruchomosci−krakow.pl

WWWWWola Justowskaola Justowskaola Justowskaola Justowskaola Justowska
dwupoziomowy apartament, garaż
− 465.000zł

Rejon WRejon WRejon WRejon WRejon Woli Justowskiejoli Justowskiejoli Justowskiejoli Justowskiejoli Justowskiej
dwunastoletni dom po moderniza−
cji, pow. 210 m2, 7a działka−
430.000zł

SoboniowiceSoboniowiceSoboniowiceSoboniowiceSoboniowice
nowy dom, do cz. wykończenia,
pow. 220m2, widokowa działka
15a − 355.000zł

WitkowiceWitkowiceWitkowiceWitkowiceWitkowice
nowy bliźniak do wykończenia,
pow. 180m2, działka 6a widoko−
wa − 450.000zł

NIERUCHOMOŚCI
K R A K Ó W  ul. Smoleńsk 22
tel. 292−76−83, 0601 339−653

ŁADNE MIESZKANIA DO SPRZEDANIA:
a) 1−pok. nowe, j.k., 34,5m2, CO wł. − 128 tys.zł
b) 1−pok. j.k., 36m2, Rondo Mogilskie − 139 tys.zł
c) 2−pok. j.k., 64m2, Salwator, cegła − 240 tys.zł
d) 3−pok. j.k., 64m2, os. Oświecenia − 159 tys.zł
e) 3−pok. j.k., 52m2, loggia, Widok − 170 tys.zł
f) 3−pok. j.k., 64m2, loggia, Widok − 205 tys.zł
g) 3−pok. j.k., 52m2, Krowodrza − 150 tys.zł
h) 4−pok. apartament, Krowodrza − 380 tys.zł
i) 4−pok. nowe, 110m2, Prądnik − 360 tys.zł
j) 4−pok. nowe, Zaczarowane Koło − 440 tys.zł
k) DOM − stan surowy, dz.7a, Mogilany − 280 tys.zł

ZGŁOŚ NAM MIESZKANIE
NA SPRZEDANIE

ACI  NIERUCHOMOŚCI
31−513 Kraków, ul. Olszańska 16
tel. 012 411 99 22;  012 411 92 24

MIESZKANIA–DOMY−DZIAŁKI− BIURA
Sprzedaż, wynajem − wybrane oferty

Agatowa 78.000zł, Strzelców 160.000zł;

Szuwarowa 203.000zł; Legnicka 235.000zł
Topazowa garaż, 186.000zł;
TONIE – 120m2, nowy, 5a, 400.000zł
ŁUCZYCE – 170m2, nowy, 220.000 zł
PROKOCIM – 120m2, 260.000zł
KOŚCIELNIKI – 180m2, 20a, 240.000zł
Żabiniec – 1100zł,  Bandurskiego – 1100zł
PAWILON wolno stojący 240m2 Azory;
BIUROWE − od 9 zł/m2, różne pow. i standard,
możliwość adaptacji pod najemcę

HALE, MAGAZYNY, PLACE

Budowl. − Marszowiec, Lusina, Bolechowice
Komercyjne Rybitwy od 0,5ha − 7,5ha;
gm. Mogilany 5,33ha– bud.,  usł. zdrowot.



OGŁOSZENIA DROBNE 109

Mieszkanie 84 m2, ul. Krzy−
ża, III/III p., 2−pok., komfor−
towe, do remontu, parkie−
ty. Cena 400.000 zł. Tel.
605/269231
Mieszkanie 90 m2, 4−pok.,
dwupoziomowe, nowe,
wykończone, Kurdwa−
nów. Cena 288.000 zł. Tel.
12/6542685, 508/087103
Mieszkanie 98 m2, 4−pok.,
I/IIIp., ’98 r. wykończone,
umeblowana kuchnia,
balkon, garaż, ochrona,
zielony teren, ciche, fit−
ness gratis w obiekcie.
Cena 300.000 zł bezpo−
średnio. Tel. 606/893601
Mieszkanie, ul. Długa, III
p., 3−pok., balkon, ogrze−
wanie akumulacyjne,
gaz. Cena 237.000 – bez
pośredników. Tel. 505/
955567

DOMY
Bliźniak 300 m2, ul. Bałtyc−
ka – Krowodrza, super−
komfortowy, czteropo−
ziom., ocieplony, nowa
elewacja, na mieszkania,
biura, przedsiębiorstwo.
Cena 495.000 zł. Tel. 12/
4152026

Dom 100 m2, do zamiesz−
kania i do remontu, dział−
ka 13 a, Kraków − Bieża−
nów. Cena 280.000 zł. Tel.
606/715704
Dom 110 m2, Inwałd k/
Wadowic, 4−pok., garaż,
media, zabudowania go−
spodarcze, sad. Cena
130.000 zł. Tel. 606/524732
Dom 110 m2, Inwałd k/
Wadowic, dwupoziom.,
podpiwniczony, media,
działka 11 a. Cena
135.000. Tel. 697/945822
Dom 120 m2 + 60 m2, So−
boniowice, poddasza do
adaptacji, nowy, wykoń−
czony, wysoki standard,
okna antywłamaniowe,
rolety, alarm, dz. 5,5 a,.
Cena 410.000 zł – do ne−
gocjacji. Tel. 696/782907
Dom 14−letni, 260 m2, Rab−
ka−Zdrój, 5−7 pokoi, wido−
kowy, funkcyjny, komfort,
elegancka kuchnia, 3 ła−
zienki, taras, ogród 7 a –
można dokupić. Cena
295.000 zł lub wynajem.
Tel. 12/4222710, 606/
131560

Dom 150 m2, ok. Wado−
wic, nowy, parterowy, 2
pokoje, kuchnia, wysoki
standard wykończenia,
działka 11 a, media.
Cena 390.000. Tel. 33/
8233791
Dom 175 m2 + 90 m2 pod−
dasza do adaptacji, os.
Jugowice, budowa trady−
cyjna, superkomfortowy,
dz. 10,5 a. Cena 585.000
zł. Tel. 501/095401, 502/
588861
Dom 200 m2, 7 km od Kra−
kowa, do wykończenia,
technologia tradycyjna,
widokowa, południowa
działka, parter: kuchnia z
salonem, gabinet, łazien−
ka, garaż: poddasze: 4
pokoje, łazienka. Cena
365.000 zł. Tel. 12/4154067,
602/151090
Dom 220 m2, działka 64 a,
Głogoczów. Cena
260.000. Tel. 12/2737330
Dom 250 m2, nowy, Wa−
dowice, ul. Iwańskiego.
Cena 260.000 zł. Tel. 604/
642753
Dom 300 m2, Wola Ju−
stowska przy Parku Decju−

sza, superkomfortowy.
Cena 500.000 euro lub
wynajmę 11.000 zł. Tel.
602/480020
Dom 326 m2, wolnostoją−
cy, dwukondyg., po kapi−
talnym remoncie, w par−
terze działalność gastr.
Cena 750.000 zł, wynajem
– cena do uzgodnienia.
Tel. 12/2693435, 12/
6377344 wieczorem, 691/
027443
Dom 800 m2, gm. Zielon−
ki, wielorodzinny, wielo−
funkcyjny, stan sur. za−
mknięty. Cena 850.000 zł.
Tel. 12/4194136, 501/
517037
Dom całoroczny, Myśleni−
ce, działka 11 a, 5 pokoi,
salon, 2 łazienki, tarasy,
garaż, piękne otoczenie –
lasy, potok, 800 m od
Raby i Zakopianki sprze−
dam lub zamienię na do−
mek w Krakowie. Cena
330.000 zł. Tel. 12/4115034,
609/212034
Dom do zamieszkania, 12
km od Krakowa. Cena
235.000 zł − właściciel. Tel.
12/3884140

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)

Kamienica − Kraków, ul. Radziwiłłowska
− łączna powierzchnia użytkowa 945 m2,

23 mieszkania, wolna powierzchnia
około 326 m2, jeden właściciel, kamienica
bez obciążeń hipotecznych, podpiwniczo−

na, możliwość adaptacji strychu
na cele mieszkalne.
Cena: 310.000 euro

OKAZJA!
POSIADŁOŚĆ LUB APARTAMENTY
ZAKOPANE−PARDAŁÓWKA
• SUPERKOMFORTOWE
• z widokiem na panoramę Tatr
• 1000m do wyciągu narciarskiego na

Nosalu
• 50m do basenu i kortów tenisowych
• 20m do stadniny koni
• bardzo dobra komunikacjaTTTTTel. 0504−133−390el. 0504−133−390el. 0504−133−390el. 0504−133−390el. 0504−133−390

Wybrane oferty mieszkań do sprzedaży
� Krowoderska − garsoniera − 24,5 m2, po gen. remoncie 105.000 zł
� Bosaków − 1−pokojowe − 30 m2, 4p/10 85.000 zł
� Ułanów − 2−pokojowe, j.k − 34 m2, 1p/4 117.000 zł
� Złotego Wieku − 2−pokojowe − 52 m2, 3p/4, loggia 139.000 zł
� Turniejowa − 2−pokojowe − 51 m2, 1p/4, cegła, 9−letnie, balkon 139.000 zł
� Ceglarska − 2−pokojowe − 50 m2, 8p/10, balkon 139.000 zł
� Stojałowskiego − 3−pokojowe − 60 m2, 1p/4, dwa balkony 145.000 zł
� Opolska − 3−pokojowe − 45 m2, 10p/10, w cenie meble i wyposażenie 151.000 zł
� Turniejowa − 4−pokojowe − 94 m2, 2−letnie, ładnie wykończone 279.000 zł
� Stradomska − 4−pokojowe − 121 m2, 2p, 15−letnia nadbudowa, 560.000 zł

————— OBSŁUGA   PRAWNA,   POŚREDNICTWO   KREDYTOWE ——−

Domy willowe w zabudowie bliźniaczej
o pow. 175 m2, na działkach 6,3 a
materiały wysokiej jakości
wszystkie media
do indywidualnej aranżacji wewnętrznej
działka z widokiem na Kraków
Cena z gruntem: 100 tys. euro

tel. 606 186−768, 501 188−351
BEZPOŚREDNIO

KRAKÓWKRAKÓWKRAKÓWKRAKÓWKRAKÓW
– MARSZOWIEC– MARSZOWIEC– MARSZOWIEC– MARSZOWIEC– MARSZOWIEC
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Dom drewniany z bali,
podpiwniczony, do re−
montu, na działce wido−
kowej 60 a, Łoniowa k/
Brzeska. Cena 45 tys. lub
z polem i lasem 2,7 ha −
60 tys. Tel. 77/4441683
Dom dwurodzinny
(2x130m2) + lokal pod
prod. garm.−spoż.
(120m2), okolice Świątnik
Górnych, sprzedam, za−
mienię, inne propozycje.
Cena 340.000 – do nego−
cjacji. Tel. 503/646870
Dom dwurodzinny 300
m2, ok. Cieszyna – Ocha−
by, działka 9 a, możliwość
dokupienia drugiej 9 a
działki, blisko Wisły i trasy
Katowickiej. Cena
320.000 zł. stani−
slaw.h@plusnet.pl Tel.
607/051682
Dom komfortowy 154 m2

z ogrodem, Wola Justow−

ska−Zarzecze. Cena
180.000 euro. Tel. 695/
716855
Dom murowany, piętrowy
z garażem na działce re−
kreacyjnej 7 a, zagospo−
darowanej, wieloletnie
drzewa i krzewy, Brodła k/
Alwernii. Cena 85.000 zł.
Tel. 41/3844507, 606/
836094 (wieczorem)
Dom przedwojenny z
ogrodem, 34 a, blisko las,
potok, źródła wody mine−
ralnej, Łomnica Zdrój.
Cena 55.000 zł. Tel. 603/
213302
Dom superkomfortowy
300 m2, Wola Justowska
przy Parku Decjusza.
Cena 500.000 euro lub
wynajem – 11.000 zł. Tel.
602/480020
Dom w budowie 110 m2,
Dąbrowa Szlachecka – 5
km od granic Krakowa,

działka 12 a, prąd, woda,
kanalizacja. Cena
130.000 zł. Tel. 12/2597810,
505/164096
Dom wolnostojący, Nie−
połomice, działka 12 a, 6
pokoi, 2 łazienki, 2 gara−
że, wszystkie media. Cena
320.000 zł. Tel. 12/2811659,
601/597041
Dom wolnostojący, w po−
łudniowej części Krako−
wa, nowy, superkomfor−
towy. Cena 960.000 zł. Tel.
605/059327
Dom z 1996/7 r., 175 m2,
os. Jugowice, budowa
tradycyjna, wolnostoją−
cy, superkomfortowy, dz.
10,5 a – zagospodarowa−
na. Cena 585.000 zł. Tel.
501/095401, 502/588861
Dom z działalnością (re−
stauracja), taras, 200 m2,
dz. 31 a, własne ujęcie
wody, przy trasie na Zako−
pane. Cena 350.000 zł −
do negocjacji, możliwość
wynajmu. Tel. 600/613313
Domek do remontu z
działką budowlaną 3,5 a,
Ruczaj. Cena 130.000 zł –
bez pośredników. Tel. 503/
615003

DZIAŁKI
Działka 13 a, narożna,
media na działce, Czerni−
chów. Cena 50.000 zł. Tel.
600/358313
Działka 14 a, 30 km na za−
chód od Krakowa na te−
renie Jurajskich Parków

Krajobrazowych, widoko−
wa, media, droga asfal−
towa. Cena 70.000 zł –
bezpośrednio. Tel. 12/
2831134
Działka 3 ha (1 ha budow−
lana, 1 ha rolna, 1 ha las),
media. Cena 150.000 zł.
Tel. 32/2602213
Działka 39 a ze starym do−
mem 320 m2, Bodzechów
k/Ostrowca Św., wszystkie
media. Cena 250.000 zł.
Tel. 41/2477015
Działka 96 a, Nowa Huta
− ok. ul. Bulwarowej, są−
siednie działki uzbrojone.
Cena 12.000 zł/a. Tel. 12/
6332522, 33/8221908, 608/
663338
Działka budowlana 1, 52
ha, Zakrzówek (Kamieniar−
ska, G. Roweckiego), WZiZT
w opracowywaniu. Cena
800.000 euro. e−mail: za−
krzowek@hotmail.com
Działka budowlana 10 a,
uzbrojona, Lusina – koło
przystanku autobusowe−
go linii 255, 7 km na połu−
dnie od centrum Krako−
wa. Cena 10.000 zł/a. Tel.
608/104349
Działka budowlana 12 a,
41 orne, 38 las, Dobczy−
ce. Cena 70.000 zł. Tel.
509/388192
Działka budowlana 20 a,
widokowa, Wieliczka Dę−
bowa. Cena 9.000 zł – do
negocjacji. Tel. 12/
2784629

ul. Czarnowiejska 84/1, 30−054 Kraków,
tel. 631−41−91, fax 631−41−90, 0504−133−390

www.domator.one.pl

Domy, działki sprzedaż:
Majkowice, 62a, 48.000zł
Niepołomice, 41a, 170.000zł
Węgrzce, 10a, komercyjna,
200.000zł
Bolechowice, dom w stanie suro−
wym, 230m2, 58a
Stróża, dom całoroczny, 80m2,
42a z lasem
Krosno, salon samochodowy przy
drodze 98, wynajem lub sprzedaż
Garaż, 20m2, Retoryka

Mieszkania sprzedaż:
Krokusowa, 33m2, 105.000zł

Słomczyńskiego, 34m2, 99.000zł

Urzędnicza, 39m2, 155.000zł

Konfederacka, 40m2, 120.000zł

Ogrodniki, 45m2, 129.000zł

Turniejowa, 82m2, superkomfortowe,
z garażem, 279.000zł

Ruczaj, nowoczesna technologia,
sprzedaż w cenie inwestora

Sprzedam pięknie położoną rezydencję
na Woli Justowskiej przy ul. Zakamycze

(600 m od Kopca
Piłsudskiego)

tel.425−27−40, w godz. 8.00−16.00

Stan surowy
zamknięty,

działka 60 a

CITY−TAXI
tel. (012) 96−21
(012) 2−666−444

taxi osobowe, taxi bagażowe, zakupy na telefon,
przesyłki kurierskie
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Działka budowlana 21,88
a, widokowa, woda, prąd,
altanka, zadrzewiona, bli−
sko las, Podszkle gm. Czar−
ny Dunajec. Cena 2.500 zł/
a. Tel. 693/445518
Działka budowlana 25 a,
Zakrzów gm. Niepołomice
od strony Wieliczki, droga
asfaltowa, ładna okolica.
Cena 3.600 zł/a. Tel. 12/
2819198 wieczorem
Działka budowlana 28 a,
Głogoczów, widokowa.
Cena 3.000 zł/a. Tel. 601/
15807 (w godz. 6.00 –
16.00)

Działka budowlana 30 a,
szer. 20 m, Górna Wieś, wi−
dokowa. Cena 165.000 zł.
Tel. 12/4169191 po 20.00
Działka budowlana 38 a,
atrakcyjna, spokojna, wi−
dokowa, lekko spadowa
na południe, teren parku
widokowego, sąsiedztwo
atrakcyjnych miejsc tury−
stycznych, Łazy − 22 km
od Krakowa. Cena 3.500
zł/a. Tel. 12/2822210
Działka budowlana 4 a
(20x20) w Rupniowie k/Li−
manowej, uzbrojona
(prąd, woda, gaz, szam−

bo, siła) obok drogi asfal−
towej, kiosk z blachy
(ocieplony) na działce,
piękna okolica. Cena
15.000 zł za całość. Tel.
18/3322255
Działka budowlana 40 a,
szer. 40 m, Zelków gm. Za−
bierzów, widokowa, stok
południowy. Cena 210.000
zł – bez pośredników. Tel.
12/2851026 wieczorem
Działka budowlana 49 a,
Krzywaczka, komercyjna,
płaska, asfalt, media.
Cena 1.400 zł/a. Tel. 604/
372827

Działka budowlana 5 a,
Kraków−Łagiewniki, kwa−
dratowa, cała ogrodzo−
na, drzewa iglaste, b. do−
bre położenie, prąd na
działce, własność hipo−
teczna. Cena 150.000 zł.
Tel. 32/6150151, 692/
122978
Działka budowlana 8 a ,
ok. Michałowic, nowa za−
budowa, media w dro−
dze dojazdowej, autobu−
sy MPK. Cena 50.000 zł –
bezpośrednio. Tel. 12/
6264119 po 20.00

USŁUGI GEODEZYJNE

K R A K Ó W ,  u l .  K . W a l l e n r o d a  5 7 / 4 8
T e l .  0 1 2 / 6 5 7 − 1 3 − 2 9 ,  0 5 0 2  8 2 2  6 3 6

m g r  i n ż .  L e s z e k  K w i e c i e ń
Mapy dla celów projektowych, pomiary powykonawcze,

tyczenie budynków i uzbrojenia terenu, wznowienie granic.

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
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Działka budowlaną 0,16
ha, na rekreację lub dzia−
łalność gospodarczą,
przy trasie Kraków – Nowy
Sącz, uzbrojenie w okoli−
cy. Cena 15 zł/m2. Tel. 12/
4157914
Działka komercyjna 1730
m2, szer. 21 m, ul. Sosno−
wiecka. Cena 40.000 zł/a.
Tel. 12/4251041, 507/
781580
Działka rekreacyjna 4 a –
domek letniskowy, nowy,
murowany 30 m2, Balice,
Kryspinów, prąd, woda,
dobry dojazd na działkę.
Cena 35.000 zł. Tel. 695/
616868
Działka rekreacyjna w
tym część stawu w prze−
kwalifikowaniu o pow. 130
a, gm. Zielonki. Cena
350.000 zł. Tel. 12/4194136,
501/517037
Działka rolna 41 a, pół−
nocny rejon Pękowic
(nad Bałuchą), np. pod
rekreację (możliwość bu−
dowy stawu na ryby),
prąd, gaz, telefon. Cena
60.000 zł. Tel. 600/070063
Działka rolna 45 a, Lusina
– kierunek Wrząsowice,
przy drodze asfaltowej,
możliwość podziału, 8 km
na południe od centrum
Krakowa. Cena 5.000 zł/
a. Tel. 608/104349
Działka rolna 57 a, ul.
Mrówczana − Wola Ju−
stowska, widokowa.
Cena 300.000 zł. Tel. 12/
4251041, 507/781580
Działka rolną 0,46 ha,
Bochnia−Duszyce, ul.

Strzelecka, przy drodze
asfaltowej, 4 km od cen−
trum. Cena 2 zł/m2. Tel.
12/4157914
Działka1,2 ha z możliwo−
ścią wytyczenia mniej−
szych (po 20 a), media w
zasięgu 70 m, dobry do−
jazd, Gromnik k/Tarnowa.
Cena 600 zł/a. Działka 31
a przy drodze asfaltowej,
płaska południowa stro−
na, media w zasięgu.
Cena 1.200 zł/a. Tel. 74/
8171084
Działki (dwie obok siebie)
12 a z małym domkiem
drewnianym, ok. Mako−
wa Podhalańskiego,
atrakcyjne, woda, prąd,
dojście do rzeczki. Cena
70.000 zł. Tel. 12/6585006
Działki budowlane 12 a i
13 a, ok. Nowego Wiśni−
cza – park krajobrazowy,
lasy. Cena 13.000 zł (12 a)
i 14.000 zł (13 a). Tel. 12/
2850558, 603/814658
Działki widokowe 10, 20,
30 a, Giebułtów – Troja−
dyn, wszystkie media przy
działce. Cena 7.500 zł/a.
Tel. 12/4192185 po19.00
Działki: budowlana i rolna
– do 60 a, widokowe, nad
Jeziorem Rożnowskim.
Cena 2.000 zł/a. Tel. 18/
4403240
Grunt 1.08 ha z atrakcyj−
ną działką 45 a, gm. Sie−
praw, aktualne WZiZT,
wszystkie media, w są−
siedztwie nowe domy.
Cena 160.000 zł. Tel. 12/
4212943 (w godz. 9.00 –
16.00)

INNE
Budynek ok. 1 800 m2, dz.
22 a, w b. ładnym poło−
żeniu domów jednoro−
dzinnych, 200 m od Ryn−
ku w Olkuszu. Cena 900 zł/
m2 lub wynajem pod dzia−
łalność (cena do nego−
cjacji) Tel. 600/613313
Gospodarstwo 2, 5 ha,
gm. Borzęcin, ekologicz−
na okolica nad Usznicą, w
okolicy lasy, planowana
autostrada do Lwowa.
Cena 1,5 zł/m2. Tel. 12/
4157914
Ośrodek wczasowy, Kryni−
ca Górska, 19−letni dom
murowany i umeblowa−
ny, 4 kondygnacje, 14
pokoi, 260 m2 domu, 255
m2 ogrodu, standard
komfortowy, środek
uzdrowiska. Cena 300.000
USD. Tel. 18/4715516
Udziały w kamienicy,
mieszkanie 76 m2, 3−pok.,
miejsce parkingowe.
Cena 170.000 – do nego−
cjacji. Tel. 608/239494

Wiatę obudowaną bla−
chą, ocieploną, do roz−
biórki (5,4 x 15,5 x 3,5 = 84
m2). Cena 5.000 zł – do
negocjacji. Tel. 608/
099964

KUPNO
MIESZKANIA

Apartament ok. 100 m2,
w centrum z garażem,
ekskluzywny. Tel. 505/
034999
Mieszkanie 1−2−pokojowe
w Śródmieściu. Tel. 502/
236313
Mieszkanie 1−2−pokojowe,
35–49 m2, powyżej parte−
ru, Stare Podgórze, Kazi−
mierz, do 120.000 zł – bez
pośredników. Tel. 12/
6384833, 501/006550
Mieszkanie 3−pok. w Kra−
kowie, w TBS. Tel. 505/
730167
Mieszkanie 40−50 m2, Kro−
wodrza, Łobzów − zdecy−
dowanie kupię. Tel. 0601/
488071, 12/6325096

P i l n i e  z a k u p i m y :
• kamienicę w Rynku, Śródmieściu (ul. Floriańska,

ul. św. Tomasza, ul. Grodzka, ul. Zwierzyniecka
lub Karmelicka)

tel. 509 107−858

• udziały w kamienicy w Rynku lub Śródmieściu
• dom w rejonie Modlniczki lub Krowodrzy
• lokale sklepowe i biurowe w Śródmieściu

Zakupię kamienicękamienicękamienicękamienicękamienicę
w Śródmieściu

lub na Kazimierzu.
Może być do remontu.

Bez pośrednikówBez pośrednikówBez pośrednikówBez pośrednikówBez pośredników.

edytazw@poczta.fm
tel. 506 344 711
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KRAKOWSKI RYNEK
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tel./faks: 0-12 631-46-70, tel. 632-86-69; e-mail: krn@krn.pl lub kolportaz@krn.pl

PRENUMERATA DLA FIRM I INSTYTUCJI
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telefon.......................................................faks.............................................................................

e-mail........................................................................
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OFERTY NAJMU
ul. Wenecja − 67 m2, biurowy, II piętro − 1 500,00 zł

ul. Sobieskiego – 157 m2, 5−pokojowe, nieumeblowane – 2 500,00 zł

ul. Ciepłownicza – 20 m2, lokal użytkowy

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 konkretnego Klienta pilnie
poszukujemy do wynajmu

obiektu o następujących parametrach:
powierzchnia około 1.000 m,

gotowy do użytku, wolno stojący,
ogrodzony, z parkingiem na 10 samocho−

dów, wyposażony w nową sieć telekomuni−
kacyjną, dostęp, podjazd dla samocho−

dów, rampa, śluza, w Krakowie lub okolicy.

Mieszkanie 40–50 m2, za−
dbane, nie Nowa Huta,
ok. 100.000 zł – bez po−
średników. Tel. 697/949884
Mieszkanie do 60 m2, Sal−
wator w pobliżu Błoni, 2−
pok. z garażem lub miej−
scem postojowym na I lub
II p., z windą, gotowe do
zamieszkania. Tel. 18/
4715516
Mieszkanie lokatorskie, 20−
60 m2 − pilnie kupię. Tel.
0604/437898, 0602/614570
Mieszkanie od 60 m2, w
centrum Krakowa (Sukien−
nice, Planty) – nawet do
remontu. Tel. 44/
127625469
Mieszkanie ok. 35 m2, w
centrum Krakowa kupię
bez pośrednika. Tel. 12/
6583235 (w godz. 9.00 –
13.00 i po 21.00)

DOMY
Dom – tani, na średniej
działce, blisko szkoły. Tel.
501/423055

DZIAŁKI
Działkę budowlaną – ok.
20 arów, Tonie lub najbliż−
sze okolice. Tel. 12/
6412134, 501/185252
Działkę budowlaną 5−10
a , kompletnie uzbrojoną,
w cichym miejscu, w za−
chodniej części Krakowa
zdecydowanie kupię. Tel.
600/238100

INNE
Gospodarstwo rolne z sie−
dliskiem, pow. 5–6 ha, o
regularnym kształcie w
jednym kawałku, teren
pagórkowaty, z lasem lub
blisko lasu, w okolicy Al−
wernii lub gminach
ościennych – kupię, tel.
604/969936 po godz. 16.00

Strych do adaptacji. Tel.
601/498300
Ziemię od kilku do kilkuna−
stu hektarów, chętnie ze
stara chałupą, z dostę−
pem do wody, np. rzeki,
potoku, malowniczo po−
łożoną. Tel. 12/4270603

ZAMIANA
MIESZKANIA

Mieszkanie 63 m2, 3−pok.,
V/IX p., ul. Kobierzyńska,
własnościowe, zamienię
na 2−pokojowe z dopłatą,
ok. Ruczaj, Podwawel−
skie. Tel. 605/295393

DOMY
Dom do zamieszkania, 12
km od Krakowa, działka
30 a, pilnie zamienię na
mieszkanie powyżej 60
m2, chętnie Prądnik. Tel.
12/3884140
Dom na Olszy ok. 200 m2
− przyziemie, parter, piętro
zamienię na mieszkanie 3−
pokojowe do II piętra, z
dopłatą, ewentualnie
sprzedam. Tel. 12/4173937

WYNAJEM
MIESZKANIA

Apartament 180 m2, Śród−
mieście, nowy do aranża−
cji, antresola, 2 tarasy sło−
neczne, alarm, sejf, klima−
tyzacja, kominek, na biu−

ro lub mieszkanie. Cena
1.100 euro. Tel. 505/
007319
Apartament 90 m2, ul. Re−
toryka, + pokój tv z go−
ścinną sypialnią, gardero−
ba, balkon, nowe, nowo−
cześnie wyposażone, wy−
soki standard, tv sat, Inter−
net, telefon, alarm.
3000zł/m−c Tel. 12/
4230504
Garsoniera 26 m2, ul. Bra−
tysławska − Krowodrza,
umeblowana, wyposażo−
na, wysoki standard, mo−
nitoring, parking. Cena
700 zł – właściciel. Tel. 608/
817703, 604/501112
Garsoniera 30 m2 z balko−
nem, I/IIIp., umeblowana,
kuch. meb.na wymiar,
panele, terakota, flizy, sta−
łe łącze, możl. tel. Ruczaj,
ul. Obozowa. Cena: 600 +
opłaty. Tel. 607/667897
Mieszkanie 1−pok. z kuch−
nią 30 m2, ul. Friedleina.
Cena 550 zł/m−c + czynsz
+ prąd. Tel. 12/4251041,
507/781580
Mieszkanie 1−pok., 35 m2,
ul. Radzikowskiego (ok.
Makro), z balkonem,
cz.umeblowane, III p.
(ostatnie), nowy blok,
ogrodzony (brama na pi−
lota), plac zabaw, możli−
wość Internetu. Cena
1.100 zł (w tym czynsz i
media) Tel. 602/414073,
602/857589

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



OGŁOSZENIA DROBNE 115

Mieszkanie 1−pok., 37 m2,
IV/Vp., umeblowane, ja−
sna kuchnia, ul. Gliniana,
wynajmie właściciel.
Cena 550 zł + 200 zł
czynsz. Tel. 12/6565707
Mieszkanie 1−pok., os. Zło−
cień, bez mebli. Cena 400
zł + media, może być ga−
raż – 100 zł. Tel. 41/
3521263, 694/763107
Mieszkanie 2−pok. z balko−
nem 54 m2, Ip/IIkon., w
małym ogrodzonym osie−
dlu, Krowodrza, ul. Armii
Krajowej. Cena 1.100 zł +
media. Tel. 602/119807
Mieszkanie 35 m2, 2−pok.
+ kuchnia, balkon, IVp., ul.
Siemaszki, umeblowane i
wyposażone, nowocze−
śnie wykończone. Cena
650 zł/m−c + czynsz + me−
dia. Tel. 604/544320

NASTĘPNY NUMER

„KRAKOWSKIEGO RYNKU

NIERUCHOMOŚCI”

UKAŻE SIĘ

20 SIERPNIA 2004

Mieszkanie 37 m2, 2−pok.
z aneksem kuchennym,
nowe, jasne, duży balkon,
winda, piwnica, os. Żabi−
niec. Cena 800 zł. Tel. 507/
577463
Mieszkanie 3−pok., Biały
Prądnik, VIII/X, superkom−
fortowe, w pełni wyposa−
żone z niskim czynszem.
Cena 900 + media. Tel.
609/583285
Mieszkanie 3−pok., IIp.,
os. Podwawelskie, ume−
blowane, pralka, lodów−
ka, balkon. Cena 800 zł +
media. Tel. 12/2737322
Mieszkanie 3−pok., ul. Pa−
chońskiego. Cena 750 zł
+ opłaty. Tel. 12/4252105,
602/177074

LOKALE BIUROWE W BIUROWCU
Przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Krakowie

wynajmie:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „KRAKUS”

informacja:
Pok. nr 3 – parter Świętokrzyska 12 w godz. 8.00−18.00

tel. 630−23−72; 630−23−74

DO  WYDZIERŻAWIENIA
Działka ogrodzona, oświetlona, utwardzona z dogodnym

dojazdem o pow. 194 a wraz z zapleczem socjalno−biurowym
o pow. 60 m2.

Lokalizacja: Kraków – Podgórze, okolice ul. Saskiej.
Cena 12.000 zł/m−c (netto).

Tel. kontaktowy: 601 42 52 29 lub (012) 65−22−210.

Mieszkanie 55 m2, ul. Kuź−
nicy Kołłątajowskiej, 2−
pok., nowe, z balkonem,
umeblowane. Cena 900
zł z czynszem + media. Tel.
501/863876
Mieszkanie 56m2, 2−pok.,
ul. Olszańska/Prażmow−
skiego, po gen. remon−
cie, wyposażone i ume−
blowane, balkon, TV−ka−
blowa, internet, telefon,
II/IV p., krótko lub długo−
terminowo, możliwe f−ry
VAT, 1.500zł/m−c + opła−
ty. Bezpośrednio. Tel. 507/
065507
Mieszkanie 64 m2, ul. Ko−
necznego – Żabiniec, 3−
pok., I/III p., umebl., wy−
posażone, b. wysoki stan−
dard, słoneczne, parking.
Cena 1.300 zł – właściciel.

Tel. 604/501112, 608/
817703
Mieszkanie 75 m2, 3−pok.
+ kuchnia, umebl. i  wy−
posażone , b. wysoki
standard, widokowe, sło−
neczne, loggia, parking,
Al. Kijowska. Cena 1.600
zł + opłaty – właściciel.
Tel. 602/755904
Mieszkanie, dom w Krako−
wie lub okolicy wynajmie
niedrogo lub zaopiekuje
się młode, uczciwe mał−
żeństwo. Tel. 608/627289,
604/721100 lub e−mail:
wies@poczta.fm
Pokój z kuchnią 40 m2,
nowe, umeblowane, do−
bry dojazd, szybki tram−
waj, autobus, ul. Halszki.
Cena. 600 zł + woda, gaz,
prąd. Tel. 41/3776055
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DO WYNAJĘCIA
Luksusowy apartament w podmiejskiej rezydencji pomiędzy

Krakowem a Wieliczką:
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.

DOMY
Dom 4−pok., Krowodrza,
kuchnia, łazienka, piwni−
ce, 2 garaże, ogródek −
wynajmie właściciel na
przedszkole, firmę, hur−
townię lub mieszkanie.
Cena 2.000 zł/m−c. Tel. 12/
4154067 wieczorem, 602/
151090
Dom do wynajęcia, su−
perkomfortowy. Cena
3.000 euro – do negocja−
cji. Tel. 608/061157
Dom szeregowy 135 m2,
Kraków – centrum (Cichy
Kącik), 5 pokoi, kuchnia,
2 łazienki, taras, balkon,
ogród, parking na 2 sa−
mochody. Cena 750
euro. Tel. 32/2815893, 608/
406353
Parter 160 m2, luksusowy,
frontowy, w stylowej ka−
mienicy, ul. Starowiślna,
wynajmę na gastronomię
lub inną działalność.
Cena 28 zł/m2 – do nego−
cjacji. Tel. 600/968108

INNE
Budynek magazynowo−
produkcyjno−biurowy 1
100 m2, 41 a, gm. Liszki,
możliwość częściowego
wynajmu. Cena 6 zł/m2.
Tel. 12/6254448, 607/
184674

Garaż 16 m2, ul. Radzi−
kowskiego 134 (ok. Ma−
kro), w przyziemiu nowe−
go bloku, samodzielny,
na terenie ogrodzonym,
brama na pilota. Cena
270 zł Tel. 602/414073,
602/857589
Lokal 31 m2, ul. Zachod−
nia, 7/11. Cena 700 zł net−
to. Tel. 12/2664154, 12/
2661109
Lokal 35 m2 w oficynie, ul.
św. Gertrudy. Cena 500 zł/
m−c. Tel. 600/613313
Lokal parterowo−piwnicz−
ny 351 m2, front, wynajmę
na działalność handl. lub
gastr., ul. Szpitalna. Cena
12.000 + VAT. Tel. 608/
480157
Miejsce postojowe przy ul.
ks. W. Turka. Cena 150.000
zł. Tel. 608/230528
Powierzchnie handlowe –
różne, centrum Tarnowa.
Cena 75 zł/m2. Tel. 602/
379541
Teren 30 a, częściowo za−
budowany, hala, wiata,
garaże na 4 samochody
– całość 400 m2, 3 km od
lotniska Balice, 4 km od
autostrady A4. Cena
2.500 zł – do negocjacji.
Tel. 608/099964




