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Z Krakowa
NIEZBĘDNIK

Tabela kursów średnich walut nr 66/A/NBP/2009 na dzień 20.03.2009
1 USD 3,3078
1 EUR 4,4523
1 CHF 2,9169
1 GBP 4,8934
1 UAH 0,4087
1 CZK 0,1671
1 RUB 0,0992

Cena 1 uncji złota 24−karatowego w próbie 999:
skup 3034,11 zł
sprzedaż 3489,23 zł

Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet
(dane na dzień 03.04.2009; źródło NBP)

Lokaty terminowe (śr. w 20 bankach) 5,19%
(Oprocentowanie roczne)

(dane na dzień 03.04.2009; źródła własne)

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,16
EURIBOR EURO 1,4790
LIBOR

CHF 0,4050
EUR 1,5325
USD 1,2319
GBP 1,6975

(dane na dzień 03.04.2009, źródło: NBP)
LIBOR − stopa procentowa kredytów międzybankowych na rynku międzynarodowym w Londynie.
WIBOR − stopa procentowa kredytów międzybankowych w Warszawie, w PLN.
EURIBOR – stopa procentowa kredytów międzybankowych w Brukseli, w EUR.

Zmiany wartości indeksów giełdowych w ciągu miesiąca:
marzec 2009 (wartość w pkt.)

Kurs początkowy Kurs końcowy Zmiana (w %)
WIG 21767,85 24036,12 10,4
WIG20 1380,24 1511,85 9,5
mWIG40* 1246,05 1381,68 10,9
SWIG−80 6036,16 6971,77 15,5

Odsetki (w skali roku)
– budżetowe 11,5% (od dnia 27.01.2009)
– ustawowe 13% (od dnia 15.12.2008)

Wybrane stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w Krakowie
(w 2007 roku)
� od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,69 zł od 1 m2 powierzchni

� od budynków mieszkalnych (lub ich części) – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
� od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od

budynków mieszkalnych (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 18,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej od budowli – 2 % ich wartości

Podstawa ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą
1915,8 zł (od dnia 01.01.2009)

19,52% – ubezpieczenie emerytalne  373,96 zł
6,00% – ubezpieczenie rentowe  114,95 zł
 2,45% – ubezpieczenie chorobowe    46,94 zł
 2,14% – ubezpieczenie wypadkowe    40,99 zł
Razem ubezpieczenia społeczne 576,84 zł
9,00% – ubezpieczenie zdrowotne* 215,35 zł
Składka na Fundusz Pracy  – 2,45% podstawy    46,94 zł
RAZEM 839,13 zł
* Podstawa 2392,76 od dnia 01.01.2009 r.
UWAGA! Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mogą rozliczać się
według niższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
W takim przypadku łączna kwota odprowadzanych składek wynosi w miesiącu
grudniu 2008 − 337,80 zł

Więcej uprawnień dla głównego architekta. Kraków rozszerza kom−
petencje miejskiego architekta. Do jego zadań należeć będzie akcepto−
wanie wydawanych przez Wydział Architektury analiz urbanistycz−
nych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy dla ważnych za−
mierzeń inwestycyjnych. Architekt będzie ponadto koordynował pra−
cę wydziałów, które są odpowiedzialne za architekturę w mieście. Do
jego zadań będzie również należeć współpraca z Biurem Planowania
Przestrzennego i Wydziałem Architektury w zakresie opiniowania pro−
jektów planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji lokaliza−
cyjnych. Najważniejszą zmianą będzie jednak ta, która umożliwi ar−
chitektowi wskazywanie, które projekty należy wyłonić w drodze kon−
kursów urbanistyczno−architektonicznych, a nie przetargów. Nowe
uprawnienia mają umożliwić miejskiemu architektowi większą niż do
tej pory ingerencję w kształt krakowskiej architektury.
„Rodzina na swoim” – aktualny wskaźnik. Wojewoda małopolski
zaktualizował stawkę ceny m kw. mieszkań. Wskaźnik ten jest używa−
ny m.in. do określania, jakie maksymalne ceny m kw. mieszkania czy
domu kwalifikują się do rządowego programu dopłat do kredytów hi−
potecznych – „Rodzina na swoim”. Od początku kwietnia maksymal−
na cena w Krakowie nie może przekraczać 5340 zł. Jest to stawka nie−
co ponad 7 proc. wyższa, niż w pierwszych miesiącach bieżącego roku.
Dla porównania, w przypadku innych miast zbliżonych wielkością do
Krakowa, wskaźnik ten wynosi od 6000 (Wrocław) do 6700 (Poznań).
Skalę wzrostów ogłoszoną przez wojewodę krytycznie oceniło środo−
wisko deweloperów krakowskich, którzy liczyli na wzrost 20 proc. lub
wyższy.
Onyx wśród najlepszych. Dwie krakowskie inwestycje Grupy Buma
są nominowane do miana najlepszych w Polsce w internetowym kon−
kursie „Polska architektura 2008”, prowadzonym przez portal Sztuka−
architektury. W kategorii „Biura” ONYX Office – biurowiec położony
przy ul. Powstańców Śląskich – jest najlepiej oceniany. Ten zaprojek−
towany przez krakowskie biuro Mofo Architekci budynek został wy−
różniony jako „jedna z najświeższych w tej dziedzinie krakowskich
realizacji”. Czteropiętrowa bryła budynku podzielona jest na dwie strefy.
Pierwsza, trzykondygnacyjna, to prostopadłościan o gładkich elewa−
cjach (wysokość pierwszego i drugiego pietra). Druga, ciekawsza ma
„formę lekkiego pawilonu o nieregularnym rzucie i przeszkolonych
elewacjach”. Wśród najlepszych w Polsce inwestycji w kategorii
„Mieszkanie i Dom” znalazł się Zaułek Onyx zlokalizowany na tere−
nie Woli Justowskiej. Projekt jest dziełem krakowskiego biura projek−
towego nsMoonStudio. Jak przekonują organizatorzy konkursu, „pod−
stawowym założeniem inwestora i projektantów było stworzenie no−
wego, a przez to atrakcyjnego, modelu zabudowy mieszkaniowej”.
Więcej pieniędzy na prywatne zabytki. Krakowscy radni zadecydo−
wali, że na prace konserwatorskie w prywatnych obiektach zabytko−
wych przeznaczone zostaną ok. 3 mln zł. Za tę sumę mają być wsparte
remonty w 23 obiektach zlokalizowanych w centrum miasta. Możli−
wość dotowania remontów w obiektach nienależących do miasta ist−
nieje od roku 2005. Przez ten czas udało się przeprowadzić prace w ok.
50 budynkach zabytkowych.
Kraków chce mieszkań w modelu PPP. Przedstawiciele władz Kra−
kowa deklarują, że Gmina Miejska Kraków rozważa różne sposoby
pozyskania lokali mieszkalnych do zasobu komunalnego, w tym z
wykorzystaniem instytucji partnerstwa publiczno−prywatnego (PPP).
Zdaniem władz inwestorzy są zainteresowani współpracą z miastem w
zakresie budowy mieszkań komunalnych w systemie PPP. Obecnie
miasto przygotowuje się do wyłonienia doradcy w zakresie przygoto−
wania do realizacji przedsięwzięć z udziałem podmiotów prywatnych
oraz nadzoru nad ich realizacją. Po dokonaniu niezbędnych analiz eko−
nomiczno−finansowych oraz prawnych możliwy będzie wybór najko−
rzystniejszego wariantu realizacji przedsięwzięcia, a w dalszej kolej−
ności przeprowadzenie wyboru partnera prywatnego, w oparciu o prze−
pisy ustawy prawo zamówień publicznych lub ustawy o koncesji na
roboty budowlane lub usługi.

*dawniej MIDWIG
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jZ kraju
Wynagrodzenia i świadczenia
Przeciętny dochód w indywid. gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego w 2007 r. 2220,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie w IVkwartale 2008 r. 3096,55 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat z zysku w IV kwartale 2008 r. 3319,78 zł
Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2008 r.  kwota brutto 100% – 1126,00 zł

 w pierwszym roku pracy 80% – 900,80 zł
Przeciętny dochód w gosp. rolnych – wskaźnik służy m.in. do ustalania wysokości miesięcznych spłat kredytu
mieszkaniowego uzależnionych od dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – wskaźnik ten służy celom określonym w ustawie
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku –
wskaźnik ten służy m. in. określeniu wysokości kredytu lub udzielanej przez bank pożyczki studenckiej.
(źródło: GUS)

Inflacja miesięczna w lutym 2009 roku
Złoty 3,3% w porównaniu z rokiem 2008

Euro 1,1% w styczniu 2009 r.
(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Eurostat − Biuro Statystyczne Unii Europejskiej w Luksemburgu)

Stopa bezrobocia
w Krakowie: 3,3% w lutym 2009 r.
w Małopolsce: 8,8% w lutym 2009 r.
w kraju: 10,9% w lutym 2009 r.
(dane na dzień 03.04.2009,źródło: GUS)

Ryczałty używania samochodów prywatnych (od 1 stycznia 2006 r.)
Samochody do 900 cm3   0,5214 zł/km

powyżej 900 cm3    0,8358 zł/km

Motocykle 0,2302 zł/km

(dane na dzień 03.04.2009, źródło Ministerstwo Infrastruktury)

Dieta i ryczałty (od 1 stycznia 2007 r.)
Dieta 23,00 zł
Ryczałt za nocleg 34,50 zł
Ryczałt za dojazdy 4,60 zł
(dane na dzień  03.04.2009,, źródło Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,12
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 3,89
Olej napędowy 3,52
(dane na dzień  03.04.2009,, źródło: PKN Orlen)

Średnia krajowa cena skupu pszenicy za 1 dt w II półroczu 2008 r.:  53,70 zł
Cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości
rolne.

(źródło: GUS)

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budownictwa mieszkaniowego,
ustalona przez prezesa GUS 20.08.2007 r.
II kwartał 2007 r. 3186 zł
I kwartał 2008 r. 2970 zł
Cena ta jest ustalana w celu obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo
mieszkaniowe dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.

(dane na dzień  20.03.2009, źródło: GUS)

Stawka odtworzenia − dla Krakowa: 5340 zł/m2

Jest to wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Wartość wskaźnika podaje wojewoda.

Energia elektryczna w Krakowie

Cena w zł/kWh:

dla gospodarstw mieszkalnych 0,4554 zł

dla przedsiębiorstw 0,4355 zł
(dane na dzień 03.04.2009,; Źródło: ZE Kraków)

Średnia cena gazu dla lokali ogrzewanych gazem ziemnym wynosi około 4,72 zł/m3.
(dane na dzień 20.03.2009; źródło: ZG Kraków)

Niezbędnik jest zestawem wskaźników i cen, które obrazują stan gospodarki i mogą być wykorzystywane
przez naszych Czytelników. W wypadku użycia tych danych w oficjalnych dokumentach i opracowaniach
należy uzyskać potwierdzenie w instytucjach udostępniających wyżej wymienione informacje.

Radosław Stępień wiceministrem infrastruktury. Premier Donald
Tusk powołał 23 marca Radosława Stępnia na stanowisko podsekre−
tarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Jednocześnie premier
odwołał ze stanowiska wiceministra infrastruktury Zbigniewa Rap−
ciaka, wyrażając mu podziękowanie za pracę. Urodzony w 1963 r.
Radosław Stępień jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego. Od listopada 2007 r. pełnił funkcję szefa
gabinetu politycznego ministra infrastruktury.
Rekordowo niskie stopy procentowe. Rada Polityki Pieniężnej
obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Od 26 marca
stopa referencyjna wynosi 3,75 proc., stopa redyskonta weksli 4 proc.,
stopa lombardowa 5,25 proc., a stopa depozytowa  2,25 proc. Tym
samym główna stopa NBP (referencyjna) znalazła się na historycz−
nie najniższym poziomie. Jest to kolejna, piąta obniżka stóp procen−
towych od listopada ubiegłego roku. Rada zwróciła uwagę, że mimo
utrzymywania się nadpłynności sektora bankowego kredyty nadal
są stosunkowo drogie, co wynika z wysokiej premii za ryzyko kre−
dytowe zawartej w rynkowych stopach procentowych i z podwyż−
szonych marż. Ekonomiści nie są zgodni co do tego, czy obniżki
rzeczywiście przełożą się na większą aktywność banków we wspie−
raniu gospodarki.
Odszkodowania dla działkowców. Dzięki uchwalonej przez Sejm
nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i reali−
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych działkowcy będą mogli
ubiegać się o odszkodowanie i rekompensatę w przypadku likwida−
cji ogrodów działkowych pod budowę drogi. Za przyznanie dział−
kowcom zastępczych terenów pod nowe ogrody działkowe będą od−
powiedzialne gminy. W ustawie nie zostało jednak wskazane, w ja−
kim terminie będzie musiał być spełniony ten obowiązek. Noweliza−
cja trafi teraz do prac w Senacie. Ma wejść w życie po upływie 14
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Projekt nowelizacji UoGN przyjęty. Rząd przyjął 24 marca projekt
nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jego głównym
celem jest wyeliminowanie wątpliwości, które pojawiły się w stoso−
waniu przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami. Nowe
przepisy umożliwią sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali in−
nych niż mieszkalne (w szczególności lokali użytkowych), które są
położone w budynkach jednolokalowych, o ile sprzedaż będzie na−
stępować na rzecz osób, które są najemcami lub dzierżawcami. Za−
proponowane w nowelizacji rozwiązania znacznie przyspieszyłyby
rozpoczęcie wielu inwestycji, szczególnie tych finansowanych ze
środków unijnych. Pośród propozycji znajduje się przepis, zgodnie z
którym starosta będzie musiał rozpocząć postępowanie o wywłasz−
czenie po upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy o
nabycie praw do nieruchomości. Starosta będzie też musiał nadać
rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku wydania decyzji
o niezwłocznym zajęciu nieruchomości.
Sejm odrzucił nowelizację ustawy o CIT. Sejm odrzucił 2 kwietnia
projekt ustawy umożliwiający spółdzielniom i wspólnotom miesz−
kaniowym rozliczanie podatku CIT na takich samych zasadach, ja−
kie stosują pozostałe podmioty. Nowelizację przygotowanej przez
lewicę ustawy odrzucono już podczas pierwszego czytania (za od−
rzuceniem głosowało 230 posłów, przeciw 192, a 3 wstrzymało się
od głosu). Projekt zakładał likwidację obowiązku rozdzielania do−
chodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi od dochodów osią−
ganych z innych źródeł. Obowiązek ten jest związany z wyliczaniem
wysokości ulgi z CIT, z której mogą korzystać spółdzielnie, wspól−
noty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz
komunalne zakłady gospodarki mieszkaniowej. Z podatku są zwol−
nione dochody osiągane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w
części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów,
np. fundusz remontowy. Według PO, która na poprzednim posiedze−
niu Sejmu złożyła wniosek o odrzucenie projektu, proponowane przez
lewicę rozwiązania są niekorzystne dla wspólnot mieszkaniowych,
TBS−ów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych.
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MISTRZEJOWICE, OS. OŚWIECENIA
Mieszkanie 3−pokojowe w nowym budownictwie, przestronne,

w b. atrakcyjnej cenie. Duży salon, 2 mniejsze pokoje, duża, jasna
kuchnia, łazienki z oddzielną toaletą. Mieszkanie na wysokim

parterze, od wschodu całkowicie zabudowana loggia, od zachodu
balkon. Utrzymane w dobrym stanie, umeblowane, wszystkie

instalacje nowe. Spokojna, cicha okolica w III p. bloku. W pobliżu
dużo zieleni, parki, szkoły, kościół, plac targowy, sklepy
oraz zaplecze rekreacyjno−sportowe. Dobra komunikacja

z każdym punktem Krakowa.
Pow. 68,5 m2, cena 375.000 zł, of. RIII/33/03/09/MM

Kontakt: 516−120−807

KROWODRZA, UL. RADZIKOWSKIEGO
Mieszkanie 3−pokojowe, b. przestronne, o dużym metrażu, w atrakcyjnej
cenie. Duża jasna, bogato wyposażona kuchnia, przestronny salon, duża
garderoba oraz dwa balkony. Istnieje możliwość zmiany układu przestrz.
mieszkania na 4−pokojowe (właściciel dysponuje własną ekipę remonto−
wo−wykończeniową). Mieszkanie wyposażone w kominek, który redukuje

znacznie koszta związane z ogrzewaniem. Mieszkanie utrzymane
w dobrym stanie. Możliwość zakupu poddasza nad mieszkaniem

o tej samej powierzchni (ze skosami).
Pow. 87 m2, cena 569.000 zł, of. RVI/28/03/09/MM

Kontakt: 516−120−807

BRONOWICE, UL. PODKOWIŃSKIEGO
Mieszkanie 3−pokojowe o b. wysokim standardzie. Dwupoziomowe,

przestronny salon połączony z jasną kuchnią w formie aneksu
+1 pokój. Drugi poziom − sypialnie. Na każdym poziomie łazienka,

na pierwszym dodatkowo loggia oraz taras 15 m2 z pięknym
widokiem. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone,

w nowym budownictwie, do wejścia od zaraz. Bardzo atrakcyjna
lokalizacja z szybkim i dogodnym dojazdem do centrum.
Spokojna okolica, w pobliżu sklepy i punkty usługowe

Pow. 78,5 m2, cena 650.000 zł, of. RVI/27/03/09/MM
Kontakt: 516−120−807

OFERTY SPECJALNE − MIESZKANIA SPRZEDAŻ

MIESZKANIA SPRZEDAŻ − WYBRANE OFERTY

BRONOWICE, UL. NA POLACH
Mieszkanie 4−pokojowe, przestronne, na wysokim parterze w II p.
bloku, w b. spokojnej okolicy, na bezpiecznym osiedlu. Mieszkanie

w pełni wyposażone, w wysokim standardzie, utrzymane w
b. dobrym stanie. Przestronna, jasna kuchnia, 2 balkony, taras
i pom. gosp. W cenie również garaż. Bardzo atrakcyjna cena za m2.

Pow. 93,8 m2, cena 600.000 zł, of. RVI/26/03/09/MM
Kontakt: 516−120−807

BRONOWICE, UL. LEA
Mieszkanie 4−pokojowe, przestronne, w b. atrakcyjnej lokalizacji blisko

centrum. Mieszkanie w całości umeblowane o bardzo ciekawym układzie
przestrzennym, przedpokój połączony z jadalnią, duża jasna kuchnia,

2 wykończone w wysokim stand. łazienki, sypialnia i gabinet. Oszklona
loggia, piwnica, wózkownia i miejsce postojowe. Nowe budownictwo.

Pow. 86,2 m2, cena 610.000 zł, of. 25/03/09/MM
Kontakt: 516−120−807

BRONOWICE, UL. STAŃCZYKA
Mieszkanie 3−pokojwe w Salwator City, przestronne, w stanie
deweloperskim. Nowe budownictwo na strzeżonym osiedlu

z bogatym zapleczem wypoczynkowo − rekreacyjnym. 2−pokoje,
salon, jasna kuchnia, garderoba. Łazienka i toaleta wykończone.

Na parterze budynku planowane otwarcie supermarketu.
Bardzo dobry dojazd do centrum.

Pow. 79,3 m2, cena 690.000 zł, of. 23/03/09/MM
Kontakt: 516−120−807

Garsoniery i jednopokojowe
158.000 zł NOWA HUTA os. JAGIELLOŃSKIE, mieszkanie jednopokojowe

o powierzchni 25,2 m2 po remoncie, umeblowane, do wejścia
160.000 zł NOWA HUTA os. BOH. WRZEŚNIA, garsoniera o powierzchni

25,4 m2, po remoncie, pełne umeblowanie.
172.000 zł NOWA HUTA os. ALBERTYŃSKIE, mieszkanie jednopokojowe

o powierzchni 25 m2 umeblowane, łazienka do remontu
195.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM A, mieszkanie jednopokojowe

o powierzchni 39,5 m2 po generalnym remoncie, wysoki standard
195.000 zł NOWA HUTA os. SŁONECZNE, mieszkanie jednopokojowe

o powierzchni 35 m2 po generalnym remoncie
215.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303, mieszkanie jednopokojowe

o powierzchni 36 m2, jasna kuchnia, X piętro, balkon
220.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303, mieszkanie jednopokojowe

o powierzchni 39,6 m2 do remontu

Dwupokojowe
190.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE, 35 m2. Ciemna kuchnia,

IV piętro, piwnica
195.000 zł NOWA HUTA os. SZKLANE DOMY, 36,2 m2. Umeblowane,

do wejścia, ciemna kuchnia z możliwością powrotu do jednego
pokoju z dużą jasną kuchnią

205.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE, 36,1 m2. Po generalnym
remoncie, umeblowane, IV piętro

225.000 zł NOWA HUTA os. II PUŁKU LOTN., 34 m2. Parter z oddzielnym
wejściem z możliwością wykorzystania pod działalność gospo−
darczą, kuchnia w formie aneksu. Ogródek 60 m2

225.000 zł NOWA HUTA os. PRZY ARCE, 38,5 m2. Po generalnym remon−
cie, w pełni wyposażone, jasna oddzielna kuchnia, duża loggia
i pomieszczenie lokatorskie.

250.000 zł NOWA HUTA os. NA LOTNISKU, 41.8 m2. Po generalnym
remoncie, duża jasna kuchnia, loggia.

259.000 zł NOWA HUTA ul. MORCINKA, 48 m2. Jasna, oddzielna kuchnia,
pełne umeblowanie, do wejścia. Cicha, spokojna okolica

298.000 zł NOWA HUTA os. PRZY ARCE, 47 m2. Jasna kuchnia, I piętro,
loggia

Trzypokojowe
310.000 zł NOWA HUTA os. OŚWIECENIA, 63,5 m2. Jasna kuchnia, prze−

stronny balkon.
360.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM A, 68 m2. Jasna kuchnia, IV piętro,

loggia.
390.000 zł NOWA HUTA os. II PUŁKU LOTN., 65,7 m2. Jasna kuchnia

w pełni umeblowana. I piętro. Loggia, garaż.
390.000 zł NOWA HUTA os. KRAKOWIAKÓW, 71,7 m2. Jasna, umeblowana

kuchnia, balkon i piwnica.
395.000 zł NOWA HUTA os. KRAKOWIAKÓW, 67 m2. Jasna, umeblowana

kuchnia, wysoki parter, suszarnia, piwnica. Po generalnym
remoncie.

400.000 zł NOWA HUTA os. OŚWIECENIA, 71,5 m2. Jasna, umeblowana
kuchnia. IV piętro. Balkon, duża piwnica.

425.000 zł NOWA HUTA ul. SKARŻYŃSKIEGO, 65,7 m2. Jasna, umeblowana
kuchnia. Do mieszkania przynależy balkon i piwnica.

Czteropokojowe i większe
490.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM E, 84,4 m2. Pięciopokojowe mieszka−

nie. Jasna, umeblowana kuchnia, I piętro. loggia, garaż, do miesz−
kania należy część korytarza, bardzo wysoki standard.

550.000 zł NOWA HUTA ul. SKARŻYŃSKIEGO, 88 m2. Czteropokojowe
mieszkanie. Jasna, umeblowana kuchnia, I piętro, loggia, garaż,
piwnica. Garaż w cenie.
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Garsoniery i jednopokojowe
1.000 zł STARE MIASTO ul. HELCÓW, mieszkanie jednopokojowe o pow. 26 m2,

po remoncie, I piętro
1.100 zł ŚRÓDMIEŚCIE ul. OSTATNIA, garsoniera o pow. 22 m2. Mieszkanie posia−

da przestronny pokój z aneksem kuchennym i łazienką.
1.550 zł OLSZA ul. PILOTÓW, przestronny apartament o pow. 40 m2. Wysoki

standard.
1.800 zł CENTRUM ul. SZLAK, garsoniera o pow. 40 m2, przestronny pokój

z aneksem kuchennym i łazienką
Dwupokojowe
1.000 zł OLSZA ul. MEISSNERA, 30m2, po remoncie, XI piętro
1.600 zł CENTRUM ul. BOBROWSKIEGO, 40,5 m2, Apartament o wysokim standar−

dzie. Marmurowa podłoga, taras.
1.500 zł WOLA JUSTOWSKA ul. NIEZAPOMINAJEK, 45 m2, po remoncie, I piętro
1.800 zł WOLA JUSTOWSKA ul. NIEZAPOMINAJEK, 40 m2, po rem., wysoki parter
1.900 zł CENTRUM ul. SYMFONICZNA, 54 m2, Apartament posiada oddzielną

kuchnię, przestronny przedpokój, balkon
2.000 zł GRZEGÓRZKI ul. GRZEGÓRZECKA 40 m2, nowe mieszkanie,
2.000 zł GRZEGÓRZKI ul. BAJECZNA 42 m2, nowe mieszkanie, IV piętro
2.100 zł CENTRUM ul. KOLBERGA 48,5 m2, po remoncie, II piętro
2.200 zł CENTRUM ul. MAZOWIECKA 50 m2, Apartament dwupokojowy z oddzielną

kuchnią, łazienką i pięknym tarasem.
2.300 zł STARE MIASTO, MAŁY RYNEK 55 m2. Apartament posiada przestronny

pokój z aneksem kuchennym, sypialnię i łazienkę.
2.600 zł BRONOWICE, ul. STAŃCZYKA 50 m2, wysoki standard. Doskonała

lokalizacja.
2.900 zł BRONOWICE, ul. STAŃCZYKA 50 m2, wysoki standard. Piękny taras

widokowy.

2.900 zł STARE MIASTO ul. ŚW. BENEDYKTA 76 m2, luksusowe, III piętro
3.000 zł CENTRUM al. KRASIŃSKIEGO 73 m2, wysoki standard. Przestronne pokoje.
3.200 zł STARE MIASTO ul. GRODZKA 40 m2, apartament z przestronnym pokojem

z aneksem kuchennym.
3.500 zł SALWATOR 44 m2, wysoki standard, doskonała lokalizacja.
Trzypokojowe
2.000 zł RUCZAJ ul. PAWLICKIEGO, 58 m2, apartament w doskonałej lokalizacji.

Przestronne pokoje, garaż, dwa balkony.
2.200 zł CENTRUM ul. KARŁOWICZA, 62 m2, Apartament urządzony w nowocze−

snym stylu. Wysoki standard.
2.200 zł CENTRUM ul. SZYMANOWSKIEGO, 67 m2, wysoki standard. Pełne ume−

blowanie oddzielna kuchnia, łazienka.
2.500 zł CENTRUM ul. MAZOWIECKA, 70 m2, Apartament w doskonałej lokalizacji,

w pełni umeblowany.
3.500 zł CENTRUM ul. DŁUGA, 84 m2, Apartament posiada przestronne pokoje,

aneks kuchenny, stylowe umeblowanie.
4.000 zł CENTRUM ul. FELICJANEK 112 m2, Apartament w doskonałej lokalizacji.

Wysoki standard.
2.000 zł GRZEGÓRZKI ul. BAJECZNA 42 m2, nowe mieszkanie, IV piętro
2.100 zł CENTRUM ul. KOLBERGA 48,5 m2, po remoncie, II piętro
2.200 zł CENTRUM ul. MAZOWIECKA 50 m2, Apartament dwupokojowy z oddzielną

kuchnią, łazienką i pięknym tarasem.
2.300 zł STARE MIASTO, MAŁY RYNEK 55 m2. Apartament posiada przestronny

pokój z aneksem kuchennym, sypialnię i łazienkę.
2.600 zł BRONOWICE, ul. STAŃCZYKA 50 m2, wysoki standard. Doskonała lokalizacja.

Czteropokojowe i większe
5.500 zł STARE MIASTO, ul. MARII SKŁODOWSKIEJ−CURIE 135 m2, apartament

sześciopokojowy, doskonała lokalizacja. Bardzo wysoki standard, stylowe
umeblowanie.

MIESZKANIA I APARTAMENTY WYNAJEM − WYBRANE OFERTY

OFERTY SPECJALNE − APARTAMENTY I REZYDENCJE WYNAJEM

BOREK FAŁĘCKI UL. ZAKOPIAŃSKA
Apartament o pow. 74 m2 do wynajęcia. Apartament posiada

pełne umeblowanie, miejsce postojowe, balkon, oddzielne WC.
Wysoki standard. Wolny od zaraz.

Pow. 74 22 m2, cena 3.000 zł, of. RVIII /28/03/09/KM
Kontakt: 516−120−807

OLSZA UL. PILOTÓW
Apartament o pow. 43 m2 do wynajęcia. W cenie strzeżone miejsce

postojowe. Apartament posiada taras 3,5 m2, piwnicę. Wolny od zaraz.
Pow. 43 m2, cena 1.550 zł, of. RII/21/03/09KM

Kontakt: 516−120−807

GRZEGÓRZKI UL. GRZEGÓRZECKA
Do wynajęcia nowy 3−pok. apartament o pow. 64 m2

na III p. luksusowego budynku. Częściowo umebl. i kompletnie
wyposaż. w sprzęt AGD. Dwa pokoje (jeden z tarasem) i obszerny

salon z bardzo ładnie i nowocześnie urządzonym an. kuch. i częścią
jadalną. Z salonu wyjście na drugi taras z widokiem na Wisłę.

Pow. 64 m2, cena 2.500 zł, of. RII/27/03/09/KM
Kontakt: 516−120−807

STARE MIASTO UL. KURNIKI
Do wynajęcia piękny, dwupoziomowy apartament w centrum

Krakowa. Apartament posiada 3 pokoje, samodzielną kuchnię,
2 łazienki. Metraż 83 m2. W pełni wyposażone i umeblowane −

lodówka, pralka, telewizor, wieża Hi Fi, wanna z hydromasażem,
kominek, kabina prysznicowa. Możliwość podłączenia Internetu.

Pow. 82 m2, cena 3.200 zł, of. RV/18/03/09/KM
Kontakt: 516−120−807

GRZEGÓRZKI UL. GRZEGÓRZECKA
Nowoczesny apartament w nowym budownictwie 40 m2. Kuchnia w
formie aneksu, pokoje w pełni umeblowane, AGD wysokiej jakości.

Doskonała lokalizacja. Apartament posiada miejsce postojowe i prze−
stronny taras. Wolny od zaraz.

Pow. 40 m2, cena 2.000 zł, of. RV/16/03/09/KM
Kontakt: 516−120−807

PROKOCIM UL. NA WRZOSACH
Piękny dom do wynajęcia 275 m2. Doskonały dla rodziny.

Dom posiada wspaniały ogród, taras, balkony, kominek, sauna,
trzy przepiękne łazienki. Wolny od zaraz.

Pow 275 m2, cena 6.000 zł, of. RX/5/03/09/KM
Kontakt: 516−120−807

Jako jedyne krakowskie biuro nieruchomości stworzyliśmy nowy, specjalistyczny dział długoterminowych wynajmów apartamentów i rezydencji.
Dział wynajmów długoterminowych odpowiedzialny jest za profesjonalną obsługę klientów indywidualnych oraz obsługę firm, poszukujących
lokali o wysokim standardzie dla kadry pracowniczej.
Dzięki fachowej wiedzy, nowoczesnym narzędziom oraz rzetelności, nasi doradcy szybko i skutecznie znajdą apartament, spełniający oczekiwa−
nia każdego klienta.

Kontakt:
Agnieszka Kolarska
kierownik biura
tel: (12) 410−20−23, gsm: 516 120−807
e−mail: biuro@greathouse.com.pl
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WYBRANE OFERTY − LOKALE KOMERCYJNE WYNAJEM

OFERTY SPECJALNE − LOKALE KOMERCYJNE WYNAJEM

ŚRÓDMIEŚCIE, RYNEK KLEPARSKI
Lokal biurowy o powierzchni 75m2. 2 pomieszczenia biurowe

+ toaleta, okna nowe drewniane, wykładzina podłogowa.
Okazyjna cena 3200 /mc.

Pow. 75 m2, cena 3.200 zł, of. K/139/10/M/DW
Kontakt: 516 120−807

ŚRÓDMIEŚCIE, UL. KARMELICKA
Lokal po generalnym remoncie, na podłodze nowy parkiet bukowy,

nowe instalacje, nowe okna PCV, założony alarm.
Lokal składa się z 4 dużych pomieszczeń, w każdym 3−4 miejsca

podłączeń do sieci telefonicznej oraz komputera.
Wejście od ul. Karmelickiej przez piękne podwórko.

Pow. 93 m2, cena 4.000 zł, of. 22/03/09/DW
Kontakt : 516 120 807

PRĄDNIK BIAŁY, UL. OPOLSKA
Lokal handlowy o powierzchni 200 m2. Po generalnym remoncie,

podłoga do wykończenia pod przyszłego najemcę. Otwarta
przestrzeń, możliwość indywidualnego podziału . Dwa oddzielne

wejścia. Wszystkie media w lokalu.
Atrakcyjna lokalizacja, przy zjeździe z głównej trasy

w centrum Krakowa.
Cena 55 zł/m2

Pow. 200 m2, cena 11.000 zł, of. 21/03/09/DW2
Kontakt: 516−120−807

PRĄDNIK BIAŁY, UL. OPOLSKA
Lokal biurowy o powierzchni 100 m2 w małej kamienicz−

ce. 3 pokoje biurowe, duża kuchnia, przestronna
łazienka. Podłogi bukowe. Lokale jasne z dużymi oknami.

Idealna lokalizacja dla każdego rodzaju działalności
biurowej.

Atrakcyjna cena: 42 zł/m2.
Pow. 100 m2, cena 4.200 zł, of. 21/03/09/DW1

Kontakt: 516− 120−807

ŚRÓDMIEŚCIE, PLAC MATEJKI
Do wynajęcia atrakcyjny lokal handlowo−biurowy,

o powierzchni 100 m2.
Idealny na przedstawicielstwa biur, banków, kancelarii

prawniczych, przychodni. Duże przeszklone witryny.
Pierwsze pomieszczenie z możliwością zrobienia

recepcji i poczekalni. Lokal niedawno wymalowany, na
podłogach terakota i wykładzina dywanowa. Dobrze

rozplanowane położenie pokoi. Wysokość pomieszczeń
4 m. Cena 100 zł/m2

Pow. 100 m2, cena 10.000 zł, of. 17/03/09/DW
Kontakt: 516−120−807

PRĄDNIK BIAŁY UL. OPOLSKA,
powierzchnia 250 m2

Atrakcyjny lokal
biurowo−handlowy 250 m2.

otwarta przestrzeń.
Lokal do wejścia.
CENA 12.500 zł

ŚRÓDMIEŚCIE UL. SOBIESKIEGO,
powierzchnia 69 m2

Lokal biurowy w kamienicy składa−
jący się z 3 pomieszczeń + łazien−

ka + aneks kuchenny, lokal po
remoncie. Do wynajęcia od zaraz!

CENA 3.500 zł

PRĄDNIK BIAŁY UL. ZIELIŃSKA,
powierzchnia 150 m2

Lokal biurowy 150 m2, I p.
Do wejścia od zaraz.

CENA 6.750 zł

ŚRÓDMIEŚCIE
UL. STAROWIŚLNA,

powierzchnia 150 m2
Lokal biurowy w atrakcyjnej

kamienicy. Do wynajęcia
od zaraz.

CENA 6.750 zł

KAZIMIERZ UL. BERKA JOSELEWICZA,
powierzchnia 300 m2

Hala−magazyn 300 m2 na Kazimierzu,
posiada 2 pomieszczenia

CENA 10.500 zł

PRĄDNIK CZERWONY UL. BORA KOMOROW−
SKIEGO, powierzchnia 200 m2

Ładny lokal 200 m2 na Bora Komorowskiego,
idealny pod gastronomię.

Łącznie 7 pomieszczeń. Może być również
pod biura.

Cena 6.600 zł

ŚRÓDMIEŚCIE UL. DŁUGA,
powierzchnia 150 m2

Do wynajęcia bardzo atrakcyjny lokal
handlowo−frontowy idealny na siedzibę
banku lub pod działalność handlową.

CENA 20.000 zł

WYBRANE OFERTY − LOKALE KOMERCYJNE SPRZEDAŻ

ŚRODMIEŚCIE UL. LEA, powierzchnia 159 m2
Parter z witrynami o pow. 73 m2 + dodatkowy lokal + piwnica.

CENA 1.950.000 zł

BOREK FAŁĘCKI UL. ORZECHOWA, powierzchnia 33 m2
Bardzo ładny pawilon handlowy w ciągu centrum handlowym.

CENA 60.000 zł
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poniedziałek – piątek od 10.00 do 17.00
PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA

I NOTARIALNA ORAZ INWESTYCYJNA

OFERTY SPECJALNE

MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY

2 pokojowe
Oboźna − 32 m2, II/III p., budynek z 2002r., hipoteczne,
270 tys. zł
Zaułek Wileński − 40 m2, IX p., po remoncie, 290 tys. zł
Salwator−Komorowskiego − 45 m2, III/III p., po kap. remon−
cie, 520 tys. zł
Fatimska − 48 m2, I p., hip., 310 tys. zł − nowe
Lea − 59 m2, parter, taras 50 m2 + ogródek 50 m2, 500 tys. zł
+ garaż
Michałowskiego − 62,60 m2, II p, hip., nowe, 870 tys. zł −
wolne
Chocimska − 64 m2, kuchnia z jadalnią, salon, sypialnia,
loggia, ogródek, 8 tys. zł/m2
Grottgera − 64,5 m2, parter, luks. umebl., 1,8 a ogródek,
garaż, hip., 850 tys. zł − nowe
Armii Krajowej − Tarasy Verona − 69 m2, XI p., hip., garaż,
725 tys. zł − nowe
Ugorek − Włodkowica − 53 m2, IIp, loggia, 419 tys. zł + garaż
35 tys. zł, wolne
Centrum − D. Wąsowicza − 75 m2, III p., hip., balkon, 1 mln zł
(odrestaurowana kamienica)
Mazowiecka − 82,66 m2, III/VI p., winda, hip., 810 tys. zł

3 pokojowe
Strzelców − 58 m2, XII/XV p., hip., 375 tys. zł
Al. Kijowska − 58 m2, III p., po kapitalnym remoncie, loggia,
580 tys. zł − wolne
Stojałowskiego − 62 m2, IV/IV p., do remontu, 299 tys. zł
Prokocim−Ściegiennego − 69 m2, X/XI p., loggia, po kap.
remoncie, 360 tys. zł − wolne

Niezapominajek − 76 m2, II p., 2 balkony, 760 tys. zł + garaż
50 tys. zł − wolne
Śródmieście − Łazarza − 83 m2, hip., 790 tys. zł (wysoki parter,
idealne na firmę)
Sarego − 99 m2, I p., stylowe, po remoncie, 2 balkony,
1.065.000 zł − wolne
Floriańska − 112 m2, II p., salon, sypialnia, gabinet, garderoba,
łazienka, balkon, po kap. remoncie, hip., 2.600.000 zł

4 pokojowe i większe
Wróblewskiego − 147 m2, I p., hip., 1,7 mln zł
Al. Słowackiego − 177 m2, I p., 6 pokoi, idealne na kancelarię,
1.400.000 zł

BIURA WYNAJEM
Emaus − 308 m2, 5 lokali (70, 87, 33, 66, 52 m2), nowe, 55 zł/m2
Krupnicza − 145 m2, 2 x 168 m2, całe piętro, 15 euro/m2
(od VI 2009 r.)
ok. Opolskiej k/Holiday Express − 300 m2, I p., 35 zł/m2,
idealne na prac. arch. itp.

DOMY – WYNAJEM
Wiedeńska − 220 m2, dz. 18 ar, garaż, ogród, 7.000 zł/m−c
(od VI.2009r.)
Wola Justowska − Al. Kasztanowa − 400 m2, dz. 8 a,
11.000 zł/m−c
Cichy Kącik − 210 m2, biuro lub mieszkanie, 5.000 zł/m−c
Borek Fałęcki − 120 m2, dz. 6,0 a, garaż, ogród, umeblowany,
3.500 zł/m−c (od VI.2009r.)

DOMY – SPRZEDAŻ
Wola Justowska − Królowej Jadwigi − 320 m2, dz. 7 a,
1,7 mln zł

Wola Justowska ok. Rysiego Stoku − 220 m2, dz. 6 a,
2,5 mln zł
Piastowska − 1/2 willi, 108 m2, 3 pok., 3,6 a, garaż, 1,2 mln zł
Kliny − ok. Zagaje − 263 m2, dz. 4,7 m2, 995 tys. zł
Bielany − 155 m2, dz.163 m2, salon, 4 pokoje, 2 łazienki, garaż,
950 tys. zł
Libertów − 450 m2, dz. 13 a − rezydencja − 2,790 mln zł
Łagiewniki/ przy Sanktuarium − 320 m2, dz. 6,3 a, stan
surowy zamknięty, 1,4 mln zł, idealne na hotelik i restaurację
Prądnik Czerwony− 185 m2, dz. 2,8 a, zab. szeregowa, garaż,
stan surowy, 690 tys. zł
Skawina − centrum, 88 m2, dz. 4,5 a, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, 220 tys. zł

LOKALE UŻYTKOWE − WYNAJEM
Zwierzyniecka − 90 m2, parter, front, handlowy, 12 tys. zł
netto/m−c

KAMIENICE
ok. Rynku Głównego − 960 m2 z WZ na rozbudowę, 14 mln zł
− wolna
ok. Zwierzynieckiej − 1.350 m2, dz. 9 a z WZ na rozbudowę
o�700 m2, wolna, 15,5 mln zł
ok. Kamiennej − 300 m2, dz. 3,5 ar, 545 tys. zł − zajęta

DZIAŁKI BUDOWLANE
W. Justowska Nad Zalewem − 11 a, WZ na bliźniak 440 m2,
1,200 mln zł
Radzikowskiego − 60 ar, WZ na 5.300 m2 PUM, 8,5 mln zł −
doskonała lokalizacja
Prokocim/Bieżanów − 135 a z WZ na 19.500 PUM, 9 mln zł

ZWIERZYNIECKA
84 m2, 2 pok., 1,5 mln zł lub wynajem

ZIELONKI − os. Jarzębinówka
70 m2, 3 pok., 395 tys. zł

LEA
59 m2, 2 pok., taras, garaż, 535 tys. zł

KLINY − ok. ZAGAJE
263 m2, dz. 4,7 m2, 995 tys. zł

SŁOMIANA − os. Podwawelskie
48 m2, 3 pok., 320.000 zł

BROŻKA
59 m2, 3 pok., 350.000 zł

LEA
57 m2, 2 pok., I p., 1.600 złm−c

RADZIKOWSKIEGO
51 m2, 2 pok., 395 tys. zł

RADZIKOWSKIEGO
95 m2, 4 pok., 2,2 tys. zł/m−c

M.CURIE−SKŁODOWSKIEJ
130 m2, 4 pok., 5 tys. zł/m−c

TARŁOWSKA
92 m2, 3 pok., 3 tys. zł/m−c

OLSZANICA
320 m2, dz. 16 a, 2,6 mln zł

WIELICZKA
160 m2, dz. 8,5 ar, 4.000 złm−c

PIASTOWSKA − wynajem
1/2 willi, 108 m2, garaż, 45 zł/m2
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BIELANY − 155 m2, dz. 163 m2,
garaż, 950 tys. zł
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Kraków, ul. Balicka 35
Tel. 012−636−54−97
polnoc@polnoc.pl

Więcej ofert: www.polnoc.pl

Otwórz własne biuro pod marką PÓŁNOC.
Sieć franczyzowa Biur Nieruchomości PÓŁNOC działająca w całej Polsce poszukuje kolejnych Partnerów.

Oferta promocyjna i szczegóły www.polnoc.pl

BRONOWICE, ul. Balicka 35
Lokal do wynajęcia, nowy, samodzielny w wysokim standardzie, dwukondygnacyjny

o łącznej powierzchni 220 m2 po 110 m2 na każdej kondygnacji, idealny pod
kancelarie, biura, bank. Witryny na parterze. Lokal frontowy bezpośrednio przy ulicy

Balickiej na osiedlu Widok. Oddanie IV kwartał 2009 r.
CENA: 50 zł/m2 netto

KONTAKT: 509−951−803 KONTAKT: 509−580−818

ZABIERZÓW   ul. Rodziny Poganów
16 działek widokowych o pow. od 5,62 ar do 7,78 ar.

Na działce możliwość postawienia domu
2−kondygnacyjnego z użytkowym poddaszem.

Media w zasięgu inwestycji.
BNP−4402

CENA: 125.000 zł brutto KONTAKT: 512−139−484

ZABIERZÓW, ul. Rodziny Poganów
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Działka z prawomocnym pozwoleniem na budowę
16 domów wolnostojących, jednorodzinnych.

Powierzchnia: 105 ar. Media na działce.
Pełna dokumentacja projektowa wraz z cesją

pozwolenia na budowę.
BNP−4664

CENA: 1.450.000 zł netto KONTAKT: 509−951−803

MODLNICZKA, ul. Wspólna
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Działka widokowa z pozwoleniem na budowę domu
jednorodzinnego wolnostojącego.

Powierzchnia: 43,46 ar plus 13 ar drogi.
Działka uzbrojona. Projekt domu w cenie.

BNP−3647
CENA: 599.000 zł KONTAKT: 509−951−803

OKAZJA!

PROKOCIM, ul. Teligi 32
Mieszkanie 1−pokojowe o pow. 25,2 m2,

duży pokój oraz osobna kuchnia,
do odnowienia, IIIp/IV

Cena: 147.000 zł

BNP – 4801
KONTAKT: 510−259−399

KOZŁÓWEK, ul. Spółdzielców
Dwa mieszkania 1−pokojowe

o pow. ok. 24 m2, do odnowienia.
Cena od: 142.000 zł

BNP – 4806 i 4807
KONTAKT: 510−259−399
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Więcej ofert: www.polnoc.pl

GM. MICHAŁOWICE, TEREN INWESTYCYJNY,
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Działka o pow. 6,5 ha wraz z istniejącymi stawami
z przeznaczeniem pod zabudowę hoteli, domów

wypoczynkowych itp. Teren uzbrojony.
Dojazd do działki drogą asfaltową.

BNP−3251

CENA: 2.100.000 zł netto KONTAKT: 509−951−803

MODLNICZKA, ul. Wspólna
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Osiedle na Wzgórzu, domy wolnostojące o pow.
całkowitej 187 m2 na działkach ok. 7,5 ar.

Zewnętrznie wykończone, wewnątrz stan deweloperski.
Ogrodzone, ogrody zagospodarowane.

Kameralne osiedle.
BNP−3254

CENA: 699.000 zł brutto KONTAKT: 500−200−767

MODLNICZKA, ul. Wspólna
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Osiedle na Wzgórzu, domy w zabudowie bliźniaczej
połączone garażami o pow. całkowitej 156 m2

na działkach: 4,5 – 5,5 ar. Zewnętrznie wykończone,
wewnątrz stan deweloperski. Ogrodzone, ogrody

zagospodarowane. Kameralne osiedle.
BNP−3255

CENA: 549.000 zł brutto KONTAKT: 500−200−767

os. NA STOKU, NOWA HUTA
Lokale użytkowe o powierzchni całkowitej od 44 m2

wraz z łazienkami, usytuowane
w przyziemiu budynków. Wejście oddzielne, z zewnątrz.

Do odnowienia.

CENA od: 40.000 – 55.000 zł brutto,  BNP−4581
KONTAKT: 550−200−767

CENA od: 550 zł netto WYNAJEM,  BNP−4582

Otwórz własne biuro pod marką PÓŁNOC.
Sieć franczyzowa Biur Nieruchomości PÓŁNOC działająca w całej Polsce poszukuje kolejnych Partnerów.

Oferta promocyjna i szczegóły www.polnoc.pl

OKAZJA!

ul. FELICJANEK 8 / przecznica ze Zwierzynieckiej
STARE MIASTO

KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE
Lokal użytkowy na parterze o pow. 46 m2 po generalnym remoncie.
Oddzielne pomieszczenia. Do lokalu przynależy piwnica.
Sąsiedztwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wawelu, Plant. Sprzedaż z najemcą.
CENA: 449.000 zł BNP−4672 KONTAKT: 509−951−803

BNP−4097 KONTAKT: 509−580−818
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Emaus of.4049
Apartament 2 pok. w stanie
deweloperskim w Salwator Residen-
ce, pow. 74 m2 + garaż podziemny,
cichobieżna winda, portiernia
Cena 742 500 zł !!

Serbska of. 4029
Mieszkanie 2-pok. o pow. 53 m2.
Komfortowe.
Cena 289 000 zł

Zawada of. 4065
Dom do remontu o pow. 80 m2,
oraz budynek gospodarczy
o pow. 100 m2. Bardzo ładna
działka o pow. 87 a.
Cena 312 000 zł

Os. Europejskie (Ateny) of. 3981
Mieszkanie 3 pok., pow. 68,7 m2,
w stanie deweloperskim, balkon,
cichobieżna winda. Atrakcyjna
cena 447 000 zł

Szpitalna of. 3917
Ekskluzywne mieszkanie
2 pokojowe
o pow. 50 m2.
Cena 1 245 000 zł

Wola Duchacka ul Beskidzka - of. 4117
Mieszkanie 3 pok. 52 m2, I p.
Dwustronne, wsch.-zach., z bal-
konem, atrakcyjna
Cena 255 000 zł
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Królewska of. 3951
Bardzo komfortowe mieszkanie,
2-pok., o pow. 78 m2. Mieszkanie
po kapitalnym remoncie, bardzo
przestronne, znakomita lokaliza-
cja. Cena 2100 zł/m-c

Starowiślna of. 3107
Bardzo komfortowe mieszkanie
na wynajem. 2-pok., o pow. 55 m2.
Całkowicie wyposażone!
Cena 1900 zł/m-c

Szlak of. 3937
wynajem, 3 pok. Garderoba,
taras, całkowicie odnowione,
Super lokalizacja, zadbana kamie-
nica.
Cena 2200 zł/m-c

Zwierzyniecka of. 3914
Mieszkanie 2-pokojowe o pow.
70 m2. Wyposażone, bardzo wy-
soki standard, znakomita lokalizacja.
Miejsce postojowe w garażu.
Cena 3700 zł/m-c

Cybulskiego of. 4097
Nowe, umeblowane 3 pok. miesz-
kanie (pow. 77 m2) z klimatyzacją i
garażem. Ochrona, monitoring.
Cena 3500 zł/m-c

Szpitalna of. 4039
Mieszkanie 2-pok, o pow. 51 m2.
Mieszkanie bardzo komfortowe,
położone w luksusowej kamienicy
w samym sercu starego miasta.
Cena 800 Euro/m-c

Bożego Miłosierdzia of. 3677
Garsoniera 100 m od Wawelu,
38 m2, umeblowana, niski czynsz.
Cena 1800 zł/m-c

Urzędnicza of. 4040
Lokal biurowy, dwa pomieszczenia
47 m2, parter.
Cena 2150 zł

Szpitalna of. 3917
Ekskluzywne mieszkanie
2 pokojowe o pow. 50 m2.
Cena 3000 zł/m-c

Sobieskiego of. 4066
Lokal biurowy po kapitalnym
remoncie, pow. 70 m2,
3 oddzielne pok. + aneks, łazienka.
Cena 3000 zł/m-c

Krupnicza of. 4099
Apartament 88 m2. 3 pokoje,
po kapitalnym remoncie,
umeblowane, świetna lokalizacja!
Cena 3200 zł/m-c

Jasnogórska of. 4090
Nowoczesny obiekt magazynowy
i biurowy. Pow. całkowita 3600 m2.
Cena 30 zł netto/m2
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Kraków, ul. Karmelicka 48/3a
tel./fax (012) 632-54-82

tel. (012) 632-06-65
mobile: 0501 489 493
mobile: 0509 214 780

e-mail: komercel@komercel.pl
www.komercel.pl

!!!Pilnie, dla konkretnych klientów szukamy
kamienic, lokali użytkowych do kupna: Stare
Miasto, Śródmieście, Krowodrza, Kazimierz

KAMIENICE SPRZEDAŻ – of. wybrane
Berka Joselewicza – 800 m2, częściowo zajęta – 3 000 000 zł
Bulwary Wiślane, ok. Wawelu – 700 m2 z WZ na kolejne 260 m2,
wolna, balkony, widok na Wisłę – 10 000 000 zł
Długa – 800 m2 możliwość rozbudowy do 1200 m2, wolna, WZ,
możliwość windy – 8 000 000 zł
Kanonicza – ok. 400 m2, wolna, projekt na aparthotel
Karmelicka – 1400 m2, wolna z WZ na kolejne 500 m2 – 20 000 000 zł
Kazimierz, Pl. Wolnica – możliwość powiększenia istniejącego
budynku do 1700 m2, WZ – 7 200 000
Krowoderska – 700 m2 + 350 m2, wolna – 5 100 000 zł
Lea – biurowiec, od 214 do 450 m2 – 2 000 000 zł
Łobzowska – 1700 m2, 11 a, projekt na hotel do 3000 m2,
60 pokoi – 13 000 000 zł
Rondo Mateczne – 500 m2 – 3 000 000 zł
ok. Długiej – 1400 m2, wolna, WZ na kolejny budynek – 7 500 000 zł
ok. Dworca Głównego – 1700 m2 – 7 500 000 zł
ok. Grodzkiej – 1000 m2, 10 a, wolna – 15 000 000 zł
ok. Krowoderskiej – 1500 m2 + 300 m2 możliwej nadbudowy,
na hotel – 14 000 000 zł
ok. Mały Rynek – 1100 m2, wolna, dobry stan tech. – 18 000 000 zł
ok. Piastowskiej – 600 m2, nowy budynek z możliwość dokupie−
nia kolejnych 400 m2 – 5 000 000 zł
ok. Rynku Głównego – 1400 m2, wolna, możliwość rozbudowy,
pozw. w cenie – 17 000 000 zł – do negocjacji
ok. Siennej – 450 m2, adaptacja części kamienicy na 5 aparta−
mentów 2 poziomowych z tarasami, zawiera pozwolenie
i projekt – 3 900 000 zł
Stare Miasto – 1800 m2, 23 a, możl. zab. działki – 16 000 000 zł
Stare Miasto – 2500 m2 pow. uż. – 25 000 000 zł
Stare Miasto – 2600 m2 z możliwością powiększenia – 27 000 000 zł
Stare Miasto, ok. Wawelu – 8100 m2, wolna, WZ na hotel
lub apartamenty – 62 000 000 zł
Stare Podgórze – 353 m2 p. użytkowej + strych – 2 400 000 zł
Stare Podgórze – 700 m2 – 5 200 000 zł
Stare Podgórze, Rynek – 2000 m2 p. użytkowej + WZ na kolejne
500 m2, 14 a – 14 000 000 zł
Wielopole – pow. użytkowa 1202 m2, możliwość powiększenia
o kolejne 1612 m2 – 17 000 000 zł

DOMY TOWAROWE WYNAJEM
− of. wybrane

Rynek Główny – 2000 m2, duża pow. handlowa na parterze,
pozwolenie na windę, obiekt b. widoczny, idealnie nadający
się na DT – czynsz do negocjacji
Rynek Główny – 2500 m2, duża pow. handlowa na parterze –
czynsz do negocjacji

HOTELE SPRZEDAŻ/WYNAJEM
– of. wybrane

!Stare Miasto – 3 hotele do sprzedaży
Długa – apartamenty hotelowe, winda, od 24 do 32 aparta−
mentów – 60 000 zł
Karmelicka – 1400 m2 do adaptacji na hotel ok. 35 pokoi
– inf. 509–214–780
Kazimierz, centrum – 80  miejsc hotelowych z możl. powiększe−
nia, możliwość nadbudowy, restauracji, pub – 24 000 000 zł
Kazimierz, centrum – 800 m2, hotel, 21 pokoi – 7 000 000 zł
Kazimierz, centrum – około 1800 m2, 100 pokoi, możliwość
zwiększenia liczby pokoi – inf. 509–214–780
ok. Galerii Handlowej Bonarka – 30 a, możliwość budowy
ok. 10 000 m2 hotelu – 15 000 000 zł
ok. Krowoderskie – 1500 m2 + 300 m2 możliwej nadbudowy,
na hotel – 14 000 000 zł
ok. Plant – budynek do adaptacji na hotel ***, 217 miejsc,
15 000 000 zł
ok. Wawelu – istniejący hotel, 30 a, 10 000 m2, 165 pokoi
– 32 000 000 zł brutto
Salwator – hotel***, 50 pokoi, parking, 15 000 000 zł
Stare Miasto, ok. Wawelu – 8100 m2, wolna, WZ na hotel
lub apartamenty – 62 000 000 zł
Szczawa – pensjonat, 10 pokoi z łazienkami, 950 000 zł
Wrocław – hotel do sprzedaży – inf. 509–214–780
Zabłocie – 40 a pod budowę hotelu, jest plan zagospodaro−
wania terenu – 22 000 000 zł

HANDLOWE SPRZEDAŻ – of. wybrane
Filipa – 42 m2, front, witryny – 840 000 zł
Grodzka – 240 m2 – 6200 euro/m2
Galeria Kazimierz, okolice – od 114 do 800 m2 – 12 000 zł/m2
Kalwaryjska – 400 m2 – 600 m2, front, witryny – 17 000 zł/m2
Kazimierz, centrum – 160 m2, parter, front, witryny – 2 100 000 zł
Kazimierz, centrum – 370 m2, parter, front, witryny – 7 000 000 zł
Kazimierz, Pl. Nowy – 106 m2, działający klub – 1 950 000 zł
Kazimierz, Pl. Wolnica – 180 m2 – 2 600 000 zł
Królewska, ok. – 130 m2, witryny – 1 500 000 zł
Nowa Huta – 2000 m2, parter, front, witryny – 11 000 000 zł netto
ok. Długa – 80 m2, 160 m2, open space – 18 000 zł/m2
ok. Rynku Głównego – 500 m2, parter, front, witryny – 7 000 000 zł
ok. Starowiślnej – 260 m2, parter i piwnice – 2 100 000 zł
ok. Plant – 46 m2, parter, 165m2 piwnice – 1 700 000 zł
Sławkowska – 430 m2, wynajęty – 3 800 000 euro
Starowiślna – 200 m2, parter i piwnica – 2 600 000 zł

Karmelicka – 49 m2, I p. wysoki standard – 2300 zł
Karmelicka – 98 m2, po remoncie – 4000 zł
Karmelicka, ok. – 336 m2 – wysoki standard – 21 000 zł
Krowoderska – 98 m2, parter, wysoki standard – 5400 zł
Łokietka, ok. – 452 m2, dom – 18 000 zł
Marka – 83 m2, po remoncie – 5000 zł
Mikołajska, okolice – 60 m2 – 3500 zł
Mogilska, okolice – 100 m2 – 2500 zł
Nowohucka, okolica – 180 m2 biurowo−prod. – 4500 zł
Opolska, okolice – 300 – 600 m2, biur.−magazynowa, 35 zł/m2
Opolska, okolice – 400 m2, parter, 45 zł/m2
Opolska, okolice – 838 m2 reprezent. rezydencja do wynajęcia
Pl. Wolnica – 125 m2, II p. po gen. remoncie – 6 250 zł
Pl. Wolnica – 174 m2, II p., po gen. remoncie – 8 700 zł
Radzikowskiego – 120 m2, I p wysoki standard – 55 zł/m2.
Rakowicka – 100 m2, I p., media w czynszu – 3000 zł
Rakowicka – 86 m2, I p., 2 pokoje – 3200 zł
Retoryka – 70 m2, 2 pokoje – 2600 zł
Rynek Główny – 170 m2, wysoki standard – 15 000 zł
Rynek Główny – 267 m2, I p. – 80 zł/m2
Rynek Główny – 352 m2, II p. – 80 zł/m2
Sławkowska – 200 m2, I p. – 7000 zł
Sławkowska – 95 m2, I p. – 4300 zł
Starowiślna, okolice – 52 m2, 0 p. – 2600 zł
Stradom – 106 m2, II p. 3 pokoje, wysoki standard – 4500 zł
Stradomska, okolice – 105 m2, parter – 4500 zł
Św. Tomasza – 140 m2 – 280 m2, I–II piętro, bardzo wysoki
standard, 80 zł/m2
Św. Tomasza – 58 lub 90 lub 148 m2, II p., winda – 80 zł/m2
Św. Tomasza – 73 m2, bardzo wysoki standard, II p., widna, 70 zł/m2
Zabłocie – 215 m2 – 8600 zł
Zwierzyniecka – 160 m2 – 6080 zł

BIUROWCE WYNAJEM − of. wybrane
Galeria Kazimierz, ok. – 10 000 m2, A – 16 euro/m2
Kamieńskiego, ok. – 220 m2, oddzielne II p. – 12 euro/m2
Kamieńskiego, ok. – 373 m2, duży parking – 12 euro/m2
Mogilska, ok. – 670 m2 – 50 zł/m2
Opolska, ok. – 647 m2, B+, 25 miejsc parkingowych – 13 euro/m2
Opolska, ok. – 660 m2– 45 zł/m2
Podgórze – 800 m2, klasa A, 16 euro/m2
Rondo Mogilskie, ok. – 247 m2, I p., wysoki standard – 20 euro/m2

APARTAMENTY WYNAJEM − of. wybrane
Dietla – 100 m2, 5 pok. – 2000 zł
Fałata – 60 m2, I p., 2 pokoje – 1500 zł
Karmelicka – 46 m2, 2 pok. – 1800 zł
Karmelicka – 56 m2, 3 pok. – 2900 zł
Karmelicka – 83 m2, IV p., winda, wysoki standard – 4800 zł
Kościuszki – 50 m2, 2 pokoje, wysoki standard – 2200 zł
Kościuszki – 73 m2, 2 pokoje, wysoki standard – 3500 zł
Karmelicka, ok – 60 m2, 3 pok., wysoki standard – 4000 zł
Rusznikarska – 57 m2 – 1800 zł
Rynek Główny, ok. – 43 m2, apartament – 1800 zł
Zapolskie – 50 m2, po remoncie – 1800 zł
Zwierzyniecka, Angel Plaza – 70 m2, 2 pok. – 3700 zł
Żabiniec – 110 m2, 4 pok. – 2500 zł

DZIAŁKI
Armii Krajowej – 2 ha, możliwość wysokiej zabudowy, UC
– 40 000 000 zł lub zamiana
Balice – 2,4 ha, produkcja – usługi – 8 200 000 zł
Balice – 1,2 ha, produkcja – usługi – 4 200 000 zł
Dębniki, Sidzina – 9, 13, 18 a, bud. malownicze działki ze staro−
drzewem w cichej okolicy, dogodny dojazd, uzbr. od 214 zł/m2
Krowodrza – działka do wydzierżawienia – na parking, komis
samochodowy itp. 19 a – 5000 zł
Kostrze – 1,4 ha, widokowa, 12 000 zł/a
ok. Skawiny – 5 ha, częściowo zabudowane – 2 000 000 zł
ok. Tyńca – 2,5 ha – inf. 501–191–787
Podgórze – 24 ha, WZ na docelowo 165 000 m2 PUM – 160 000 000 zł
Podgórze, Borek Fałęcki – 15 ha, 100 zł/m2
Węgrzce – 15 a, komercyjna, pozwolenie budowlane na 440
m2 pawilonu usługowo−handlowego – 25 000 zł/a
Zakopianka – komercyjna, przy drodze, 49 a – 40 000 zł/a
Rynek Główny, okolice – 90 a, pozw. na bu. biurowca i hotelu

WYNAJEM I SPRZEDAŻ MAGAZYNY
I HALE PRODUKCYJNE

Bochnia – 225 m2 – 5625 zł
Mogilska – od 400 – 1000 m2, wysoki standard – 25 zł/m2
ok. Skawiny – 3750 m2 magazynowo−produkcyjna, +100 m2
biur, 5 ha, sprzedaż – 2 500 000 zł
Podgórze – magazyny, biura, chłodnie, różne pow. – 20 zł/m2
Rybitwy – 3000 m2, I p., windy towarowe – 7 zł/m2
Rybitwy – 3500 – 7000 m2, magazyn lub produkcja, biura ok.
500 m2 – 17 zł/m2
Skawina – 600 – 2000 m2 magazyny + biura – 10 zł/m2
Skawina – 600 – 4000 m2 wysokie mag,  lub prod, – 16 zł/m2
Łagiewniki – 600 m2 – 27 000 zł

REZYDENCJE, DOMY
– sprzedaż – of. wybrane

Bibice – 130 m2, nowa, wykończona szeregówka – 860 000 zł
Busko Zdrój – 250 m2, 16 a, nowy dom blisko uzdrowisk – 230 000 euro
Opolska okolice – 838 m2, reprezent. rezydencja – 5 500 000 zł
Mogilany, okolice – 260 m2, 40 a działki – 900 000 zł
ok. Wieliczki – 170 m2, 10 a, do zamieszkania – 580 000 zł
ok. Wieliczki – 350 m2, 12 a, do zamieszkania – 700 000 zł

Warszawa, Al. Jana Pawła – 1035 m2, wynajęty – 4 600 000 euro
Wawel, okolice – restauracja, 400 m2, max il. gości 250 – 1 000 000 euro
Wielopole – 44 m2, parter, front, witryna – 35 000 zł/m2

HANDLOWE WYNAJEM – of. wybrane
Bochnia, rynek ok. – 45 m2, parter, front, witryny – 5000 zł
Bracka, ok. – 60 m2 parter, 320 m2 piwnic, możliwa dyskoteka –
25 000 zł
Długa – 240 m2 – 120 zł/m2
Długa – 78 m2 – 8000 zł
Długa – od 50 do 200 m2, parter, witryny – od 150 zł/m2
Grodzka – 77 lub 97 m2, front, witryny – 250 zł/m2
Jana – 450 m2 – 45 000 zł
Jana, okolice – 200 m2 piwnice, 180 m2 ogródek, pub – odstępne
Jana, okolice – 300 m2 piwnice, 300 m2 parter, restauracja –
odstępne
Kapelanka – 100 m2 – 15 000 zł
Karmelicka, 320 m2 – 37 000 zł
Królewska – 57 m2 – 6500 zł
Kazimierz – 360 m2 – 40 000 zł
Kazimierz – 200 m2, restauracja – odstępne
Łagiewniki – 600 m2, parter, duże witryny, stan deweloperski – 80 zł/m2
Nowa Huta – 400 – 2100 m2 – 10 euro/m2
ok. Karmelickiej – 200 m2, parter, front, witryny – czynsz do uzgodn.
ok. Karmelickiej – 230 m2, parter, front, witryny – 30 000 zł
ok. Plant – 46 m2, parter, 165m2 piwnice – 15 000 zł
Rynek Główny – od 120 m2 do 400 m2 – 350 zł/m2
Mały Rynek, okolice – 220 m2 parter, front, witryny – 25 000 zł
Mały Rynek, okolice – 220 m2 parter, front, witryny + 300 m2
piwnic –45 000 zł
Rynek Główny, okolice – 250 m2, zaadaptowana piwnica – 40 000 zł
Rynek Główny, okolice – 100 m2, 2–poziomowy – 25 000 zł
Rynek Główny, okolice – 160 m2 piwnice do adaptacji – 15 000 zł
Rynek Główny, okolice – 200 m2, I p., możliwa gastronomia – 20 000 zł
Sławkowska – 20 m2, parter, front, witryna – 5 500 zł
Sławkowska – 42 m2, witryny – 1 100 euro
Sławkowska – 96 m2, parter, front, witryny – 18 000 zł
Starowiślna – 36 m2 – parter, front, witryna – 6 000 zł
Starowiślna – 50 m2 i 60 m2 z możliwością połączenia, parter,
front, duże okna – 100 zł/m2
Starowiślna, ok. – 100 m2, parter, front, witryny – 5 000 zł
Stradom – 205 m2 – 23 000 zł
Szeroka, ok. – 360 m2, parter i piwnice – 40 000 zł
Szewska – 162 m2, parter, front, witryny, możliwa gastronomia,
możliwość wynajęcia piwnic – 300 zł/m2
Wielopole – 280 m2 – 160 zł/m2
Wiślna, ok. – ok. 320 m2, parter i piwnica do remontu, możliwy
ogródek – 30 000 zł
Zwierzyniecka – 78 m2, wysoki standard – 13 650 zł
Zwierzyniecka – 40 m2, parter, front, witryny – 7 500 zł

BIURA / MIESZKANIA SPRZEDAŻ – of. wybrane
!!Rynek Główny – apartament, 175 m2, nowy, w pełni urządzony,
widok na Rynek – 3 600 000 zł
Karmelicka, ok. – 109 m2, III p., stan deweloperski, winda, portier
– 13 000 zł/m2
Karmelicka, ok. – 54 m2, adaptacja poddasza, winda, wysoki
standard – 16 000 zł/m2
Karmelicka, ok. – 78 m2, 2–poz., wykończone, winda – 14 500 zł/m2
Kazimierz, ok. Paulińskiej – 70 m2, 2 balkony, kamienica po rem.
– 910 000 zł
Kazimierz, Paulińska – 62 m2, po gen. remoncie – 700 000 zł
Krowoderska – 79 m2, II p., udział, do remontu – 650 000 zł
Krowodrza, Biurowiec – 2700 m2, 16 a, parkingi, możliwość
rozbudowy – 21 000 000 zł
Królewska – 70 m2, I p., 2 pokoje, po remoncie – 9000 zł/m2
Krupnicza, okolice – 52 m2, po generalnym remoncie – 470 000 zł
Krupnicza, okolice – 42 m2, po generalnym remoncie – 525 000 zł
Krupnicza, okolice – 42 m2, do generalnego remontu – 441 000 zł
Lea, okolice – 71 m2, II p. 3 pok., wysoki standard – 640 000 zł
Nowowiejska – 53 m2, I p., 2 pokoje, po gen. rem. – 450 000 zł
Pl. Na Groblach, ok. – 180 m2, taras z widokiem na Wawel, stan
deweloperski – 3 600 000 zł
Pl. Na Stawach, ok. – 55 m2, stan deweloperski – 11 000 zł/m2
Plac Wolnica – 71 m2, wysoki standard – 9 500 zł/m2
Rynek Główny, okolice – 58 m2, 2 pokoje – 1 400 000 zł
Sarego – 136 m2, wysoki standard, po gen. rem. – 1 300 000 zł
Smoleńsk – 89 m2, 3 pokoje, po generalnym remoncie – 1 000 000 zł
Stare Podgórze – 65 m2, stan deweloperski – 12 500 zł/m2
Zwierzyniecka – Angel Plaza – 82 m2, wysoki standard do
wejścia, 2 pokoje, 18 000 zł/m2

BIURA WYNAJEM  – of. wybrane
Al. Pokoju – 70 m2 – 2500 zł
Al. Słowackiego – 89 m2, IV pokoje, I p., klimatyzacja, po remon−
cie – 3200 zł
Bandurskiego – 98m2, parter, reprezentacyjne – 3600 zł
Basztowa – 63 m2, II p. – 2600 zł
Beliny Prażmowskiego – 100–420 m2, willa – 50 zł/m2
Czysta – 112 m2, parter – 4500 zł
Dietla – 80 m2, I p. – 2500 zł
Długa – 50 m2, wysoki standard, klimatyzacja – 2500 zł
Długa – 78 m2, II p. – 2200 zł
Długa, okolice – 130 m2, media w cenie – 3500 zł
Długa, okolice – 45 m2, media w cenie – 1215 zł
Grodzka – 240 m2, 400 m2 lub 80 m2, po remoncie – 50 zł/m2
Jana – 250 – 400 m2, reprezentacyjne biuro – 100 zł/m2
Kalwaryjska – 39 m2 – 1025 zł
Karmelicka – 110 m2, parter – 6000 zł

Więcej ofert na www.komercel.pl
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WYNAJEM Conrada/rej.Makro,
ok.430 m2, biura, I piętro,

5−letnie, na przedstawicielstwo −
oddział firmy, 16.000 zł

/ Real Estate /
31−146 Kraków, ul. Długa 74/5A
tel./fax 432−67−50/52, 0/604−252−617, 0/604−291−635

Licencje zawodowe UMiRM: 3367, 3592        Członek MSPON

www.kont.krakow.pl          e−mail: biuro@kont.krakow.pl
sprzedaż − kupno − wynajem − najem − doradztwo − kredyty − wyceny

Wieliczka, Bogucice, dom wolno−
stojący o pow. użytkowej 145,2 m2,

dz. 9,07 a, w stanie surowym
zamkniętym, garaż w budynku,

475.000 zł

Mogilany, domy wolnostojące,
stan dewelop., pow. ok. 170 m2

+ garaż dwustanowiskowy 31 m2,
dz. ok. 9,2 a., 695.000 zł brutto

SPRZEDAŻ:

Mieszkania − 73 aktualnych ofert w bazie
1−pok.: Krowodrza / ul. Prądnicka, 26,88 m2, III/IVp., c. kuchnia, 200 000 zł
2−pok.: Krowodrza / ul. Kawiory, 31 m2, I/IIp., po remoncie, 279 000 zł
2−pok.: ok. Al. 29 Listopada, 48,5 m2, II/IIp., j. kuchnia, 2 balkony, 279 000 zł
2−pok.: os. Piastów, ok. 50 m2, VIII/VIIIp., nowe w stanie dewelop., 295 000 zł
3−pok.: os. Bohaterów Września, 64,5 m2, II/IVp., balkon, piwnica, 359 000 zł

Domy / Budynki − 68 aktualnych ofert w bazie
Słomniki / centrum 130 m2, dz. 2 a, dobry na siedzibę firmy, 363 000 zł
Bodzanów / ok. Wieliczki, 130 m2, dz. 10 a, garaż na dwa auta
o pow. 35 m2, stan dewelop., 529 000 zł
gm. Kocmyrzów−Luborzyca / Łuczyce, dwa domy o pow. 190 m2,
dz. ok. 17 a, w stanie dewelop., 670 000 zł brutto
Kraków / Kliny, pow. użyt. 210,4 m2, dz. 5 a, 950 000 zł − do negocjacji!
Pawlikowice, 2 domy o pow. użyt. 157,3 i 170,43 m2, dz. 3,61 i 5,74 a do
małego wykończenia, 599 000 – 637 000 zł brutto

Działki − 187 aktualnych ofert w bazie
gm. Skała / Nowa Wieś, 11 a, bud., dojazd drogą asfaltową, 97 000 zł
Słomniki / blisko trasy E−7, 12,10 a, bud.−usług., płaska, cz. uzbr., 120 000 zł
gm. Siepraw / Zakliczyn, 13 a, bud., uzbrojona, ładnie położona, 159 000 zł
Kraków / Czerwony  Prądnik 19,36 a, inwestycyjna, komercyjna,
900 000 zł + VAT

gm. Kocmyrzów−Luborzyca / Wola Luborzycka, 15 a, budowlana,
w okolicy domów jednorodzinnych, 9000 zł/a
gm. Lanckorona / Izdebnik, od 20 a do 107 a, rolna, rol.−leśna, od 1 000 zł/a
Michałowice, 24,32 a, budowlana, uzbrojona, południowy stok,
399 000 zł do negocjacji
gm. Zabierzów / Rząska, ok. 38 a, budowlano−usługowa, dojazd drogą
asfaltową, 855 000 zł
gm. Iwanowice / Sieciechowice, 100 a, budowlana z prawomocnym
pozwoleniem na budowę 9 a, 698 000 zł

WYNAJEM:

Budynki / Lokale użytkowe  − 25 aktualnych ofert w bazie
Kraków / Wola Justowska 45 m2, mieszkanie 2−pok., I/IIp., 1 500 zł
Kraków / ul. Dwernickiego, 50 m2, mieszkanie 2−pok., IV/IVp., 1 200 zł
Krowodrza / ul. Krowoderskich Zuchów 52 m2, mieszkanie 3−pok.,
0/IVp., 1 500 zł
Prądnik Biały / ul. Łokietka, 52,65 m2, II/IIIp., mieszkanie 2−pok., umeblo−
wane, os. ogrodzone i strzeżone 1 300 zł
Wola Justowska 108 m2, apart. 4−pok., 2 łaz., 2 mc. w garażu podz., 3 000 zł
Wola Justowska 100  m2, mieszkanie 4−pok., garaż, osobne wc, 3 000 zł
Kraków / Bielany 300 m2, dz. 22 a, dom dwupiętrowy, 2 garaże, dobry
pod siedzibę firmy, 5 000 zł

okolice Gdowa
− Lubomierz, ok.15 a, bud., 95.000 zł,
− Lubomierz, 9 a, bud., 54.000 zł,
− Gruszów, 33,6 a, rol.,109.000 zł

Ok. Skawiny / Leńcze,
ok. 19,27 a, budowlano−rolna,

ładnie położona, 110 000 zł

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!

Ok. Olkusza (4 km od centrum),
obiekt mag.−produkcyjny + biura,

pow. ok. 700 m2, do remontu
lub przebudowy, działka ok.30 a

ogrodzona, 395.000 zł

gm. Mogilany 14,13 a,
budowlana, krajobrazowa,
otoczenie nowych domów,

198.000 zł

Słomniki, działka budowlana,
8,12 a, trzecia linia zabudowy,

okolice centrum, 65.000 zł

Kocmyrzów−Luborzyca /
Rawałowice, 3 działki bud. o pow.
ok.10 a, prąd i tel. na działce, ok.

11 km od Krakowa, 105.000 zł

gm. Radziemice/Przemęczany 50 a,
rolna z możliw. przekwalifikowania,
płaska, uzbrojona, dojazd drogą

asfaltową, 79.000 zł

gm. Skawina / Kopanka,
ok. 25 a., budowlano−rolna,

155.000 zł

Skawina / Zelczyna, 13,55 a.,
budowlana, płaska, dojazd

drogą asfaltową, cz. uzbrojona,
120.000 zł

ul. Lubelska, 3−pok., 125,7 m2,
I/IIIp., osobne wc, piwnica

+ schowek, 949.000 zł

os. Boh. Września, 3−pok.,
53,5 m2, II/IV p., po kapitalnym

remoncie, 309.000 zł

Kraków/Ruczaj − Konstelacja,
2−pok., 42,5 m2, IV/VI p., umebl.

i wyposaż, duży balkon ok.11 m2,
piwnica, teren ogrodzony,

315.000 zł

Gm. Radziemice, 178,5 a ze
starym domem, przy asfalcie,

cz. uzbrojona, 125.000 zł

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!

OFERTY WYBRANE

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!

Swoszowice, ok.100 m2
+ 120 m2 strych, działka

10,39 a, 515.000 zł

ok. Liszek / Rybna, bliźniak
130 m2, ogrodzony, w stanie
deweloperskim, działka 6,5 a,

garaż 16,6 m2, 440.000 zł brutto

os. Boh. Września, 1−pok. z
aneksem kuchennym, 25,37 m2,

III/IVp., piwnica, 157.000 zł

ul. Borsucza, 2−pok.,
29,9 m2, II/XIp., piwnica,
do remontu, 169.000 zł

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!
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www.activnieruchomosci.pl
Licencja państwowa nr 2103

 Rok założenia 1997
Zapraszamy:

pon. − pt. 9−19.30, sobota 10−15

Kraków, ul. Grzegórzecka 8
tel./fax 012 431 07 68

012 292 43 23, 0502 622 098
e−mail: activ1@poczta.fm; activ@krn.pl

KAMIENICE/KOMERCYJNE
AZORY, magazyn 800 m2 + część biurowa 200 m2 na działce 7 a w cenie
2 000 000 zł netto. Sprzedawany z dodatkową działką 13 a z domem 200 m2
w cenie 1 000 000 zł brutto. Of 2498
BALICKA, okolice, 834 m2, obiekt produkcyjno−magazynowy z częścią biurową, 1998 r.,
rampa, winda towarowa, możliwość rozbudowy. Działka 46a. Of 2767 3 300 000 zł
CIESZYŃSKA, 216 m2, strych do adaptacji, aktualne WZiZT, stylowa, II piętrowa
kamienica. Of 2977 695 000 zł
DĘBNIKI, 650 m2, przedwojenna willa, II piętrowa, do remontu, wysokie pomiesz−
czenia, całkowite podpiwniczenie. Działka 6,5 a. Of 2105 4 300 000 zł
GAJ, 600 m2, blisko Zakopianki, idealny na warsztat lub zajazd. Of 2939 1 200 000 zł
KAZIMIERZ, 300 m2, strych do adaptacji z gotowym projektem i pozwoleniem na
budowę. Of 1723 1 200 000 zł
OCHOJNO, budynek produkcyjno−mieszkalny, 643 m2, dwie kondygnacje, na cichą
produkcję lub usługi. Of 2495 790 000 zł
OFICERSKIE, kamienica 706 m2, stan b. dobry, 10 mieszkań, WZ na adaptację
piwnic i budowę windy. Działka 2,8 a Of 2886 4 200 000 zł
PL. BOHATERÓW GETTA, okolice, kamienica 297 m2, możliwa rozbudowa. Dział−
ka 3 a. Of 2773 2 300 000 zł
PROKOCIM, 300 m2, pensjonat 3−gwiazdkowy, 18 miejsc noclegowych. Sprzeda−
wany z wyposażeniem, prawami do marki i listą stałych klientów. Of 123 1 100 000 zł
PRZEWÓZ, 461 m2, idealny na działalność lub dom dwurodzinny; dwa oddzielne
wejścia, oddzielne media. Działka 15 a, w całości budowlana. Of 1781 950 000 zł
SALWATOR, kamienica, 885 m2 pow. mieszkalnej, działka 3 a. Of 2873 5 000 000 zł
ZYGMUNTA AUGUSTA, 25% udziałów w kamienicy o pow. 1188 m2, budynek w
dobrym stanie. Działka 5,6 a. Of 91 1 500 000 zł

DZIAŁKI
BIEŻANÓW, Zolla, 8 a, płaska, prostokątna, aktualne WZiZT. Of 2776 250 000 zł
BOLECHOWICE, 10 a, budowlana, 30x33 m, media w granicy. Of 2387 280 000 zł
KORZKIEW, 23,6 a, malownicze widoki, prawomocne pozwolenie na budowę.
Of 1303 595 000 zł
KOCMYRZOWSKA, okolice, 54,8 a, mieszkalno usługowa, idealna pod halę.
Of 2840 840 000 zł
MOGILANY, 13,8 a, budowlano−rolna, prąd, woda, gaz. Of 2880 370 000 zł
PRZEBIECZANY, 10 a, budowlana, objęta planem, na wzniesieniu. Of 2820 150 000 zł
SKOTNIKI, 7,2 a, objęta planem, budowlana, 20x36 m. Of 2704 164 900 zł
SWOSZOWICE, 5 a, pełne uzbrojenie, dojazd asfaltowy. Of 2793 165 000 zł
SWOSZOWICE, działka 31 a, aktualne WZiZT na bliźniaki: 19% powierzchni zabu−
dowy, wys. do 10 m. Of 2879 1 200 000 zł
SWOSZOWICE, 19 a, WZiZT na dom, widok na cały Kraków! Of 2211 380 000 zł
ŚLEDZIEJOWICE, 32 a, budowlano−rolna, z pozwoleniem na dom. Of 2710 175 000 zł
WIELICZKA, 8 a, wszystkie media, objęta planem (MN). Of 1747 210 000 zł

DOMY W KRAKOWIE
BELINY−PRAŻMOWSKIEGO, 290 m2, pół bliźniaka, stan b. dobry, ruchliwe miej−
sce, idealne na biuro. Działka 7,8 a Of 2926 2 990 000 zł
BIEŃCZYCE, 186 m2, wolnost., 1996 r, spokojna okolica. Dz. 4 a. Of 2309 825 000 zł
BOREK FAŁĘCKI, 230 m2, pół bliźniaka, dom wielorodzinny – łącznie 9 pokoi, 3
kuchnie, 3 łazienki. Działka 4 a. Of 2264 1 250 000 zł
BORSUCZA, 300 m2, wolnostojący, 1997 r., 8 pokoi, stan b. dobry. Działka 4 a.
Of 2945 1 540 000 zł
KLINY, 200 m2, 106 m2 pow. użytkowej, całkowicie podpiwniczony, wolnostojący,
1957 r, do częściowego remontu. Działka 8 a. Of 2935 1 120 000 zł

OLSZA, 195 m2, szeregówka do rem., 9 pokoi, garaż. Dz. 3,5 a. Of 1890 1 500 000 zł
OPATKOWICE, 185 m2, wolnostojący, 1982 r, do remontu, 6 pokoi. Dz. 8,5 a.
Of 2923 650 000 zł
OPATKOWICE, 173 m2, pół bliźniaka, do wykończenia, dobre materiały, solidne
wykonanie. Działka 4,7 a. Of 465 700 000 zł
RYDLA, okolice, 220 m2, wolnostojący, z lat 30., podzielony na dwa niezależne
mieszkania. Dz. 4,1 a. Of 2925 1 100 000 zł
ŻEŃCÓW, okolice, 225 m2, wolnostojący, 7 pokoi. Działka 10 a. Of 1766 1 020 000 zł

DOMY W OKOLICACH KRAKOWA
GRABIE, 130 m2, 2−letni, w cichym miejscu, na kształtnej 8−arowej działce.
Of 1749 700 000 zł
KORZKIEW, okolice, 210 m2, 8−letni, 4 pokoje, wykończenie w stylu rustykalnym.
Działka 31 a, w sąsiedztwie lasu. Of 2821, 1 050 000 zł
KOŹMICE WLK., nowe bliźniaki, 160 m2, stan surowy otwarty, 5 pokoi, garaż.
Każdy dom z działką 12,45 a. Of 37 330 000 zł
LIBERTÓW, 250 m2, do wykończenia, indywidualny projekt, garaż dwustanowisko−
wy. Działka 12 a, widok na cały Kraków. Of 526, 1 300 000 zł
PĘKOWICE, sąsiedztwo Zielonek, 180 m2, nowy, do wykończenia, 5 pokoi. Działka
10 a Of 2344 660 000 zł
TOMASZOWICE, 150 m2, nowy, wolnostojący, stan deweloperski, wysokiej klasy
materiały. Działka 7,5 a. Of 2931 698 000 zł
WŁOSAŃ, 164 m2, stan sur. otw., 5 pokoi. Dz. 7 a, piękne widoki. Of 2589 450 000 zł

MIESZKANIA
39 m2, 2−pok., SODOWA, nowe, wykończone, b. słoneczne, I/II p., spokojna
okolica. Of 2954 285 000 zł
49 m2, 2−pok., GRENADIERÓW, III/IV p., 1998 r, do wejścia. Of 2101 370 000 zł
50 m2, 3−pok., KOMANDOSÓW, III/IV p., oddzielna kuchnia, loggia, piwnica.
Of 2851 320 000 zł
52 m2, 2−pok, SODOWA, nowe, wykończone, I/II p., cicha okolica, kameralne
osiedle. Of 2953 390 000 zł
52 m2, 2−pok., OS. OFICERSKIE, II/III p., do remontu, blok z lat 60., z cegły.
Of 2245 420 000 zł
53 m2, 2−pok., BIEŃCZYCE, Fatimska, nowe, II/IV p., balkon, piwnica. Of 306 345 000 zł
54 m2, 2−pok, WIŚLANE TARASY, do wykończenia, V/VII p., dwa balkony, widok na
Stare Miasto i Wisłę. Of 2973 550 000 zł
55 m2, 3−pok., GROTA−ROWECKIEGO, nowe, do wykończenia, II piętro, kameral−
ny budynek, tylko 6 mieszkań. Of 2975 285 000 zł
56 m2, 2−pok., BIAŁOPRĄDNIKCA, I/II p., 2002 r, wys. standard, os. monitorowane.
Of 1279 450 000 zł
70,4 m2, 3−pok., SANOCKA, do wejścia, stan b. dobry, możliwość wydzielenia
4 pokoi, X piętro, rozległe widoki. Of 2922 360 000 zł
73 m2, 4−pok., HALSZKI, 1983 r, IV/IV p., duża loggia. Tylko 4911 zł/m2!
Of 2889 360 000 zł
82 m2, 3−pok., CHOPINA, po remoncie, IV/IV p., winda, balkon, piwnica.
Of 2957 811 000 zł
85 m2, 3−pok., FRIEDLEINA, I/II p., zadbana kamienica, piwnica 25 m2!
Of 2937 650 000 zł
90 m2, 3−pok, MAZOWIECKA, III/III p., do wejścia, zadbana kamienica.
Of 2938 720 000 zł
112 m2, 4−pok. LIBERTÓW, w. standard, dwupoziomowe, taras, garaż; kameralny
ogrodzony budynek. Of 1762 750 000 zł
157 m2, WOLA JUSTOWSKA, 3−poziomowy, słoneczny apartament z ogródkiem i
garażem. Blisko Parku Decjusza, widok na Sikornik. Of 2846, 1 180 000 zł

BOREK FAŁĘCKI, 350 m, wysoki standard. Pięknie poło−
żony w sąsiedztwie lasu, na działce 15 a! Dobry dojazd do

centrum, dostęp do komunikacji. Of 1469, 2 270 000 zł

WIELKA WIEŚ, 128 m2, wolnostojący,
do wykończenia, 5 pokoi. Działka 8 a, widokowa.

Of 640, 670 000 zł

ZIELONKI, Marszowiec, 170 m2, segment, do wykończe−
nia, 5 pokoi, garaż 30 m2. Działka 1,3 a, blisko park.

Of. 2958, 570 000 zł
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MIESZKANIA

1−POKOJOWE/GARSONIERA
115.000 19,63 m2 REJ. LIMANOWSKIEGO suterena po remoncie 9719
131.000 20 m2 KALINOWE do remontu 9613
142.000 24 m2 UŁANÓW do remontu, okno PCV, 9 p., aneks kuchenny 9332
162.000 25 m2 JERZMANOWSKIEGO po remoncie 2/4 p. 9559
169.000 24 m2 STACHIEWICZA po rem., aneks umebl. 9592
185.000 23,5 m2 LANCKOROŃSKA stan dobry ogrz. elektr. 9770
193.500 18,64 m2 DŁUGA 4/5 p., do bież remontu ogrz. elektr. 9537
197.000 31,72 m2 REJON LIMANOWSKIEGO kamienica w dobrym stanie 9591
223.000 24 m2 ZAMOYSKIEGO kuch, łaz. urządzone 9723
227.000 27 m2 ZAUŁEK WILEŃSKI po rem., wyposaż., umeblow. 9615
249.000 32,5 m2 STAROWIŚLNA do remontu, ogrz. gazowe 9463
280.000 34 m2 BERKA JOSELEWICZA piękne poddasze, po rem. 9700
310.000 32 m2 KOMOROWSKIEGO po rem., ciepłe, ciche, 4/4 p. 9194

2−POKOJOWE
156.000 49,2 m2 KURDWANÓW TBS, kuch. umebl., parter 9705
171.000 53,67 m2 KURDWANÓW TBS kuch. umebl. 9707
175.000 46,5 m2 KURDWANÓW TBS kuch. umebl., 2 piętro 9702
235.000 43 m2 WALLENRODA 1/10 p., do rem., balkon, j. kuch. 9271
238.000 37 m2 MŁYŃSKA do remontu, ciemna kuch. 9697
250.000 36 m2 WROCŁAWSKA udział w trakcie podz. 1 piętro 9593
255.000 48 m2 WYSŁOUCHÓW 7/10 p., balkon 9282
268.000 32 m2 OBOŹNA ogrzewanie miejskie 9556
290.000 38,3 m2 ZAKĄTEK 7/10 p., balkon 9515
290.000 38 m2 KROWODERSKA udział, po rem., ciemna kuch. 9245
290.000 50,7 m2 KOBIERZYŃSKA łaz. stan b. dobry, 3/4 p. balkon 8987
310.000 55,2 m2 KONRADA WALLENRODA piękne, po gen. rem. k. umebl. 9361
310.000 50 m2 MIECHOWITY balkon, 3/4 p. 8815
311.000 73 m2 PRĄDNIK BIAŁY udział w domu 2−rodzinnym, mieszkanie,

2 pok. 38 m2, działka 9671
380.000 60 m2 REJ PRANDOTY poddasze, po gen. rem. 9619
420.000 52,5 m2 LEA po gen. rem. 8398
445.000 61 m2 FAŁATA stan dobry, wysoki parter, ogrz. gazowe 9575
460.000 61 m2 SALWATOR do rem. jasna kuch., ogrz. gaz. 9576
570.000 75 m2 ŚW. ŁAZARZA 1/2 p., do rem., piece 9281
580.000 63 m2 KOLBERGA 1/4 p. ogrz. miejskie 9256
850.000 67 m2 OS. OFICERSKIE 2 pok., kuch. z jadalnią + 18 m2 strych

nad mieszkaniem cena do neg. 9237

3−POKOJOWE
285.000 49 m2 TYSIĄCLECIA 1/10 p., standard 9356

300.000 68,7 m2 LILLI WENEDY 3/10 p., do remontu 9353

310.000 69,8 m2 ALEKSANDRY do remontu parter dwa balkony 9470

360.000 67 m2 KRAKOWIAKÓW 1/2 p., meble i AGD w cenie 9248

370.000 59 m2 STARE PODGÓRZE do remontu 4/4 p 2 łazienki 8744

385.000 55 m2 NA BŁONIE parkiet terakota 1 pok. przejściowy 9055

395.000 50,7 m2 CHMIELA 4 p., do odświeżenia loggia 8852

430.000 56 m2 WROCŁAWSKA do remontu 2/4 p. 9263

420.000 59 m2 MEISSNERA po rem., 3/10 p., mozaika flizy, garaż w cenie 8902

410.000 50 m2 KAZIMIERZA WIELKIEGO 5/10 p., parkiet kuch. umebl. 9595

540.000 82 m2 REJON ŁOBZOWSKIEJ zaadaptowane poddasze wykończ 9677

660.000 86,20 m2 LEA 1/4 p., stan bdb, balkon, miejsce parkingowe 9519

766.500 73 m2 SALWATOR wys. standard 2 balkony, widoki, 3/3 p. 8621

866.000 103 m2 UŁANÓW wys. standard wykończ, wyposaż umebl.,
antresola−sypialnia, balkon, garaż 8333

1.100.000 110 m2 KAZIMIERZ balkon 1/2 p., aneks kuch., ogrz. gaz. 9217
1.400.000 92 m2 SALWATOR 2/5 p., apartament, garaż, AGD w cenie 8561

4 i więcej POKOJOWE
360.000 81,3 m2 RYDYGIERA OS. RŻĄKA przestronne balkon piwnica 2/4p 8538
372.000 86 m2 RYDYGIERA OS. RŻĄKA 7/10 p., stan dobry 9670
407.000 84 m2 RYNEK FAŁĘCKI po gen. rem. 9585

13 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

1.110.000 134,9 m2LEA 2−poziom., 2/3 p., salon 3 sypialnie balkon, ochrona 8524
1.250.000 117 m2 5,27 a, OS. OFICERSKIE 1 p. willi, 3 balkony, 2 łaz., mogą być

2 mieszkania 7973
1.250.000 112 m2 7,94 a OS. OFICERSKIE parter willi na mieszkanie, kancelarię 8234
1.400.000 177 m2 AL. SŁOWACKIEGO 6 pokoi, instalacje po remoncie, 1/4 p.,

po podz. fizycznym 9241

STRYCHY
390.000 51 m2 KAZIMIERZ, 6/5 p., winda, adaptacja w biurze 8074
530.000 123 m2 KARMELICKA WZ z 10.2006 na 2−3 mieszkania 8660

LOKAL UŻYTKOWY
900.000 90 m2 REJON KARMELICKIEJ po gen remoncie nadaje się

na gastronomię 9520

DOMY / KAMIENICE w Krakowie
311.000 38 m2 2,76 a PRĄDNIK BIAŁY udział w domu 2−rodzinnym, 2 pok. 9669
400.000 150 m2 7 a TYNIEC do remontu 3 pok., kuch., łaz. 9211
581.000 170 m2 4,75 a CZYŻYNY 5 pokoi, kuch., 2 łaz., 2 garaże 9254
720.000 210 m2 6 a ZAKOPIAŃSKA do wejścia na działalność 7695
1.580.000 120 m2 7 a WOLA JUSTOWSKA z zewnątrz po rem, 9318

DOMY poza Krakowem
550.000 150 m2 11 a MODLNICZKA st. sur. zamknięty., salon + 4 sypialnie 8819
932.000 300 m2 17,8 a RZĄSKA do bieżącego remontu 4 pok., 2 łaz. 8489

DZIAŁKI w Krakowie
487.500 7,5 a CHEŁM szer. 21 m, WZ na bliźniak p, w, g 9275
1.244.000 7,96 a WOLA JUSTOWSKA, szer. 21 m, p, w, g, kan. 8564

DZIAŁKI poza Krakowem
80.000 17 a REJON KARNIOWA GM. KOCMYRZÓW p, w, g szer. 21 m

− cena do neg. 9024
129.000 115 a MUNIAKOWICE GM. SŁOMNIKI szer. 36 m p, w płaska, busy 9208
155.000 15 a JERZMANOWICE szer. 32 m p,w,g 9022
159.000 16 a MICHAŁOWICE szer. 20 m, p, w, g na działce 9111
200.000 19,55 a RATAJÓW K. SŁOMNIK szer. 26 m, płaska, słoneczna, las

blisko p, w 9747
250.000 36 a SIEPRAW szer. 49 m2 widok na Tatry i Kraków asfalt p, w, g 7204
700.000 60 a ZABIERZÓW do 10 domów p, w, g, k 7873

DLA INWESTORA − BUDYNEK
11.000.000 685 m2 KAZIMIERZ hotel w pełni wyposażony 21 pokoi 8847

DLA INWESTORA − DZIAŁKI
300.000 30 a PRZYLASEK RUSIECKI do podziału po 7a, p,w,g 9600
700.000 60 a ZABIERZÓW szer. 38 m, pod 1−10 domów, p, w, g, k 7873
1.600.000 16,48 a KRAKÓW, UL. LUBOSTROŃ budynek 4−kondygnacyjny 9653

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA / LOKALE / DOMY
1.200 PLN 58 m2 FIOŁKOWA kuch. umebl. pralka lodówka garaż 100 zł 9668
1.300 PLN 54 m2 SPOKOJNA umeblowane, wyposażone, pralka, lodówka,

pościel, sztućce 9293
1.560 PLN 30 m2 ZWIERZYNIECKA mieszkanie, biuro gabinet 9725
2.000 PLN 85 m2 HARASYMOWICZA częściowo umebl. 4657
2.070 PLN 45 m2 ZWIERZYNIECKA mieszkanie, biuro gabinet 8475
2.500 PLN 70 m2 CZYŻYNY lok. biurowy 3 pokoje, socj+łaz. 1 piętro garaż 9738
2,600PLN 70 m2 KLUCZBORSKA umeblowane lodówka 9778
3.000 PLN 55 m2 IZAAKA kuch. umebl., pralka pok. częściowo 9662
4.145 PLN 85 m2 ZWIERZYNIECKA mieszkanie, biuro gabinet 8354
5.000 PLN 500 m2 ZABIERZÓW 2 hale murowana ogrzewana i blaszana 32 a

dojazd dla ciężarówek 9558
7.500 PLN 265 m2 7,8 a, REJ. BRONOWICKIEJ 3 kondygn., dom będzie

dostosowany do potrzeb najemcy, 2 łaz., 2 WC 9658
10.000 PLN 150 m2 STARE MIASTO piękne piwnice z łukowym sklepieniem

do rem., wys. 3 m, możl. ogródka, gastr., galeria 6027
11.250 PLN 250 m2 REJ. PL. BOH. GETTA 8 pokoi, sekretariat, szafy, biurka,

klimatyzacja, internet 9491
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TRAUGUTTA,
Stare Pogórze, Kraków.
Działka inwestycyjna z
kamienicą oraz pełnym
projektem przebudowy i
aktualnym pozwoleniem

na budowę,
2 500 000 zł do negocjacji

ANGEL CITY, dwupo−
kojowe mieszkanie, pow.

48 m2 z miejscem
garażowym w luksuso−
wym kompleksie Angel

City w sąsiedztwie
Galerii Krakowskiej i

Dworca Głównego. Stan
deweloperski, 550 000 zł

BIELSKO BIAŁA,
Rynek 9 i 10,

dwie kamienice,
pow. 1751 m2,
brak najemców,

3 950 000 zł

Sobieski Residence
Nowa ekskluzywna

inwestycja przy ulicy
Łobzowskiej, aparta−
menty o powierzchni
43 do 166 m2, stan
deweloperski jak i

mieszkania wykończone.

KROWODERSKA,
dwa luksusowe

mieszkania dwupoko−
jowe w nowoczesnym

apartamentowcu,
każde o powierzchni
37 m2, 460 000 zł

KUPA, wyjątkowe
mieszkanie w dawnej
dzielnicy żydowskiej

Kazimierz – luksusowy
standard, pięknie

urządzone i wyposa−
żone, 65 m2, 2 pokoje,

780 000 zł

KONWISARZY, ładne
dwupokojowe mieszka−
nie z miejscem garażo−

wym w kameralnym
budownictwie przy

cichej ulicy w pobliżu
Armii Krajowej,

2 pokoje, 60 m2,
1750 zł/m−c

KRUPNICZA,
85 m2, 3 przestronne

pokoje w centrum
miasta, całość umeblo−

wana i wyposażona,
3000 zł/m−c

MONTE CASSINO,
nowe, nigdy nie
zamieszkiwane

mieszkanie w nowym
budownictwie z dwoma
miejscami parkingo−

wymi. Widok z balkonu
na Wawel. Wysoki

standard wykończenia,
1800 zł/m−c

KUPA,
przestronny apartament
o powierzchni 101 m2,

położony w sercu
dzielnicy Kazimierz.
3 pokoje, możliwość
wynajęcia garażu,

3300 zł/m−c

SOBIESKI RESIDENCE,
dwupokojowe mieszka−
nie z dużym balkonem

położone w nowej
ekskluzywnej inwestycji

Sobieski Residence
przy ulicy Łobzowskiej,

45 m2, 2000 zł/m−c.
Opcjonalnie garaż

500 zł/m−c

GRODZKA,
3−pokojowy apartament

w ścisłym sercu
Krakowa, 110 m2,

5000 zł/m−c (opłata
administracyjna i media

wliczone w kwotę
najmu)
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KRAKÓW, SOBIESKIEGO - BHw072
Reprezentacyjny lokal biurowy, usługowy w wys. standardzie

wykończenia o pow. 67 m2, usytuowany na parterze kamienicy na
Starym Mieście. 3 pom., zaplecze kuchenne, toaleta, przedpokój.

Lokal po gen. rem. Ogrzewanie elektryczne - druga taryfa. Instalacja
telefoniczna, komputerowa, alarmowa. Wejście z klatki schodowej.

Cena miesięcznie: 3500 zł netto + media wg zużycia

KRAKÓW, KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ - BH460
Nowe, przestronne mieszkanie o pow. 71,40 m2, w stanie idealnym,

usytuowane na pierwszym piętrze w dwupiętrowym, kameralnym
budynku na Prądniku Białym. Trzy pokoje, kuchnia, łazienka (w pełni
wyposażona), przedpokój, 2 balkony. Mieszkanie nie umeblowane.

Teren budynku ogrodzony i monitorowany. Przed blokiem duży
parking dla mieszkańców.

Cena: 530 000 zł

KRAKÓW, SZLAK – BH169
Działka o pow. 329 m2 z WZ na zabudowę mieszkaniową

wraz z infrastrukturą techniczną 1060 m2 PUM. Pozwolenie na budowę w końcowej fazie
realizacji. Projekt na 5-kondygnacyjny obiekt budowlany z podpiwniczeniem. Współczesna

koncepcja kamienicy w formie plomby pomiędzy XIX-wiecznymi budynkami.
Sprzedaż wraz z projektem.

Cena: 3 600 000 zł

MICHAŁOWICE – BH350
Budynek o powierzchni 1000 m2 o charakterze komercyjnym,

położony w Michałowicach. Obiekt w stanie surowym zamkniętym.
Wszystkie media na działce. Oferta doskonała pod centrum

rekreacyjno-rozrywkowe (fitness, kręgielnia, squash), rehabilitację,
restaurację, czy inną działalność gospodarczą, powierzchnię

biurową. Dodatkowo za budynkiem idealny teren na korty
tenisowe. Opcja kupna lub najmu.

KRAKÓW, ok. RONDA MATECZNEGO - BH445
Piękna, zabytkowa kamienica o pow. 500 m2, usytuowana w ok. Ronda
Matecznego w Krakowie na działce 288 m2. Budynek po remoncie gen.,

doprowadzony do stanu deweloperskiego. Projekt i prawomocne
pozwolenie na budowę pensjonatu/hotelu z częścią handlowo-usługową/
gastronomiczną. Na parterze planowana restauracja - lokal dostosowany

do wymogów sanepidu - pełna gastronomia. Na I piętrze - 9 pokoi
hotelowych. Poddasze- apartament. Ogrzewanie gazowe- własna

kotłownia. Kamienica idealna pod siedzibę firmy, klinikę, hostel, hotel,
czy inną działalność gospodarczą.

Cena: 3 200 000 zł

OFERTY SPECJALNE

DOMY DO WYNAJĘCIA

KRAKÓW, OLSZA – BHw095
Budynek o powierzchni użytkowej 240 m2 położony w rejonie Olszy II.

Na parterze: salon z wyjściem na taras i do ogrodu, kuchnia, toaleta,
przedsionek, pomieszczenie socjalne, komunikacja.

Na piętrze: trzy przestronne pomieszczenia, przedpokój, łazienka.
W przyziemiu dwa pomieszczenia, kotłownia i łazienka. W budynku

jednostanowiskowy garaż. Budynek idealny pod siedzibę firmy.
Cena miesięcznie: 5000 zł netto + media wg zużycia.

KRAKÓW, STAŃCZYKA - BHw109
Przestronne i bardzo słoneczne mieszkanie - ekskluzywnie wykończone
materiałami i sprzętem wysokiej klasy. Pow. użytk. 53 m2 - oryginalny

projekt aranżacji wnętrza. Mieszkanie usytuowane na 6 piętrze w nowocze-
snym kompleksie budynków Salwator City. Rozkład: pokój dzienny z

wyjściem na balkon, nowoczesny aneks kuchenny, sypialnia z wyjściem na
balkon, łazienka, przedpokój. Standard wykończenia: okna plastikowe,

ogrzewanie miejskie, w budynku winda.
Cena miesięcznie: 2500 zł + czynsz + media wg zużycia

BUY HOUSE Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Smoleńsk 18/1, 31−112 Kraków

tel. 012 428 5058
fax 012 428 5059

e−mail: biuro@buyhouse.pl

GSM: 722 108 722; 722 300 309

www.buyhouse.pl
TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

KRAKÓW, EMAUS – BH010
Działka w całości budowlana o pow. 1905 m2, na Woli Justowskiej,
z osobnym wjazdem. Teren płaski w kształcie prostokąta. W okolicy

ekskluzywne domy. Aktualne WZ i pozwolenie na budowę dwóch
budynków mieszkalnych jednorodzinnych o pow. 480 m2,

z widokowymi tarasami i garażami podziemnymi.
Cena: 2 200 000 zł

MICHAŁOWICE – BH434
Dom w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 144 m2, usytuowany na
nowym osiedlu w Michałowicach. Budynek w stanie deweloperskim,

położony na 5 a działce. Osiedle wykonane z wysokiej jakości materiałów,
monitorowane, zamknięte. Dom ogrodzony murem kamiennym, brama

wjazdowa kuta, drzwi garażowe na pilota. Działka zostanie rozplanowana,
ogród zaprojektowany i wykonany. Dom piętrowy, na parterze znajdują się:
przedpokój, salon z aneksem kuchennym, toaleta, kotłowania, natomiast

na piętrze: hol, trzy sypialnie oraz salon kąpielowy. Bardzo dobre połącze-
nie z Krakowem. Cena: 650 000 zł

KRAKÓW, PIASTOWSKA - BHw114
Lokal biurowy, usługowy o pow. 110 m2, usytuowany na pierw-

szym piętrze w budynku z lat 50-tych przy ul. Piastowskiej.
Trzy pomieszczenia, przestronny hol, kuchnia z jadalnią, łazienka,

wc. Dodatkowo piękny taras o pow. 46 m2, ogród, garaż, kilka
miejsc parkingowych przed budynkiem. W przyziemiu budynku

znajduje się osobny lokal o pow. 55 m2.
Cena miesięcznie: 5500 zł netto + media wg zużycia

KOCMYRZÓW, LUBORZYCA - BH337
Praktyczny dom wolnostojący o pow. użytkowej 138,9 m2 (pow.
całkowitej 156,7 m2) usytuowany na widokowej, 10 a działce w
gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Na parterze: salon z wyjściem na
taras, kuchnia, spiżarnia, gabinet, łazienka, hol, kotłownia, garaż,
Na poddaszu: 4 sypialnie, 2 garderoby, 2 balkony, łazienka, hol.

Dom w stanie surowym otwartym.
Cena: 460 000 zł

KRAKÓW, RADZIKOWSKIEGO - BHw100
Mieszkanie o pow. 54 m2, usytuowane na II piętrze w nowo
wybudowanym bloku. Rozkład: 2 pokoje (nie umeblowane),

w pełni wyposażona i umeblowana kuchnia, przedpokój z szafą
wnękową, łazienka. Mieszkanie wcześniej nie zamieszkałe. Osiedle
ogrodzone i strzeżone. Miejsca parkingowe dla mieszkańców przed

blokiem. Cena miesięcznie: 1500 zł + czynsz 280 zł + prąd.

KRAKÓW, KAZIMIERZA WIELKIEGO - BHw116
Mieszkanie w stanie idealnym o pow. 51 m2, usytuowane na

drugim piętrze w nowoczesnym budynku z windą. Przestronny
salon z aneksem kuchennym i wyjściem na balkon, sypialnia,
łazienka, przedpokój. Kuchnia i łazienka w pełni umeblowane i
wyposażone, w przedpokoju szafa wnękowa. W cenie miejsce

parkingowe w garażu podziemnym.
Cena miesięcznie: 2500zł + czynsz + media wg zużycia
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NOWE INWESTYCJE
!!!Biskupia − 39 − 110 m2, www.biskupia4.com 12 300 − 16 000 PLN brutto/m2
!!!Siemiradzkiego − 45 − 63 m2, www.siemiradzkiego25.com 11 000 − 11 500 PLN brutto/m2
!!!Willa Awangarda − 28−114 m2, BEZ PROWIZJI !!! 7490 − 8990 PLN brutto/m2
Macedońska − 29 − 71 m2, stan surowy, BEZ PROWIZJI!!! od 6527 PLN brutto/m2
ok. Starowiślnej − 30 − 141 m2, garaż podziemny od 12 500 PLN/m2
Łobzowska − 43 − 90 m2, stan dewelop. 14 000 PLN/m2
Zabierzów − 165 − 184 m2, 8 a, BEZ PROWIZJI !!! 519 − 599 000 PLN brutto
Zakopane − Gubałówka − 40 − 54 m2, nowa luksusowa rezydencja 344 000 − 487 000 PLN

LOKALE HANDLOWE/USŁUGOWE − WYNAJEM
(21 ofert na stronie)

Al. Mickiewicza − 130 m2, biurowy, po remoncie 6000 PLN
Długa − 200 m2, parter, front, witryna 24 000 PLN
Floriańska − 130 m2, 1 p., do wejścia 6500 PLN
Karmelicka − 100 m2, 1 p., do wejścia 4500 PLN
Krakowska − 350 m2, piwnice pod pub, restaurację 35 PLN netto /m2
Krupnicza − 116 m2, front, witryna 23200 PLN
ok. Floriańskiej − 81 m2, 1 p., 4 pokoje, lokal biurowy, do wejścia 8000 PLN + VAT/m−c
ok. Rynku Gł. − 40 m2, parter, front, witryna, do odświeżenia 8000 PLN
ok. Rynku Gł. − 60 m2, parter, front, witryna 20 000 PLN
Pl. Axentowicza − 220 m2, 7 pokoi, 4 a, dom do wynajęcia 5000 PLN
Sławkowska − 120 m2, 1 p., zaadaptowany pod biuro 5000 PLN
ok. Rynku Głównego − 150 m2, parter, front, witryna 45 000 PLN
Zwierzyniecka − 150 m2, parter, biurowo−usługowy 8500 PLN
Rondo Mogilskie − dom, 180 m2 pow. użytkowej, parking na 6 samochodów 9000 PLN
Floriańska − 83 m2, wysoki parter, 3 pomieszczenia 4950 PLN

OBIEKTY HANDLOWE/USŁUGOWE − SPRZEDAŻ
(20 ofert na stronie)

Grzegórzecka − 47 m2, sklepowy, parter, witryna 570 000 PLN
ok. Małego Rynku − 100 + 66 m2, parter i piwnica, witryna, udział 3 600 000 PLN
ok. Floriańskiej − 100 m2, parter, front, działający lokal 28 000 PLN/m2
ok. Poczty Gł. − 45 m2, parter, witryna + 160 m2 przyziemie 1 400 000 PLN
ok. Poczty Gł. − 282 m2, parter, witryny 4 000 000 PLN netto
Długa − 158 m2, przyziemie, 2 wejścia, stan surowy dewelop. 600 000PLN brutto
Podgórze − 3000 m2, biurowiec, wynajęty, stopa zwrotu 8,3% 20 000 000 PLN neg.
Węgrzce − 700 m2, hala magazynowa, rampa dla TIR−a 2 000 000 PLN

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Al. Mickiewicza − 570 m2 mieszk., 77 m2 kom., strych do adap. 4 000 000 PLN
Berka Joselewicza − pow. mieszk. 761 m2, działka 357 m2, strych 160 m2 3 900 000 PLN
Karmelicka − 1260 m2 p. uż.+ WZ na 500 m2, 5,5 a, wolna 21 000 000 PLN
Królowej Jadwigi − p.c. 450 m2, 10 a, do częściowego remontu 3 650 000 PLN
Krowoderska − wolna, WZ na 1200 m2 w trakcie, działka 4,5 a 5 500 000 PLN
Mazowiecka − 6,3 a, 710 m2 + strych 150 m2 + piwnice 180 m2, 11 mieszk.
(8 wolnych), możl. wybud. oficyny 6 500 000 PLN
ok. Gertrudy − 1250 m2, wolna, 7 a, WZ na 350 m2, dobry stan techn. 19 000 000 PLN
ok. Józefińskiej − pensjonat, 500 m2, 33 miejsca nocleg., WZ na dod. piętro 6 000 000 PLN
ok. Plant − 2500 m2, WZ na hotel 3−gwiazdkowy, 217 miejsc nocleg. 13 500 000 PLN
ok. Placu Wolnica − 1450 m2 p. uż. + piwnice 180 m2, pozw. na rozbud, 6,5 a 6 000 000 PLN
ok. Rynku − 1280 m2, pozwolenie na remont, działka 496 m2 16 500 000 PLN
ok. Straszewskiego − 463 m2 + 92 m2 oficyna, po rozbud. ok. 3500 m2, wolna 11 000 000 PLN
Krakowska − p.c. 620 m2, działka 2,7 a, stan dobry, WZ na rozbudowę do neg.
ok. Wawelu − 7600 m2, 400 m2 lokali handl., możl. nadbud., wolna 60 000 000 PLN
Topolowa − 1000 m2 PUM + strych (wysoki) 300 m2 + piwnica 200 m2 2 200 000 EUR
Wieliczka − 879,11 m2, dobry stan, trzy kondygnacje, 10 a 1 865 000 PLN
Zyblikiewicza − WZ na 1102 m2, wolna, stan dobry 4 900 000 PLN neg.

MIESZKANIA 1−2 pok. − SPRZEDAŻ
(45 ofert na stronie)

Bratysławska − 33 m2, 12 p., do wejścia 310 000 PLN
Długa − 61 m2, 4p., winda, po remoncie, do wejścia 565 000 PLN
Kordeckiego − 63 m2, 2 pokoje, wysoki standard, wyposażone 620 000 PLN
Łazarza − pow. od 34 m2 do 62 m2, poddasze, wykończone, 3 p. 9500 PLN/m2
Oboźna − 56 m2, do wejścia, ładne 520 000 PLN

ok. Pl. Na Groblach − 42,9 m2, przyziemie, wykończone 300 000 PLN
Urzędnicza − 38 − 65 m2, 2−, 3−pokojowe, do remontu 8200 PLN/m2
Wrocławska − 51 m2, do wejścia 350 000 PLN

MIESZKANIA 3−4 pok. − SPRZEDAŻ
(67 ofert na stronie)

Chopina − 83 m2, do wejścia, ładne 820�000 PLN
Cybulskiego − 80 m2, 2 p., winda, wykończone, wys. standard, garaż 1 400 000 PLN
Długa − 85,5 m2, 3 p., winda, wykończone, wyposażone 1 200 000 PLN
Długa − 470 m2, strych do adaptacji, WZ na 230 m2 2 100 000 PLN
Józefińska − 62 m2, parter, po gen. remoncie 550 000 PLN
Kasprowicza − 67 m2, garaż, stan deweloperski 700 000 PLN
Mieszczańska − 83 m2, 3 p., do wejścia, 2 balkony, parking 780 000 PLN
ok. Poczty Gł. − 98 m2, 4 p., dwustronne, balkon, do remontu, winda 8900 PLN/m2
ok. Poczty Gł. − 210 m2, piękny strych do adaptacji 1 200 000 PLN
ok. Plant − 600 m2, strych do adaptacji, kamienica po rem. 3 500 000 PLN
Starowiślna − 88 m2, 2p., nowe, stan dewelop, loggia, piwnica 8500 PLN/m2
Wrocławska − 68 m2, 2 p., do wejścia + garaż 646 000 PLN
Zegadłowicza − 51 m2, nowe, stan dewelop. 660 000 PLN

DOMY − SPRZEDAŻ
(22 oferty na stronie)

Bronowice − 147 m2 pow. użyt., 4,5 a, garaż, 1/2 bliźniaka 980 000 PLN
gm. Zielonki − 130 m2, 1/2 bliźniaka, 5 a, stan dewelop. 469 000 PLN
Michałowice − 250 m2, 27 a, wykończony, wys. stand. 1 800 000 PLN
ok. Starowolskiej − 170 m2, 5 a, piękny widok, wykończony 2 000 000 PLN
!Swoszowice − 160 m2 p. m., domy w zab. szeregowej, 2,5 − 4,5 a, garaże 650 − 690 000 PLN neg.
Wola Justowska − 320 m2, wolnostojący, basen, garaż, 16 a 2 600 000 PLN
Wola Justowska − 220 m2, ładny widok, do częściowego rem. i wykończ., 10 a 2 000 000 PLN
Zabierzów − 140 m2, 9 a, wolnostojący, garaż 400 000 PLN neg.
Zakamycze − 350 m2,7,7 a, wys. standard 2 500 000 PLN

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ
(50 ofert na stronie)

Mogilany − 10 a, budowlana, widokowa 200 000 PLN
Marszowiec − 10,11a, 12,15 a, budowlane, uzbrojone, widokowe 25 000 PLN/a
Marszowiec − 40 a, budowlana, widokowa 30 000 PLN/a
Michałowice−Komora − 18 a, ładna, budowlana, uzbr., pozw. na dom 260 m2 600 000 PLN
ok. Wadowic − 1,1 ha, uzbrojona, w tym 30 a budowlane 100 000 PLN
Wróblowice − 7 a, budowlana, dom do rozbiórki 330 000 PLN
Zielonki−Marszowiec − 12 a, wszystkie media w działce, płaska 600 000 PLN

DLA INWESTORA
Jana Pawła II − 68 a, WZ na bud. mieszk. lub biurowy (24 000 m2 PUM) 30 000 000 PLN
Jana Pawła II − 23 a, WZ na bud. 10 000 m2 pow. biur. oraz hotel 12 500 000 PLN
Żabiniec − 40 a, WZ na 4000 m2 PUM; 40 miejsc parking. 4 500 000 PLN
ok. Ronda Grunwaldzkiego − 30 a, rozpoczęta budowa hotelu, 165 pokoi 17 000 000 PLN
ok. ul. Krakowskiej − 5,5 a z WZ na 900 m2 p. m. + 240 m2 komerc. 9 500 000 PLN
!ok. ul. Olszanickiej − 31 a, bud., WZ i pozwol. 2000 m2 PUM 3 200 000 PLN
ok. ul. Wadowickiej − 90 a, WZ bud. biurowy o pow. uż. 23 580 m2 30 000 000 PLN
os. Kolorowe − 6 a, plan zagospodarowania − 1200 m2 PUM 960 000 PLN
Tomaszowice − 60 a, projekt na 8 domów jednorodz. 28 000 PLN netto/a
Witkowicka − 41,38 a, bud., wg planu zagosp. domki szereg., ok. 2000 m2 PUM 2 518 000 PLN
Wola Justowska − 42,5 a, WZ w trakcie realizacji 2 700 000 PLN
Zakopiańska − 16 a, komercyjna, uzbrojona  600 000 PLN

MIESZKANIA − WYNAJEM

(27 ofert na stronie)
Długa − 85,5 m2, 3 p., winda, wykończone, wyposażone 5000 PLN
Hetmańska − 49 m2, wyposażone, dwustronne, 3 pokoje 2000 PLN
! Jana − 82 m2, 1 p., wysoki standard, 3 pokoje 4000 PLN
Jana − 84 m2, 4 p., po remoncie, wyposażone, 3 pokoje 4000 PLN
Krakowska − 140 m2, 2 p., wysoki standard, balkon 4900 PLN
Krakowska − 55 m2, do wejścia, wykończone 2000 PLN
ok. Pędzichów − 125 m2, 3 p., wyposaż., wys. standard, balkon, parking 4000 PLN
Sucha − 160 m2, dom, wyposażony, 5 pokoi 6000 PLN
Zyblikiewicza − 70,5 m2, 5 p., wykończone, wyposażone, co. gazowe 2300 PLN

Kraków ul. Krakowska 7
tel. 012 292 02 65, 0601 21 31 79

tel./fax 012 421 98 39
e–mail: magnat@informer.pl

www.magnat.informer.pl   www.magnat.krn.pl członek MSPON
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PEŁNA AKTUALNA OFERTA WRAZ ZE ZDJĘCIAMI DOSTĘPNA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

DLA NASZYCH KLIENTÓW POSZUKUJEMY BIUROWCÓW NA SPRZEDAŻ
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Agencja
B. Kluziewicz

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

tel./fax (+4812) 633 65 61

(Licencja U.M.i R.M. Nr 415)Rok założenia 1984
www.realestate−kluziewicz.com

e−mail: office@realestate−kluziewicz.com

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
Warmijska – P+K, 30 m2, IIp/IIp – 250 000 zł
Aleksandry – P+aneks kuch., 31 m2, Xp/Xp –
155 000 zł
Os. Teatralne – P+K, 32 m2, IIIp/IIIp – 179 000 zł
Os. Górali – 2P+aneks kuch., 43 m2, IIp/IIp –
180 000 zł
Jaremy – 2P+aneks K, 34 m2, Ip/Xp – 225 000 zł
Krasickiego – 2P+K, 34 m2, IVp/IVp – 259 000 zł
Spółdzielców – 2P+aneks K, 36 m2, IIIp/IVp –
229 000 zł
Al. Pokoju – 2P+aneks K, 37 m2, IXp/Xp
– 245 000 zł
Os. Albertyńskie – 2P+aneksK, 38 m2, VIIIp/Xp
– 190 000 zł
Lublańska – 2P+K, 38 m2, IIIp/IVp – 240 000 zł
Jerzmanowskiego – 2P+K, 40 m2, IIIp/IVp
– 200 000 zł
Teligi – 2P+K, 40 m2, IIIp/IVp – 230 000 zł
Siemaszki – 2P+K, 40 m2, IIp/IVp – 300 000 zł
Ułanów – 2P+K, 43 m2, Xp/Xp – 280 000 zł
Strzelców – 2P+K, 46 m2, IIp/IVp – 275 000 zł
Młyńska – 2P+K, 46 m2, IVp/IVp – 295 000 zł
Czarnogórska –2P+K, 48 m2, IIIp/IVp – 275 000 zł
Fr. Nullo – 2P+K, 50 m2, IIp/IVp –375 000 zł
Grzegórzecka – 2P+K, 50 m2, IVp/IVp
– 375 000 zł
Os. Złotego Wieku – 2P+K, 52 m2, IIIp/IVp
– 290 000 zł

Narutowicza – 2P+K, 52 m2, Ip/IVp – 305 000 zł
Miechowity – 2P+K, 52 m2, Ip/IVp – 349 000 zł
Szlak – 2P+K, 60 m2, Ip/IIp – 470 000 zł
Szymanowskiego – 2P+K, 63 m2, Ip/IIIp – 680 000 zł
Prusa – 2P+K, 64 m2, IIp/IIIp – 520 000 zł
Komandosów – 3P+K, 47 m2, IIIp/IVp – 325 000 zł
Os. Tysiąclecia – 3P+K, 48 m2, IVp/IVp – 285 000 zł
Rusznikarska – 3P+K, 48 m2, IIp/Xp – 310 000 zł
Gersona – 3P+K, 48 m2, VIp/Xp – 330 000 zł
Na Błonie – 3P+K, 48 m2, IVp/Xp – 359 000 zł
Lilli Wenedy – 3P+K, 51 m2, IIp/Xp – 320 000 zł
Krowod. Zuchów – 3P+K, 51,5 m2, IIIp/IVp
– 370 000 zł
Powstańców – 3P+K, 53 m2, 0p/Xp – 300 000 zł
Grenadierów – 3P+K, 56 m2, IIp/IIIp – 499 000 zł
Os. Krakowiaków – 3P+K, 57 m2, IVp/Vp
– 260 000 zł
Rydygiera – 3P+aneks kuch., 60 m2, IIp/IIp
 – 400 000 zł
Aleksandry – 3P+K, 61 m2, IIIp/Xp – 290 000 zł
Siewna – 3P+K, 62 m2, IVp/IVp – 379 000 zł
Konarskiego – 3P+K, 62 m2, IVp/IVp – 630 000 zł
Os. Stalowe – 3P+K, 63 m2, Vp/Vp – 290 000 zł
Bojki – 3P+K, 63 m2, IXp/Xp – 299 000 zł
Tarnobrzeska – 3P+K, 63 m2, IIIp/IVp – 325 000 zł
Krowoderskich Zuchów – 3P+K, 64 m2, IVp/IVp –
360 000 zł
Al. Kijowska – 3P+K, 65 m2, IIIp/Xp – 435 000 zł
Os. Górali – 3P+K, 76 m2, IIp/IIp – 310 000 zł
Guttenberga – 3P+K, 70 m2, IIIp/IVp – 425 000 zł

Fałata – 3P+K, 72 m2, IIp/IIIp – 600 000 zł
Zapolskiej – 3P+K, 78 m2, VIIp/VIIIp – 546 000 zł
Lea – 3P+K, 85 m2, IVp/IVp – 799 500 zł
Lea – 3P+K, 86 m2, Ip/IVp – 630 000 zł
Lea – 3P+K, 94 m2, Ip/IVp – 770 000 zł
Chopina – 3P+K, 100 m2, IIIp/IVp – 1 000 000 zł
Heleny – 4P+K, 72 m2, IIp/IVp – 352 800 zł
Lea – 4P+K, 112 m2, IIIp/IVp – 840 000 zł

DOMY – SPRZEDAŻ
Świątniki Górne – 145 m2, dz. 1059 m2
– 680 000 zł
Modlniczka – 130 m2, dz. 400 m2 – 590 000 zł
Mogilany – 186 m2, dz. 800 m2 – 790 000 zł
Polanka Hallera – 100 m2, dz. 658 m2 – 390 000 zł
Pawlikowice k/Wieliczki – 260 m2, dz. 11 a –
620 000 zł
Wieliczka – segm., 115 m2, dz. 143 m2
– 650 000 zł
Olszowice k/Świątnik Górnych – dworek po
remoncie, 260 m2, dz. 40 a – 850 000 zł

 OFERTA SPECJALNA

Czarnowiejska – kamienica 650 m2,
dz. 320 m2 – 3 900 000 zł

Piłsudskiego – kamienica 1650 m2,
dz. 518 m2 – 11 000 000 zł

Straszewskiego – kamienica 1646 m2,
dz. 397 m2 – 11 000 000 zł

Więcej informacji na naszej stronie www.jurek−klonowska.com lub www.krakow−estate.com

e−mail: nieruchomosci@jurek−klonowska.com
www.starowislna.krn.pl

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
TERESY (Kleparz) – garsoniera 23 m2, łazienka, balkon, IIIp., 230 000 zł
TURNIEJOWA (Kurdwanów) – 60 m2, 2 pok., j. kuch. + jadalnia, balk., IIIp,
299 000 zł
FATIMSKA – 1 pok., 30 m2, III/IVp., do zamieszkania, 207 000 zł
BOCHEŃSKA – 1 pok., 30 m2, I/IIIp., do zamieszkania, 360 000 zł
MEISELSA – mieszk., 2 pok. + jasna k. 90 m2, balk. IIp., 790 000 zł
STAROWIŚLNA (Centrum) – 30 m2, kuch., łaz., pokój, antresola, 280 000 zł
GAZOWA (Kazimierz) – 2 pok., j. kuchnia, łaz., 53 m2, jasne, IIp., 477 000 zł
ZDROWA (Krowodrza) – 2 pok., 35 m2, II/IVp., mieszkanie do remontu,
260 000 zł
SZUWAROWA (Ruczaj) – 3 pok., 87,20 m2, dwupoz., wys. standard, 660 000 zł
św. BRONISŁAWY (Salwator) – 3 pok., 66 m2, IIp., idealna lokalizacja, 740 000 zł
GROTA ROWECKIEGO – 3 pok., 73 m2, parter/Xp., do remontu, 455 000 zł
SODOWA – 80 m2, nowe, dwupoziomowe, stan dewelop., 6500 zł/m2,
520 000 zł
MOGILSKA – 4 pok. + kuch., łaz., dwupoz. 64/140 m2 skosy, 520 000 zł!
BARSKA (Dębniki) – 4 pok., 81 m2, p/III, 12 letnie, taras, 600 000 zl
BELLINY PRAŻMOWSKIEGO – 3 pok., 125/86 m2, II/IIp., wys. standard, 990 000 zł
OBOZOWA (Ruczaj) – 4 pok., 110 m2, dwupoz., wysoki standard, 800 000 zł
GRZEGÓRZECKA – 6 pok., 113 m2, nowe, dwupoziomowe, 1 000 000 zł

DOMY – SPRZEDAŻ
WĘGRZCE – nowy dom,120 m2, dz. 8 a, 840 000 zł
BRONOWICE – dom po gen. remoncie, 220 m2, dz. 4,94 a, 1 500 000 zł
ok. LIBERTOWA – dom 250 m2, piękna działka 80 a, 2 000 000 zł
OCHOJNO – nowy dom, 291 m2, dz. 6,5 a, 1 050 000 zł
KLINY – dom wolnostojący po remoncie 2004 , 280 m2, dz. 7,5 a, 1 600 000 zł

ul. św. Wawrzyńca 28/2

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU I SPRZEDAŻY

OFERTA SPECJALNA:
RYBITWY – 3 NOWE Hale magazynowe 3000 m2 parking, wys. 6 m
GRODZKA – KAMIENICA 2000 m2, WZ/projekt na hotel lub apt.
40 000 000 zł
TRAUGUTTA – Kamienica 1300 m2 pow. m., dochód 40 000 m−c, 8
900 000 zł
os. EUROPEJSKIE 68 m2, III/IIIp. i 285 m2, 8 pok., ogród 58 m2,
7000 zł/m2
Ojców/Pieskowa Skała, Otulina OPN posiadłość 23 ha, zabudo−
wania z numerem na 60 a– działka budowlana, 2 200 000 zł
ZABŁOCIE – Fabryka / WZ i projekt na biura / hotel 2000 m2,
12 000 000 zł
ZYBLIKIEWICZA – Apt. (biznes) − 4 pok.. z antresol., kuch, 95 m2,
1 500 000 zł
CHRZANÓW – działka przemysł. WZiZT, 3 ha
KATOWICE – kamienica 660 m2, centrum, 1 Maja, cegła, lokale
oraz mieszk., 1 600 000 zł

www.jurek−klonowska.com 

BOREK FAŁĘCKI – dom wolnostojący, 370 m2, dz. 14 a, 2 gar., otocz. lasem
1 500 000 zł

DZIAŁKI – SPRZEDAŻ – wybrane oferty
JERZMANOWICE – 80 a, bud. + zezwolenia, widokowa, 10 000 zł/a
MŁODZIEJOWICE k/Michałowic – 40 a, bud. 16 000 zł/a + 1 ha rolna 3 500 zł/a
ŁĘG (ok. Łasku Łęgowskiego) – 58 a, dz. bud., 812 000 zł
ŁAGIEWNIKI – 12 a, dz. bud., 600 000 zł
RYBITWY – 2,3 ha, dz. pod hale magazynowe i logistykę z WZ i ZT
OWCZARY – 2 działki po 10 a w centrum Owczar, bud. / uzbrojone 15 000 zł/a
MODLNICZKA – 40 a, budowlana, w okolicy nowe zabud. jednor., 25 000 a
KRASIENIEC ZAKUPNY – 29 a, budowlana, widokowa 250 000 zł /8500 zł/a
RZĄSKA – budowlana, media i kanalizacja, 25 000 zł/a
SIEBOROWICE gm. Michałowice – rolna, 12,5 a, media, możl. przekw., 4000 zł/a
WOŁOWICE – gm. Liszki 88 a bud./rolna, podział na 4 działki, 5500 zł/a
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Mieszkania − sprzedaż

Garsoniery, 1 − pokojowe
20 m2 − Kozłówek ul. Facimiech − X/X − 145 000 zł
21,5 m2 − ul. Langiewicza − II/II, ciche, słoneczne, po remoncie − 175 000 zł
22 m2 − ul. Radzikowskiego − II/V, nowe, wykończone − 185 000 zł
23 m2 − ul. Smoleńsk − 0/II, po remoncie − 210 000 zł
25,8 m2 − Kazimierz ul. Przemyska − I/III, do wykończenia − 230 000 zł
28 m2 − ul. Chocimska − I/III, po remoncie − 243 000 zł
32 m2 − Salwator ul. Komorowskiego − IV/IV, po remoncie − 285 000 zł
33 m2 − ul. Racławicka − IV/IV, k.j., balkon, po remoncie − 280 000 zł
49,2 m2 p.c. − ul. Loretańska − III/III, nowe studio na poddaszu − 549 855 zł

2 − pokojowe
34,9 m2 − ul. Siemaszki − I/IV, loggia − 275 000 zł
35,4 m2 − ul. Kluczborska − II/VII, nowe, balkon − 316 000 zł
41,3 m2 − Kazimierz ul. Przemyska − I/III, do wykończenia − 362 000 zł
45,4 m2 − ul. Dunin−Wąsowicza − V/X, loggia − 395 000 zł
52 m2 − ul. Staffa − II/III, rozkładowe, nowe okna − 420 000 zł
52,8 m2 − ul. Krasickiego − IV/IV, balkon − 390 000 zł
53,3 m2 − os. Pasternik − II/II, nowe, wykończone − 359 000 zł
59,7 m2 p.c. − Kazimierz − V/V, balkon, nowe studio na poddaszu − 465 000 zł
60 m2 − ul. Fałata − 0/IV − rozkładowe − 445 000 zł
71,4 m2 − ul. Kolberga − I/III, 2 balkony − 730 000 zł
86,3 m2 − al. Mickiewicza − II/V, balkon, winda − 720 000 zł

3 − pokojowe
47,5 m2 − ul. Na Błonie − IV/X, rozkładowe, loggia, po remoncie − 380 000 zł
55,5 m2 − ul. Miłkowskiego − II/IV, loggia − 325 000 zł
60,9 m2 − ul. Galla − III/III, balkon, do wykończenia − 519 000 zł
65,4 m2 − ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej − I/II, 7 letnie, taras 20 m2 − 490 000 zł
65,8 m2 − Kazimierz ul. Przemyska − II/III, po rem. − 569 000 zł
69,1 m2 p.c. − ul. Loretańska − III/III, nowy apart. na poddaszu − 770 580 zł
70 m2 p.c. − rejon Głowackiego − III/III, nowe, na poddaszu  375 000 zł
80,36 m2 − Pl. Sikorskiego − 0/IV, balkon, elegancka kamienica − 850 000 zł
84 m2 − ul. Bosacka − II/II, odnowione, balkon − 530 000 zł
92 m2 − ul. Fieldorfa Nila − VII/VII, nowe, balkon − 698 000 zł
103 m2 − al. Słowackiego − IV/IV, winda, balkon − 890 000 zł

4 − 5 − pokojowe
106,4 m2 − Wola Justowska − III/III, poddasze w nowej willi, wykończone,

wyposażone − 1 200 000 zł
108 m2 − Kazimierz − III/III, nowa adaptacja − 980 000 zł
133 m2 − ul. Dunin Wąsowicza − I/IV, ekskluzywny apartament, kamieni−

ca po remoncie − 1 460 000 zł

Kamienice, udziały, strychy
ul. Rakowicka − cała kamienica 609 m2 − 3 600 000 zł
ok. Parku Krakowskiego − cała kamienica 610 m2 − 4 000 000 zł

tel. 422−95−18, 411−18−96, fax 431−01−15

ok. Pl. Bohaterów Getta − cała kamienica 1500 m2, wynajęta, dochodowa −
9 000 000 zł

rejon Sobieskiego − strych 79 m2 nad III piętrem, z WZ − 330 000 zł
Rondo Mogilskie − strych 130 m2 nad II piętrem − 200 000 zł
ul. Karmelicka − strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą − 580 000 zł
rejon Sobieskiego − strych 252 m2 nad III piętrem, z WZ − 1 176 000 zł
ul. Miodowa − strych 268 m2 nad II piętrem − 1 285 000 zł
ul. Piłsudskiego − strych 326 m2 − 1 050 000 zł
ul. św. Krzyża − strych 392 m2, z pozw. na budowę 475 PUM − 3 650 000 zł

Domy sprzedaż
Wielkie Drogi k/Skawiny 90 m2 + 69 a + stodoła − wolnostojący, murowany,

do remontu − 280 000 zł, of.DZ/215
Czaple k/Słomnik 100 m2 + 14,7 a + garaż blaszak − 4−letni, wolnostojący,

murowany, działka widokowa, zagospodarowana − 380 000 zł, of.DZ/212
ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 100 m2 + 42 a + stodoła − drewniany, wolnosto−

jący, w pięknej okolicy z widokiem na klasztor, do remontu − 280 000 zł
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a − wolnostojący, parterowy, z klima−

tem, drewniany z bali − 270 000 zł, of.DZ/213
Wola Justowska 100 m2 + 7 a − do remontu lub rozbiórki, piękna działka z

miejscem na drugi dom − 1 580 000 zł, of.DK/197
Olsza 109 m2 + 2,5 a + garaż + strych − piętro domu − 600 000 zł, of.DK/200
os. Oficerskie 112 m2 + piwnice, strych, ogród − parter w willi z lat 30.,

atrakcyjne − 1 250 000 zł, of.4/4804
Bronowice 113 m2 + 30 m2 strychu − parter domu − 873 000 zł, of.DK/188
Skawina − Kopanka 116,5 m2 z 2 garażami + 6,14 a − dom wolnostojący,

parterowy, do niewielkiego remontu − 390 000 zł
Wysoka ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 120 m2 + 17 a + stodoła − wolnosto−

jący, murowany, w dobrym stanie − 235 000 zł
Tomaszowice 130 m2 + 8 a + garaż − 2 domy wolnostojące, stan dewelo−

perski, dobre materiały, widokowe działki − po 695 000 zł, of.DZ/186
Trojanowice 142 m2 z garażem + 7 a − 1/2 bliźniaka, stan sur. zamkn. − 540 000 zł
ok. Alwernii 150 m2 + 47 a − wolnostojący, murowany, zadbany,

do zamieszkania, działka zagospodarowana − 280 000 zł
Rączna 150 m2 + 22 a + stodoła − wolnost., po gen. rem., do wykończ. − 425 000 zł
Zielonki 150 m2 + 2,3−4 a − mini osiedle domów w zabudowie bliźniaczej,

stan deweloperski − od 697 − 720 000 zł, of.DZ/185
Skotniki 156 m2 z garażem + 5,12 a − nowy, wolnostojący, zbudowany z

ceramiki, stan surowy otwarty − 400 000 zł, of.DK/198
Giebułtów 158 m2 + 8 a − wolnostojący, w nowym osiedlu 6 domów, stan

surowy zamknięty, działka widokowa − 450 000 zł, of.DZ/180
Rząska 167 m2 + 14 a + 40 m2 garaże − 13−letni, w pięknym ogrodzie,

monitoring − 950 000 zł, of.DZ/182
Rybna 170 m2 + 30 a − stan surowy otwarty, parterowy z użytkowym

poddaszem na pięknej, widokowej działce − 380 000 zł
Cianowice 180 m2 z garażem + 8 a − 1/2 bliźniaka, stan surowy zamknięty −

450 000 zł, of.DZ/193
Cianowice 180 m2 z garażem + 6 a − wolnostojący, stan deweloperski

− 650 000 zł, of.DZ/193

ok. Woli Filipowskiej 180 m2 + 7,25 a − wolnostojący, parterowy +
poddasze, stan surowy zamknięty − 310 000 zł

Zielonki 206 m2 + 3,8 a − bliźniak w kameralnym ekskluzywnym osiedlu −
do wykończenia wewnątrz − 890 000 zł

Skawina 220 m2 z garażem + 8,9 a − 2 letni, wolnost. − 690 000 zł, of.DZ/224
Rybna 220 m2 + 10 a − wolnostojący, murowany, wykończona I kondygna−

cja, działka widokowa − 420 000 zł, of.DZ/201

Działki − sprzedaż
ok. Kopca Kościuszki − 3,85 a − budowlana, uzbrojona, pozwolenie na

budowę domu wolnostojącego − 860 000 zł
Bieżanów − 4,21 a − atrakcyjna, w sąsiedztwie nowych domów − 300 000 zł
Swoszowice − Wróblowice 6,5 a − atrakcyjna − 320 000 zł, of.D/384
Łuczanowice − 6,28 a − bud., pozw. na budowę, przy parku − 120 000 zł
Bolechowice 7,2 a − bud., widokowa, uzbrojona − 190 000 zł, of.D/371
Piaski Wielkie 7,3 a − budowlana z WZ, uzbrojona − 480 000 zł
Soboniowice 7,5 + 7,8 + 8,6 a − 3 działki obok siebie, widokowe, atrakcyj−

ne, z pozwoleniem − 235 000 zł, 235 000 zł i 245 000 zł, of.D/365
Wola Justowska ul. Rzepichy − 7,53 + 9,93 a − widokowe z WZ − 80 000 zł/a
Trojanowice 7,8 a − bud., widokowa, przy asfalcie − 215 000 zł, of.D/307
Przybysławice gm. Zielonki 8,62 a − budowlana − 260 000 zł, of.D/378
Radziszów 9,2 + 10,6 + 11,6 a − piękne, panoramiczne, uzbrojone,

budowlane, obok siebie − 17 000 zł/a, of.D/385
Świńczów gm. Skała 2 x 10 a i 12 a − piękne, widokowe, budowlane,

działki przylegające do siebie − 23 000 zł/a, of.D/372
Brzezie 10 a − budowlana, widokowa − 240 000 zł, of.D/383
Zagacie k/Czernichowa 10,24 a − piękna, budowlana działka na skraju

lasu − 149 000 zł
Cianowice 11 a − widokowa, pozwolenie na budowę − 180 000 zł, of.D/346
Tonie 11,31 a − budowlana, WZ − 310 000 zł, of.D/366
Bolechowice 11,55 a − budowlana, uzbrojona − 388 000 zł
Branice 11,7 a − budowlana, obok dworu w Branicach − 125 000 zł, of.D/359
Maszyce 2 x 12 a − widokowe, budowlane − każda po 225 000 zł, of.D/387
Tomaszowice 12 a − budowlana, atrakcyjna − 330 000 zł
Smardzowice − 12,2 a − budowlano−rolna, na obrzeżu Parku Ojcowskie−

go, widokowa − 110 000 zł, of.D/362
Baczyn 2 x 13 a − budowlane, widokowe, obok siebie − po 234 000 zł
Zelczyna 13,55 a − budowlana, przy drodze asfaltowej, widokowa,

uzbrojona − 120 000 zł, of.D/409
Bolechowice 14,3 a − budowlana, widokowa, uzbrojona − 360 000 zł, of.D/377
Garlica Murowana 14,8 a − budowlano−rolna, południowy stok, widokowa

− 280 000 zł, of.D/296
Piaski 15,95 a − budowlana, aktualna WZ − 640 000 zł
Czułówek 3 x 17 a − budowlane, widokowe − po 200 000 zł, of.D/398
Giebułtów 20 a − cała budowlana, widokowa − 490 000 zł
Marcyporęba 2 x 20 a − piękne, panoramiczne − po 160 000 zł, of.D/381
Zelków 20 a − budowlano−rolna, widokowa, uzbrojona − 500 000 zł
Karniowice 23,5 a − budowlana, widokowa − 360 000 zł, of.D/260
Skawina 38,3 a + budynek komercyjny o pow. całkowitej ok. 1000 m2

z dużą salą o pow. 250 m2, w bardzo dobrym stanie − 990 000 zł,
Giebułtów 40 a − budowlana, z pozwoleniem na budowę 6−8 segmentów

− 960 000 zł + VAT
Brody gm. Kalwaria Zebrzydowska 45,5 a − budowlana, widokowa

− 160 000 zł, of.D/340
Barbarka k/Skały 55,5 a − piękna, widokowa, uzbrojona działka

z pozwoleniem na 2 budynki − 250 000 zł, of.D/328
Cholerzyn 62 a − cała budowlana, symbol MU3 − 550 000 zł, of.D/197
Sosnowice 110 a − rolna, atrakcyjna − 190 000 zł, of.D/380
Karniowice 160 a − budowlano−rolna, widokowa, do podziału

− 1 200 000 zł, of.D/308

www.taraba.gratka.pl

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
Ludwinowska – 34,24 m2, IIIp., nowe, do wykończenia,
450 000 PLN
Mazowiecka− 50,66 m2, 2 pokoje, do odświeżenia,
380 000 PLN, 7500 PLN/m2
Kazimierza Wielkiego – pow. 63 m2, IIIp., nowe, wy−
kończone, winda, 630 000 PLN/m2
Królewska – 47 m2, II p., do remontu, 380 000 PLN
Przegon – 50 m2, IIp., poddasze, dwupoz. do wejścia,
465 000 PLN
Bobrzyńskiego – 56 m2, 2 pokoje, IVp., nowe, wykoń−
czone, 460 000 PLN
Zamkowa – 61 m2, 2 pok., Ip., do remontu, z widokiem
na Wawel, 488 000 PLN
Bartla – 61 m2, 3 pok., atrakcyjne, nowe, 375 000 PLN
Galla – 61 m2, 3 pok., atrakcyjne, po remoncie,
580 000 PLN
Ludwinowska − “Apartamenty Ludwinów”, 70,39 m2,
IIIp., miejsce post., piwnica, 1 000 000 PLN
Rakowicka – 77 m2, IIp., 3 pok., 650 000 PLN
Józefa 108 m2, 5 pokoi, IIIp., po remoncie: 980 000 PLN

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
Szlak – 40 m2, wys. parter., ładne, umebl., 1600 PLN +
czynsz + media
Azory – 46 m2, 3 pokoje, umebl., ładne, 1300 PLN +
czynsz + media
Dobrego Pasterza – 50 m2, Ip., 2 pok., garaż, umebl.,
1700 PLN + media

Pośrednictwo KT Nieruchomości
rok założenia 1995, członek MSPON

licencje nr 4668, 5372

ul. Wrocławska 43A, 30−011 Kraków, biuro@ktnieruchomosci.pl
 telefony: 12/6309933, 12/6309911, 500203980, 601959506

Krasińskiego – 50 m2, IIIp., wys. stand. 2200 PLN +
opłaty
Kremerowska – 60 m2, IIIp., 2 pok., wys. stand., umebl.,
2800 PLN + czynsz + media
Jasna – 63 m2, Ip., 2 pok. Ładne, umeblowane, 1650
PLN + czynsz + media
Borowego – 63 m2, 3 pok., garaż, umebl., 2000 PLN
+ czynsz + media
św. Tomasza – OKAZJA !!!! 95 m2, 3 pok., IVp., umebl.,
2800 PLN + czynsz + media
Borowego – 104 m2, dwupoz., 3 pok., garaż, 2200 PLN
+ czynsz + media

LOKALE DO WYNAJĘCIA
Na Błonie – 31 m2, nowy, biurowy, od maja, 1200 PLN
+ VAT + media
Karmelicka – 49 m2, Ip., biurowy, 2280 PLN + VAT + media
Karmelicka – 54 m2, IIp. biurowy, 2520 PLN + VAT
+ media
Na Błonie – 65 m2, poddasze, biurowy, nowy, 2400 PLN
+ VAT + media
Na Błonie – 65 m2, parter, witryna, handl.−usł., parking,
4000 PLN + VAT + media
Kalwaryjska – 65 m2, Ip., oficyna, 1800 PLN brutto + media
Basztowa – 68 m2, IIp., biurowy, 2600 PLN + VAT + media
ok. Brackiej – 70 m2, parter, witryna, 10 000 PLN + VAT
+ media
Szlak – 70 m2, Ip., biurowy, po rem., 3 pom., 2400 PLN
+ VAT + media

Dietla – 80 m2, Ip., po remoncie, 2800 PLN + VAT + media
boczna Rynku Głównego – 100 m2, parter, witryna,
18000 PLN + VAT + media
Na Błonie – 130 m2, parter, witryna, parking, handl.−
usł., 8000 PLN + VAT + media
Starowiślna – 130 m2, parter, witryny, handl.−usł.,
14 300 PLN + VAT + media
Królowej Jadwigi – 140 m2, biurowy, 4500 PLN + VAT
+ media

DOMY – SPRZEDAŻ

Kraków/ Zielonki – ul. Wiarusa  345 m2, nowy, 6a
działka, ogrodzona, garaż, 4 miejsca postojowe do
wykończenia, zarówno na działalność firmy jak i dla
rodziny, cena: 1 050 000 PLN

ok. Niepołomic – 160 m2, 20 a działka, domek gosp.,
270 000 PLN
ok. Krosna – 55 m2 domek drewniany, 30 a działka,
okazja!!! 55 000 PLN

DOM DO WYNAJĘCIA
Królowej Jadwigi – pow. całk. 240 m2, pow. użytk.
140 m2, nowy, umeblowany, zagosp. działka, wiata na
samochód, atrakcyjny, OKAZJA !!! 4000 PLN + VAT
+ media

DZIAŁKA DO SPRZEDAŻY
RACIECHOWICE, OK. DOBCZYC – atrakcyjna, częścio−
wo budowlana, widokowa, 27 a, 140 000 PLN, WZiZT na
budynek mieszkalny, jednorodzinny, 145 000 PLN
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Garsoniery i jednopokojowe
os. Widok 26 m2 – 165 000 zł
ul. Bronowicka 26 m2 – 150 000 zł
ul. Kazimierza Wielkiego 35 m2 – 260 000 zł
ul. Rydla 37 m2 – 280 000 zł
ul. Lea 39 m2 – 300 000 zł (nowe, wykoń−
czone)
ul. Gabrieli Zapolskiej 36 m2 – 250 000 zł
(nowe, wykończone)
ul. Krowoderskich Zuchów 36 m2
– 260 000 zł
ul. Racławicka 27 m2 – 170 000 zł
ul. Włodkowica 37 m2 – 250 000 zł
(po remoncie)

Mieszkania dwupokojowe:
ul. Głowackiego 55 m2 – 520 000 zł
(nowe, wykończone)
ul. Chocimska – 40 m2 – 290 000 zł
ul. Królewska 54 m2 – 420 000 zł
ul. Francesco Nullo 52 m2 – 350 000 zł
ul. Rydla 50 m2 – 340 000 zł
ul. Moniuszki 75 m2 – 480 000 zł
os. Widok 40 m2 – 270 000 zł
ul. Sienkiewicza 60 m2 – 420 000 zł
ul. Ceglarska 50 m2 – 380 000 zł
(nowe)

Oferta specjalna !!!

ul. Sobieskiego 110 m2 – 4−pokojowe, kamienica po remon−
cie, hipoteczne – 840 000 zł do negocjacji
ul. Pszona 43 m2 + 43 m2 – lokal użytkowy nadający się na
gastronomię, biura – 265 000 zł
ul. Kochanowskiego – strych ok. 130 m2 – tanio sprzedamy
ul. Zakątek 52 m2 – 2−pokojowe, j. kuchnia, w pełni wyposażo−
ne – 520 000 zł
Kliny, ul. Kwiatowa – szeregówka – tanio! Cena do uzgodnienia
ul. Lea/Zarzecze 100 m2 – 4−pokojowe –780 000 zł

ul. Brodowicza 45 m2 – 300 000 zł
ul. Kotlarska 70 m2 – 550 000 zł
ul. Kazimierza Wielkiego 50 m2
– 350 000 zł
ul. Zakątek 40 m2 – 280 000 zł

Mieszkania trzy i czteropokojowe:
ul. Rydla/Głowackiego 55 m2
– 520 000 zł (nowe, wykończone)
ul. Wesele 80 m2 – 650 000 zł (nowe)
ul. Lea 112 m2 – 840 000 zł
ul. Lea/Zarzecze 100 m2 – 780 000 zł
ul. Armii Krajowej 110 m2 + garaż
+ piwnica – 990 000 zł
ul. Zakątek 140 m2 – dwupoziomowe
+ m. postojowe – 1 200 000 zł
al. Kijowska 70 m2 – 980 000 zł
(apartament, bardzo wysoki standard
wykończenia)
ul. Sobieskiego 110 m2 – 840 000 zł
ul. Sobieskiego 125 m2 – 950 000 zł
ul. Obopólna 122 m2 – 900 000 zł
ul. Królowej Jadwigi 98 m2 – 650 000 zł
ul. Królewska 100 m2 – 700 000 zł

Kliny, ul. Kwiatowa
szeregówka  180 m2 – OKAZJA!

TANIO SPRZEDAMY

BIURO NIERUCHOMOŚCI

DOMUSTRADE
30−074 Kraków

ul. Kazimierza Wielkiego 82 A/2
Tel./fax. 012 626 15 15, 012 626 16 16

zapraszamy pon − pt od 10.00 do 18.00
www.domustrade.eu

domustrade@domustrade.eu

Mieszkania – sprzedaż

Jednopokojowe
137.000 zł os. Kalinowe 24 m2, 4/10
139.000 zł os. Jagiellońskie 20 m2
150.000 zł ul. Friedleina 22 m2
160.000 zł os. Strusia 26 m2, do negocjacji
168.000 zł ul. Stachiewicza 24 m2, balkon
195.000 zł os. Szklane Domy 36 m2, do negocjacji
256.000 zł ul. Chełmońskiego 30 m2, deweloperskie

w cenie garaż i piwnica

Dwupokojowe
252.000 zł ul. Wysłouchów 50 m2
269.000 zł os. Oświecenia 54 m2
295.000 zł ul. Piasta Kołodzieja 56 m2, nowe
298.000 zł ul. Łobzowska 33,5 m2, balkon
299.000 zł ul. 29 Listopada 42 m2, balkon
299.000 zł ul. Okulickiego 53 m2, nowe
310.000 zł ul. Seweryna 49 m2, do negocjacji
315.000 zł ul. Kluczborska 36 m2, 2/7, nowe
315.000 zł ul. Bernardyńska 37 m2, do negocjacji
340.000 zł ul. Wójtowska 41 m2, balkon
366.000 zł ul. Lea 45 m2, taras, deweloperskie
380.000 zł ul. Mazowiecka 51 m2
525.000 zł ul. Fiołkowa 60 m2, balkon, wys.standard

 Trzypokojowe
290.000 zł ul. Bojki 62,5 m2
300.000 zł os. Wysokie 56 m2
320.000 zł ul. Stachiewicza 45 m2, do negocjacji
360.000 zł ul. Na Błonie 48 m2, wysoki standard
425.000 zł ul. Turniejowa 68 m2, ogródek

+ 15.000 zł garaż
450.000 zł ul. Kurzei 75 m2, taras 15 m2, do neg.
550.000 zł ul. Kijowska 58 m2, 3/4

690.000 zł Salwator City 80 m2, do negocjacji,
garaż w cenie

822.000 zł ul. Chopina 83 m2
999.000 zł Al. Krasińskiego 103 m2, widok na

Wawel

Kocmyrzów bliźniak 130 m2, 345.000 zł, do wykończenia
Giebułtów 14 a, cena do uzgodnienia
Zakopane – Centrum 44 m2, 1/3, 479.000 zł
Niepołomice wolnostojący 499.000 zł

Czteropokojowe i więcej
360.000 zł ul. Krowoderskich Zuchów 64 m2, 4/4
365.000 zł ul. Stojałowskiego 86 m2, balkon
475.000 zł ul. Mazowiecka 60 m2, 4/4
490.000 zł ul. Żytnia 72 m2, do negocjacji
760.000 zł ul. Lea 90 m2, komfortowe, do negocjacji
1.080.000 zł ul. Zacisze 100 m2
1.280.000 zł ul. Sobieskiego 160 m2

Działki – sprzedaż
3.500 zł/a Facimiech gm. Skawina, 21 a, 36 a
145.000 zł Cianowice uzbrojona 12 a
165.000 zł Radziszów 55 a, rolna, kształtna
179.000 zł Iwanowice 16 a, z fundamentami domu
190.000 zł Wysiołek Luborzycki 30 a, bud.−rolna
250.000 zł Krzęcin 59 a, rolno−bud., gm. Skawina
250.000 zł Stoki gm. Skała 81 a, rolna
370.000 zł Skotniki 15 a
396.000 zł Bronowice Małe 4,4 a
460.000 zł Giebułtów 16 a, do negocjacji
600.000 zł Zabierzów 19 a, rejon Skały Kmity, widokowa
680.000 zł Bronowice Małe 15 a, do negocjacji

Domy – sprzedaż
289.000 zł Kokotów wolnostojący
375.000 zł Śledziejowice 188 m2, 5,5 a

380.000 zł Kocmyrzów wolnostojący 12 a
449.000 zł Niepołomice wolnostojący
594.000 zł Modlniczka 160 m2, stan deweloperski
599.000 zł Niepołomice – CENTRUM 180 m2, 7 a
630.000 zł Bieżanów 170 m2, 8 a, dwurodzinny,

do negocjacji
650.000 zł Rejon Korzkwi 137 m2, 7 a
690.000 zł Januszowice 160 m2, 8 a, do negocjacji
690.000 zł Cianowice 240 m2, 9 a, stan deweloperski
800.000 zł Krzywaczka 200 m2, 11 a, wysoki

standard, do zamieszkania, do negocjacji
950.000 zł Modlniczka 209 m2, 8,5 a, do negocjacji
950.000 zł Włosań 130 m2, 30 a, malowniczy,

do negocjacji
995.000 zł Kliny 210 m2, 5 a
1.190.000 zł Borek Fałęcki 290 m2, 2,6 a
1.300.000 zł Wola Justowska bliźniak 203 m2, 3,7 a,

do negocjacji
1.595.000 zł Bronowice Małe 220 m2, 11,5 a,

do negocjacji, do zamieszkania
2.500.000 zł Tenczynek DWOREK 335 m2, 33 a, stylowy

OFERTA SPECJALNA
Pl. Bohaterów Getta 120 m2 − LOKAL, w przyziemiu,
620.000 zł
ul. Smoleńsk 90 m2, apartament, 1.000.000 zł
Michałowice wolnostojący dom 175 m2, dz. 8 a,
550.000 zł
Floriańska 112 m2, 2.799.000 zł
Działki:
− Ruczaj − Obozowa 41 a, 2.000.000 zł
− Mydlniki 12,6 a, 999.000 zł, WZ – 1.100 PUM.
− Libertów 45 a, 690.000 zł, budowlana
− Pawlikowice 9 a, 148.000 zł, ładna, uzbrojona
− gm. Michałowice 12−14 a, 14.100 zł/a, uzbr. przy asfalcie
− Tomaszowice 10 a 280.000 zł, widokowa
− Kraków − Czyżyny 112 a, 5.600.000 zł
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nr licencji
zawodowej:

8350

MIESZKANIA:
1. Azory 44 m2, 2 pokojowe, ładne wypo−

sażenie, 275 tys. zł
2. Kuźnicy Kołłątajowskiej, 50 m2, 2 pok.,

2 piętro, blok 3 letni, 350 tys. zł
3. Ułanów, 42 m2, I p., dwupokojowe

280 tys. zł
4. Os. Jagiellońskie− 2 pokoje, osobna

kuchnia, 44 m2, 2 piętro, 210 tys. zł
5. Armii Krajowej 55 m2, 2 pok., bud.

monitorowany, 410 tys. zł
6. Filipa,2 pok., 58 m2, 380 tys. zł
7. Szlak, 2 pok., 60 m2, 450 tys. zł
8. Floriańska, 42 m2, 850 tys. zł
9. Śliczna, 3 pok., 450 tys. zł
10. Azory, 3 pok., 55 m2, 310 tys. zł
11. Kobierzyńska, komfortowe, 50 m2,

2−pok., 320 tys. zł
12. Meisnera, 3 pok., 53 m2, 330 tys. zł
13. Gersona, 40 m2, 2 pok., 230 tys. zł
14. Bieńczyce 57 m2, 2 pok. 220 tys. zł
15. Narutowicza, 52,5 m2 + 9 m2 taras,

2 pok. 294,5 tys. zł
16. Os. Kazimierzowskie, 37 m2, 2 pok.,

aneks kuch., umebl. 205 tys. zł
17. Krowoderskich Zuchów, 52 m2, do

remontu, 290 tys. zł
18. Okazja Wielicka, 56 m2, po remoncie,

365 tys. zł

Oferujemy dochodowe kamienice, niepowtarzalne rezydencje
oraz działki komercyjne dla inwestorów.

30−105 Kraków, ul. Felicjanek 8,
www.areal.gratka.pl
areal@op.pl

Projekty architektoniczne, podziały, adaptacje,
projekty wnętrz, przygotowanie do WZ

oraz audyty energetyczne

19. Paulińska, 42 m2, 350 tys. zł
20. Krowoderska, 38 m2, studio + taras, 300 tys. zł

DOMY WOLNO STOJĄCE:
1. Perła Woli Justowskiej, wyróżniony projek.

arch., 2,1 mln zł
2. Bolechowice, rezydencja, 400 m2, dz.15 a.

1,8 mln zł
3. Brzozówka, 200 m2, dz. 26 a, nowy dom

700 tys. zł
4. Os. Bielany, dom dwurodzinny, 260 m2,

działka 600 m2, dwa niezależne wejścia
1,99 mln zł

5. Michałowice, nowe domy wolnostojące,
dz. 8 a, 540 tys. zł

DZIAŁKI:
1. Balice, dz. 7 a,  atrakcyjne położenie 140 tys. zł
2. Kryspinów, 3 dz. po 10 a każda, budowlane,

22 tys. zł/a
3. Soboniowice, 1,60 ha, WZ na 12 bliźniaków,

23 tys. zł/a
4. Wyróżniające miejsce, 12 a,  SALWATOR,

pozw. na bud. 3,1 mln zł
5. Balice, 31 a, gmina Zabierzów, 29,9 tys zł/a
6. Balice, 30 a, uzbrojona, komercyjna, 775 tys. zł
7. Wola Justowska i Przegorzały atrakcyjne

działki: 9,5 a, 15 a, 42 a, 46 a, 70 a
8. Marcyporęba 1,20 ha widokowa, miejscowy

plan, 4 tys. zł/a

tel./fax: (012) 423-20-44,
tel. 600-078-267, 605-107-956, 604-110-932
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SŁAWKOWICE GM. BISKUPICE
DOM WOLNOSTOJĄCY
pow. użyt. 149 m2, działka 13 a
stan surowy otwarty, malownicza,
cicha okolica
CENA: 390.000 zł

Biuro Nieruchomości Zawadzki
Tel. (012) 636−22−44

PROKOCIM − KOZŁÓWEK
OKAZJA!
Mieszkania 1−pokojowe o pow. ok. 24 m2,
do odnowienia. Super jako inwestycja
pod wynajem.
CENA: od 142.000 zł

Biuro Nieruchomości PÓŁNOC
Tel. (012) 638−48−88

UL. PIŁSUDSKIEGO
kamienica, pow.1650 m2, cała wolna.
CENA: 11.000.000 zł

Agencja B. Kluziewicz
Tel. (012) 633−65−61

KRAKÓW/ZIELONKI
dom, nowy, 345 m2, do wykończenia,
działka 6 a, idealny dla firmy
CENA: 1.050.000 PLN

KT Nieruchomości
Tel. (012) 630−99−33

TRAUGUTTA,
Stare Pogórze, Kraków.
Działka inwestycyjna z kamienicą
oraz pełnym projektem przebudowy
i aktualnym pozwoleniem na budowę.
CENA: 2.500.000 zł do negocjacji

Property Krakow Group
Tel. (012) 426−50−76

DOM − os. Oficerskie
pow. 300 m2

dz. 180 m2
CENA: 899.000 zł
OKAZJA !

WD PARTNER
Tel. 0501−325−420

OS. KOMBATANTÓW
3 pokojowe, 63 m2,
zadbane, blok ocieplony
CENA: 319 999 zł

B. N. Areał
Tel. 0600−078−267

SKOTNIKI
156 m2 z garażem + 5,12 a
− nowy dom, wolnostojący,
zbudowany z ceramiki, stan surowy
otwarty,  of.DK/198
CENA: 400.000 zł

Nieruchomości B.W. Taraba
Tel. (012) 422−95−18

ul. FLORIAŃSKA
Przestronny lokal biurowy
pow. 83 m2, 3 pomieszczenia, 2 toalety
CENA NAJMU: 4950 zł/m−c

Great House
Tel. 0516−120−807

SZLAK − BH169
KRAKÓW, SZLAK − BH169
Działka o pow. 329 m2 z WZ na zabudowę
mieszkaniową wraz z infrastrukturą techniczną
1060PUM. Projekt na 5−kond. obiekt bud. z
podpiwniczeniem. Sprzedaż wraz z projektem.
CENA: 3.600.000 zł

Buy House
Tel. (012) 428−50−58

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!
Kocmyrzów−Luborzyca /
Rawałowice, 3 działki bud. o pow.
ok. 10 a., prąd i tel. na działce, ok. 11
km od Krakowa
CENA: 105.000 zł

Centrum Nieruchomości KONT
Tel. 0604−252−617

UL. SOBIESKIEGO
110 m2, 4−pokojowe, komfortowe, kamienica.

CENA: 840.000 zł – do uzgodnienia

KT INVEST
Tel. 0601−238−991

BOSUTÓW
OKAZJA! 285 m2, 1991 r., dwurodzinny
− dwa oddzielne mieszkania 95 m2 +
przyziemie. Możliwe raty lub zamiana!
Działka 23 a! Of 2647
CENA: 750.000 zł

Biuro Nieruchomości Activ
Tel. (012) 292−43−23

NOWA INWESTYCJA
PANORAMA SWOSZOWICKA
5 budynków w zabudowie bliźniaczej
Domy o pow. uż. 190 − 215 m2
na działkach 2,5 − 5 a

Nieruchomości Centrum
Tel. (012) 429−40−10

KOCMYRZÓW
Domy w zabudowie bliźniaczej.
Powierzchnia użytkowa 130 m2, całkowita
160 m2, działki 3,5 – 5 a.
CENA: 345 000 – 370 000 zł

DOMUSTRADE
Tel. 0502−291−409

KRAKÓW, BOREK FAŁĘCKI
Dom w zab. szereg., z 2003 r., wysoki standard
wykończenia.Parter: salon z kominkiem,
kuchnia z jadalnią, WC, łaz. Piętro: 3 sypialnie,
a. kuchenny, łazienka. Zagospod. ogród, garaż,
3 miejsca parkingowe
Cena: 1 150 000 zł
Nr oferty 6454
Danax
Tel. (012) 260−21−50
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SPRZEDAŻ
Mieszkania

����� ok. Al. 29 Listopada, 44 m2, dwupoziomowe, 2-poko-
jowe, garderoba, całkowicie wyposażone, umeblowa-
ne, klimatyzacja, miejsce parkingowe (wjazd na pilo-
ta), dobra komunikacja (przystanki autobusowe). Cena
375. 000 zł. Możliwość zamiany. Tel. 0505-100-103

����� ul. Baziaka, rej. Prądnika Czerwonego 50 m2, 2-poko-
jowe, II/IV p., balkon, piwnica, blok z cegły, blisko przy-
stanki MPK, park wodny, Multikino. Cena 380.000 zł.
Tel. 0696-409-362

����� Bronowice część domu z oddzielnym wejściem, 27 m2,
z poddaszem do zaadaptowania, piwnica oraz działka
ok. 1,5 a. Cena 160.000 zł. Tel. 0793-003-939

����� Centrum E, Nowa Huta 62,5 m2, 3-pokojowe. Cena
345.000 zł. Tel. 0515-908-234

����� ul. Filipowicza, Kurdwanów, 36 m2, komfortowe, ume-
blowane. Cena 260.000 zł. Tel. 0501-086-767

����� ul. Frycza Modrzewskiego 100 m2, 4-pokojowe, kuch-
nia, łazienka, WC + wykończone, duże poddasze
z oknem dachowym 27 m2 (skosy), b. ładne, funkcjo-
nalne, umeblowane, wysoki standard; duża piwnica.
Możliwość dokupienia lub wynajęcia 1 lub 2 miejsc par-
kingowych w podziemnym garażu. Doskonała lokali-

zacja, nowoczesne ekskluzywne osiedle. Czynsz (obej-
muje opłatę za ciepłą i zimną wodę oraz za ogrzewa-
nie) 337 zł lub 454 zł w okresie grzewczym. Cena
569.000 zł – do negocjacji. Tel. 0608-660-063, e-mail:
wojtaszkiewicz@onet.eu – właściciel

����� os. Kolorowe, Czyżyny 52 m2. Parkiet, glazura, okna PCV
i drzwi antywłamaniowe, instalacja alarmowa. Piwnica
w cenie, możliwość wynajęcia drugiej. Blok z cegły i pu-
staków, ocieplony, klatki wyremontowane, wiatrołapy.
Dużo zieleni, tereny spacerowe, boiska, plac zabaw.
W pobliżu 2 przedszkola, szkoły, basen, ośrodek zdro-
wia, apteka, poczta, sklepy. Dobra komunikacja. Miesz-
kanie wolne od lipca/sierpnia. Cena 339.000 zł. Tel. 0602-
635-393, e-mail: mieszkaniekolorowe@wp.pl

����� ul. Krowederskich Zuchów 58 m2. Cena 375.000 zł –
możliwa sprzedaż ratalna. Tel. 0515-908-234

����� os. Kurdwanów 34 m2 1-pokojowe, nowe budownic-
two, blok z cegły. Cena 140.000 zł – do negocjacji.
Tel. 0792-030-469

����� ul. Lubostroń, Ruczaj, 63,10 m2, salonu z balkonem typu
loggia, kuchni z jadalnią, 2-pokojowe, garderoba i łazien-
ka. Ściany przygotowane do malowania, całkowicie wy-
kończony balkon, instalacja elektr., instalacja TV i inter-
netowa, okna plastikowe, drzwi antywłamaniowe, do-
mofon, grzejniki, indywidualne opomiarowanie mediów.
Dodatkowo możliwość zakupienia miejsca w garażu pod-

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy w Polsce
elektroniczny biuletyn rynku nieruchomości. www.krn.pl

ZIELONKI – os. Jarzębinówka
Mieszkanie 3 pokojowe, 70 m2
CENA: 395.000 zł

Time and Progress
Tel. (012) 421−92−99

Lokal handlowo−usługowy usytuowany na parterze
kamienicy przy ulicy Grodzkiej. z jedną witryną oraz jednym
dużym wejście witrynowym, w reprezentacyjnej kamienicy.
54 m2 pow. handlowej + 23 m2 zaplecza (lub 43 m2 zaplecza).
Odpowiedni na każdą działalność oprócz gastronomii
(ew. kawiarnia wysokiej klasy).
Czynsz 250 zł + 22% VAT/m2 + media, czynsz do negocjacji
Komercel
Tel. (012) 632−54−82

GAJ
32 a (11 budowlane),piękna widokowa
działka, zieleń, cisza, pozwolenie na
budowę domu 134/249 m2.
CENA: 420.000 zł

Mirage Nieruchomości
Tel. 0501−717−893

Apartament na sprzedaż
UL. ŁOBZOWSKA − SOBIESKI RESIDENCE
46 m2, 2−pokojowe
Wykończone, idealne pod wynajem!
CENA: 585.000 zł
POLECAMY!

Leach & Lang Property Consultans
Tel. (012) 433−03−90, 0608−406−803

WILLA AWANGARDA
Nowa inwestycja
Mieszkania: 29 − 116 m2
CENA: 7490 − 8990 PLN/m2
0% PROWIZJI

Biuro Nieruchomości Magnat
Tel. (012) 292−02−65

Wieliczka
Wolno stojący 210 m2
Do zamieszkania, nowy, wykończony
wewnątrz i na zewnątrz.
Działka widokowa, ogrodzona,
zagospodarowana 10 a
Sprzeda właściciel. Cena 870.000 zł
Tel. 0508 32 46 15

Na sprzedaż mały apartament:
42 m2 z pełnym umeblowaniem,
I piętro, pełna własność, niskie

koszty utrzymania, wysoki
standard. ul. Kobierzyńska blisko

TESCO. Cena 299.000 zł.
Oferta nr 7404

ul. Łobzowska 35/1
tel.012/631−76−20 / 21�

0506−111−900�
www.albion.krakow.pl

DOBREGO PASTERZA
DO WYNAJĘCIA 2−POK:
50,5 m2 kuchnia umeblowana, pralka,
lodówka dwa mieszkania na 1 i 2 piętrze
winda balkon na zachód,
Cena: 1.750 zł garaż 200 zł of 9438

Geoformat
Tel. 0502−088−982
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BRONOWICE MAŁE

Dom piętrowy pow. 135 m2. Dz.  3,3 a. Parter: osobne
wejście, 2 pokoje, łazienka, wc, możliwość prowadzenia

dział. gosp. Piętro: 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Parterowy
budynek widoczny na lewym zdjęciu wchodzi w skład

nieruchomości (pow. ok. 60m2 – do remontu).
Tel. 504 85 23 55 (właściciel)

ziemnym (+ 28.000 zł). Nowy blok z cegły na miniosie-
dlu, składającym się z dwóch budynków. Cena 380.000 zł.
Tel. 0501-430-577, e-mail: lubostron65m@op.pl

����� Maków Podhalański 48 m2, jasna kuchnia, umeblo-
wane, balkon, po kapitalnym remoncie: nowa stolar-
ka, inst. wodno-kan., C.O., płytki, panele. Cena 185.000
zł. Tel. 033-877-39-47, e-mail: dario55@vp.pl

����� ul. Marchołta, Śródmieście, 53 m2, 2-pokojowe, jasna
kuchnia, nowe, wykończone (bez białego montażu),
II/II p. Cena 335.000 zł. Tel. 0691-408-989

����� ul. Marczyńskiego, Górka Narodowa, 65,97 m2 3-po-
kojowe, kuchnia otwarta na salon, duża łazienka, duży
balkon, izolacje akustyczne, drzwi antywłamaniowe.
Komfortowe, ładnie wykończone, umeblowane, do
zamieszkania od zaraz. Budynek ogrodzony i monito-
rowany. Miejsce w garażu podziemnym w cenie miesz-
kania. Opłaty ok. 280 zł/m–c. Czynsz zawiera wodę,
ogrzewanie, fundusz remontowy. Cena 465.000 zł.
Tel. 0724-666-666 – bezpośrednio

����� ul. Mazowiecka 90 m2, 3-pokojowe z kuchnią, po ka-
pitalnym remoncie, w zadbanej kamienicy. C.O. miej-
skie. Cena 8000 zł/m2. Tel. 0502-155-716

����� ul. Mogilska świetna lokalizacja, 65 m2 dwupoziomo-
we: I p. – jasna kuchnia, duży pokój, przedpokój, bal-
kon WC; II p.: 2 pokoje, łazienka. W mieszkaniu nowe
okna. Cena 450.000 zł. Tel. 012-417-18-62, 0513-006-
672, e-mail: k.wiorek@wp.pl

����� pl. Nowy, Kazimierz, Stare Miasto, 80,51 m2, 4-poko-
jowe, w oficynie, z tyłu kamienicy na Placu Nowym –
centrum Kazimierza. Mieszkanie dwupoziomowe na
1 i 2 piętrze. Własność hipoteczna, stan idealny – do
wejścia od razu. Cena 955.000 zł. Tel. 0691-676-091,
e-mail: olbertj@op.pl

����� ul. Słomczyńskiego, Krowodrza, 65 m2 + taras 42 m2,
dwupoziomowe: I p. – pokój, kuchnia, łazienka, scho-
wek pod schodami, taras; II p. – 2 pokoje, łazienka,
garderoba, bez skosów. Czynsz 250 zł (w tym między in-
nymi C.O., ciepła woda). Cicha okolica. Cena 420.000 zł.
Tel. 0607-776-058, e-mail: gosipi@interia.pl

����� ul. Stańczyka, własnościowe 31,40 m2, 1-pokojowe, ja-
sna kuchnia, łazienka, przedpokój, loggia, VI/XI p. bu-
dynek z 2008 r. Mieszkanie w stanie deweloperskim, ze
stolarką wewnętrzną, do wykończenia według własne-
go stylu. Możliwość dokupienia komórki lokatorskiej.
Widok na las Wolski. Dobra lokalizacja. Cena 282.600
zł. Tel. 0604-231-571, e-mail: mikenick@plusnet.pl

����� ul. Szuwarowa 81,3 m2 3-pokojowe, na poddaszu,
taras 24 m2, strych nad całą wierzchnią mieszkania,
IV p., budynek z 19997 r. Cena 720.000 zł. Tel. 0608-
555-042

����� ul. Śliczna 71,8 m2, 3-pokojowe, hipoteczne, funkcjo-
nalne, po remoncie, 2 loggie, nowe, drewniane okna,
parkiet, piwnica. Ekspozycja południowo-zachodnia.
Blok ocieplony, zadbany, osiedle zagospodarowane

Najnowsze analizy krakowskiego rynku
nieruchomości tylko w portalu KRN.plwww.krn.pl

gmina JERZMANOWICE

GOTKOWICE
przy trasie Kraków – Olkusz.

Działka budowlana o powierzchni 10 a
położona przy dojazdowej drodze asfaltowej

do trasy olkuskiej ok. 15 km od Krakowa.
Prąd na działce, inne media w drodze obok.

Cena 160 000 zł
Informacje tel. 501 436 937

e−mail:pop@krn.pl, tel. 502 771 219

Oferta wyłącznie dla
pośredników, deweloperów

i rzeczoznawców majątkowych
Pierwszy miesiąc bezpłatnie

Masz dość
przeglądania gazet i portali
w poszukiwaniu ofert prywatnych?

SPRAWDŹ NA

WWW.POP.KRN.PL

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI

LICENCJA  1930
31−112 Kraków ul. Smoleńsk 35

tel/fax 292−76−83 kom 601−339−653
e−mail filary@interia.pl

ZAPEWNIAMY
BEZPIECZNĄ
TRANSAKCJĘ

www.filary.gratka.pl

OKAZJA do wynajęcia TANIO 3 pokojowe
wolne, umeblowane ul. Wyki 1250 zł+opłaty

MIESZKANIA – sprzedaż
RUCZAJ 39 m2 z 2001 r., II/III p. 260 000 zł
NOWA HUTA ok. Arki 38 m2 cegła II/III p. 195 000 zł
OŚWIECENIA 50 m2 loggia IV/IV p. 250 000 zł
CEGIELNIANE 67 m2, po remoncie 420 000 zł
KURDWANÓW 94 m2 ładne 12−letnie 56 5000 zł

GRUNTY − sprzedaż
9 a CZUŁÓWEK 22x40m lekki spad 65 000 zł
6 a KR SIDZINA kwadrat,media 168 000 zł
30 a WŁOSAŃ 50x60m cicho−las 250 000 zł
11 a KR. TYNIECz pozwoleniem 390 000zł

DOMY − sprzedaż
ok. SKAŁY do remontu dz. 20 a 330 000 zł
ok. LIBERTOWA st. surowy 350 m2, 13 a 590 000 zł
TRĄBKI nowe domy mieszkalne 140 m2,

biznesowy 120 m2 dz. 15 a 460 000 zł
GAJ 8 a, archon” dom w rododendronach II”

− parter: wykończony salon, gabinet, hall,
kuchnia, kotłownia, garaż, łaz. z prysz.
− poddasze:  4 pok., łaz. 600 000 zł
LUB zamiana na mieszkanie na RUCZAJU

KUPIE mieszkanie
RUCZAJ 2−pok.ok.40m2 stare do remontu
PRĄDNIKA 3−pok ok 75m2 nowe budownictwo,

balkon, garaż lub miejsce pos.
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121 m2
Cena 520 000 z³ brutto

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy w Polsce
elektroniczny biuletyn rynku nieruchomości. www.krn.pl

(90 m2 działki), dobre połączenia komunikacyjne.
Cena 419.000 zł. Tel. 0601-497-440 – właściciel

����� ul. Targowa, Podgórze 44 m2, parter, w oficynie,
2-pokojowe, kuchnia, łazienka z WC, piwnica. Miesz-
kanie po generalnym remoncie. Kuchnia wyposażona i
zabudowana, na podłodze i ścianie flizy. Łazienka w
nowoczesnym stylu z wielkim lustrem, kabiną pryszni-
cową i WC. Znakomite połączenie z centrum i z innymi
dzielnicami Krakowa. Wolne od zaraz. Cena 285.000
zł. Tel. 0608-050-114, 0601-488-083, e-mail: niuniu-
ka@wp.pl – właściciel

����� ul. Wenecja, Stare Miasto 42 m2, 2 pokojowe z jasną
kuchnią, parter, kamienica monitorowana. Cegła, plom-
ba, centralne ogrzewanie z MPEC. Cena 375.000 zł.
Tel. 0692-264-881

����� ok. ul. Wrocławskiej/Łokietka, 53 m2, I/IV p., 2-poko-
jowe, ładne, sypialnia z garderobą, jasna kuchnia,
ustawne, duża łazienka, przedpokój z szafą wnękową,
loggia, piwnica 3,8 m2. Zadbany blok z 1998 r. Niski
czynsz 230 zł/mc za trzy osoby. Spokojna okolica.
Cena 489.000 zł – do negocjacji. Tel. 0885-933-000

����� ul. Zakrzówek, Ruczaj 34 m2 funkcjonalne, położone
w cichej, spokojnej okolicy, blisko centrum. Osiedle
ogrodzone, monitorowane, drzwi antywłamaniowe;
balkon, piwnica; widok na Wawel, Skałki Twardowskie-
go, Kopiec Kościuszki. W cenę wliczam wykończenie
wg gustu nabywcy. Cena 293.000 zł. Tel. 0509-020-
375, e-mail: j.gonet@heban.net

����� ul. Zapolskiej/Stańczyka, Salwator City, 33 m2. Cena
240.000 zł. Tel. 0515-908-234

Domy
����� Bronowice część domu z oddzielnym wejściem, 27 m2

z poddaszem do zaadaptowania, piwnica oraz działka
ok. 1,5 a. Cena 160.000 zł. Tel. 0793-003-939

����� gm. Jerzmanowice 20 km od Krakowa, wolnostojący
240 m2, energooszczędny, oddany do użytku w 2008 r.
Działka budowlano-rolna o pow. 131 a. Cena 760.000
zł. Tel. 0505-486-770

����� ok. Krakowa 240 m2, działka 7 a, 6 pokoi + kuchnia,
3 łazienki, garderoba, garaż na 2 samochody. Stan de-
weloperski, wszystkie przyłącza doprowadzone do
domu (kanalizacja, woda, gaz, prąd w trakcie realiza-
cji). Tynki wewnętrzne + wylewki + ocieplenie zewn.
Cena 895.000 zł. Tel. 012-267-25-33, e-mail: alek.skir-
pan@gmail.com

����� Libertów 1,5 km od autostrady A4, 13 km od Rynku
Głównego, wolnostojący 360 m2 + 40 m2 piwnic,
1,8 ha, w tym 1,1 ha lasu, sad, staw, 0,4 ha z domem
ogrodzone siatką i murem. Studnia głębinowa.
Cena 1.650.000 zł. Tel. 0504-703-370

����� Michałowice - Komora, dom w zabudowie bliźniaczej
z 2007 r., pow. 220 m2, działka 5 a, wykończony,
do zamieszkania, basen. Cena 1 150.000 zł. Tel. 0660-
719-800

KAKAKAKAKATOWICE - CENTRUMTOWICE - CENTRUMTOWICE - CENTRUMTOWICE - CENTRUMTOWICE - CENTRUM
ul. Jagiellońskul. Jagiellońskul. Jagiellońskul. Jagiellońskul. Jagiellońskaaaaa

Funkcjonalne i ustawne 3-pokojowe mieszkanie, kuchnia, służbówka,
łazienka z wc do remontu w okazałej kamienicy, II/IV p. Pow. użytk. 101 m2,

atrakcyjna lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie urzędów, uczelni,
sądów itp. Doskonałe na cele mieszkaniowe jak również pod kancelarie,

biura lub na wynajem pod studentów.

cena 379.000 PLN    tel. 666-830-383

Sprzedam nowe domy:
Kraków – Sidzina,

ul. Petrażyckiego.
Gaj – gm. Mogilany,

ul. Zadziele.
Telefon 602 755 654
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Aby podać ogłoszenie, w treści wysyłanego SMS−a należy
kolejno:

1. Wpisać prefiks odpowiedni dla wybranej kategorii nierucho−
mości i transakcji (koniecznie WIELKIMI literami).

Transakcja Kategoria nieruchomości Prefiks w SMS−ie
Sprzedaż Mieszkania KRNSPMI
Sprzedaż Domy KRNSPDO
Sprzedaż Działki KRNSPDZ
Sprzedaż Inne KRNSPIN
Kupno Wszystkie KRNKUOG
Zamiana Wszystkie KRNZAOG
Wynajem Mieszkania KRNWYMI
Wynajem Domy KRNWYDO
Wynajem Inne KRNWYIN

2. Po spacji wpisać treść ogłoszenia, obowiązkowo podając
lokalizację, cenę i numer telefonu lub adres mailowy. Ogłosze−
nie wraz z prefiksem może zawierać maksymalnie 160 znaków.

3. Wysłać SMS z treścią ogłoszenia pod numer 7268.

Informacje dodatkowe:
a. Ogłoszenie ukaże się w 2 kolejnych, najbliższych wydaniach

dwutygodnika.
b. Ogłoszenia mogą zamieszczać jedynie osoby prywatne

nie prowadzące działalności gospodarczej.
c. SMS nie może być wysłany z bramki internetowej ani z

terenu kraju innego niż Rzeczpospolita Polska.

Przykład:

Szczegółowy regulamin zamieszczania ogłoszeń jest dostępny w siedzi−
bie Redakcji. Redakcja nie publikuje ogłoszeń niezgodnych z tym regula−
minem.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości − napisz: krn@krn.pl lub zadzwoń:
012 622 71 26.

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−emPRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

Wyślij SMS na nr 72687268726872687268. Koszt SMS−a: 2 zł + VAT (2,44 zł brutto)

do dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości”

����� Mszana Dolna 170 m2 działka 11 a, ogrodzona i zago-
spodarowana działce. Dom trójkondygnacyjny: I – ła-
zienka, kuchnia, pokój; II – bardzo duży salon.
III – 2 pokoje, łazienka. Dodatkowo na zaadoptowa-
nym poddaszu sypialnia. Budynek jest częściowo pod-
piwniczony (3 pomieszczenia). Wszystkie media. Budy-
nek w b. dobrym stanie technicznym. Podjazd oraz
chodnik wyłożony kostką brukową. Miejsce bardzo ci-
che i spokojne. Cena 450.000 zł. Tel. 0694-772-182,
e-mail: ag.kw@interia.pl

����� Niepołomice, Staniątki 123,70 m2, działka 3,20 a, po-
łożony na ładnym widokowym wzniesieniu, budowa-
ny technologią tradycyjną, wszystkie media: woda, gaz,
kanalizacja, prąd – doprowadzone, ładna architektura.
Istnieje możliwość dalszego wykończenia do stanu de-
weloperskiego. Cena 270.000 zł – do negocjacji.
Tel. 0605-908-920

����� Południe Krakowa 320 m2, dz. 14,5 a, dom w budo-
wie typu dworek, z możliwością podziału na dwa.
Cena 5000 zł/m2. Tel. 0501-192-109

����� ok. Skały 150 m2 do remontu, woda, gaz, prąd, szam-
bo, dz. 20 a. Cena 310.000 zł. Istnieje możliwość za-
miany na mieszkanie 2-pokojowe w Nowej Hucie.
Tel. 0502-203-147

����� Skotniki 240 m2 1/2 bliźniaka w stanie deweloperski,
widokowa okolica. Cena 874.000 zł. Tel. 0502-442-282

����� ul. Tyniecka nowy, częściowo wykończony, 224 m2,
poddasze, ocieplony, na działce 10,5 a, instalacja CO,
gaz, woda, prąd, kanalizacja. Wewnętrzne instalacje:
alarmowa, TV, internetowa, telefoniczna. Cena
1.600.000 zł. Tel. 0502-655-729, 0502-052-215

����� Węgrzce Wielkie 5 km od granicy Krakowa 140 m2,
4-letni, działka 4,5 a zagospodarowana, ogrodzona.

Aktualności prawne – najnowsze zmiany prawa,
czytaj co tydzień w portalu KRN.pl www.krn.pl

Dom w pełni wykończony, instalacja alarmowa. Cena
720.000 zł. Tel. 0609- 664-848

����� Wola Justowska , ul. Wiosenna, 155 m2, działka 3,50
a, nowy, umeblowany, niezamieszkały dom. Jeden z
5 segmentów – narożny. Parter: kuchnia, garderoba,
WC, hall; I p.: 3 sypialnie, łazienka (wanna, kabina, WC,
podwójna umywalka). Technologia tradycyjna. Ogró-
dek urządzony. Cena1.450.000 zł. Tel. 0512-513-357,
e-mail: joanidis@interia.pl

����� Zabierzów 228 m2, nowy, wolnostojący, stan surowy,
dz. 7,5 a, wszystkie media, okolica widokowa, zielona,
dużo przestrzeni. Szybki, sprawny dojazd (busy i auto-
busy). Cena 590.000 zł. Tel. 0601-439-397 – właściciel

����� Zielonki 176 m2, działka 4 a, połowa bliźniaka w cichej
i spokojnej okolicy. Parter – duża kuchnia, salon z ko-
minkiem, łazienka, pomieszczenie gospodarcze oraz
garaż. Piętro – 4 sypialnie, łazienka + rozległe podda-
sze. Brama otwierana na pilota. Dojazd droga asfalto-
wą. Cena do negocjacji. Cena 740.000 zł. Tel. 0500-
216-311, e-mail: l.pelc@wp.pl

Działki
����� gm. Alwernia 14 a budowlana, widokowa, media, do-

godny dojazd do Krakowa i Katowic. Cena 126.000 zł.
Tel. 012-283-11-34, 0604-502-064

����� ul. Emaus 20 a, budowlana, malownicza, aktualne
WZiZT na budowę dwóch domów jednorodzinnych po
500 m2. Cena 2 200.000 zł. Tel. 012-425-27-40

����� Gaj budowlana, uzbrojona, piękna okolica, dobry do-
jazd do Krakowa. Cena 270 000 zł – do negocjacji.
Tel. 0 603-985-846

����� Głogoczów 20 a, budowlano-rolna (12 a/8 a) położo-
na na stoku południowo wschodnim, lekko nachylona.
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy w Polsce
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e−mail:pop@krn.pl, tel. 502 771 219

Oferta wyłącznie dla
pośredników, deweloperów

i rzeczoznawców majątkowych
Pierwszy miesiąc bezpłatnie

Aktualizacja
ofert prywatnych
7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę

SPRAWDŹ NA

WWW.POP.KRN.PL

Licencja zawodowa nr 673, Członek MSPON
30-202 Kraków ul. Królowej Jadwigi 12
tel.: 012 376 84 51, fax: 012 376 84 58,
kom: 0600 221 602, e-mail: nieruchomości@modom.com.pl
www.modom.krn.pl

Ładne, zadbane, funkcjonalne, wyposażone, jednopoziomowe, III/III p. Pow. użytk. 88 m2,
pow. po podłodze 103 m2. Ścianka kolankowa 1,5m. Mieszkanie świetnie doświetlone

zarówno oknami dachowymi jak i stojącymi oraz balkonowymi. Dwie sypialnie od strony
północnej, salon i kuchnia od strony południowej. Dodatkowo garderoba i pralnia.

Obiekt jest nowy, zadbany, ogrodzony, monitorowany i chroniony całodobowo.
Cena: 590 000 zł

Sprzedaż
3-pokojowe,

 Kraków
ul. Kobierzyńska

MODOM
Poœrednictwo w Obrocie

Nieruchomoœciami
Halina Szczepañska

Cicha spokojna okolica, ładny widok. Bardzo dobry
dojazd do Krakowa (16 km od ronda Matecznego).
Cena 210.000 zł. Tel. 0510-202-992, e-mail: faj-
fer@poczta.fm

����� Grabówki k. Wieliczki 10 a, budowlana, koło pętli au-
tobusowej linii 214. Teren płaski z pełnym uzbrojeniem.
Dobre połączenie z Krakowem i Wieliczką. Cena: 180 zł
– do negocjacji. Tel. 0607-457-132, e-mail: asiu-
nia0508@poczta.onet.pl

����� Grojec gm. Alwernia, 14 a, budowlana, widokowa, me-
dia na działce, dojazd drogą asfaltową. Cena 9000 zł/a.
Tel. 012-283-11-34, 0604-502-064 – właściciel

����� Korzkiew gm. Zielonki, 28,6 a, malownicza, nad
potokiem, wszystkie media na działce, przy drodze
głównej. Możliwa zamiana na lokal. Cena 550.000 zł.
Tel. 0605-568-275

����� Kraków Podgórze 18 a, działka z WZ, ogrodzona siat-
ką z betonowym murkiem. Cena 260.000 zł. Tel. 0502-
047-257, e-mail: piotrfrasik@interia.pl

����� Las Wolski - Gajówka, 9 a, budowlana, atrakcyjna.
Cena 1.200.000 zł. Tel. 0507-011-909

����� ok. Lasku Wolskiego udział 17 a w działce 110 a, po-
łudniowy stok polany graniczącej z Laskiem Wolskim,
WZ na kilka domów jednorodzinnych, niepowtarzalna
lokalizacja. Cena 100.000 zł/a. Tel. 0602-765-080

����� Liszki 17 a, szer. 13 m rolno-budowlana. Cena 150.000
zł. Tel. 0606-893-416

����� Mała Wieś k. Wieliczki 68 a, budowlana. Cena 10.000
zł/a. Tel. 0694-079-907

����� Michałowice ul. Parkowa, 111 a, budowlano-rolna,
z możliwością przekwalifikowania na budowlaną.
Na działce stary dom, prąd, woda. Dojazd z drogi as-
faltowej (30 m). Cena 3.300.000 zł. Tel. 0503-577-561

����� Michałowice ok. centrum, 12 km od Krakowa, 11 a,
budowlana, regularny kształt, ekspozycja południowa,
bardzo dobra komunikacja. Cena 260.000 zł. Tel. 0784-
285-210

����� Michałowice 37 a, spokojna zielona okolica. Wszyst-
kie media w drodze. Dojazd drogą asfaltową. Działka
doskonała pod budowę dwóch domów lub np. pen-
sjonatu. Ogrodzona siatką (od strony drogi dekoracyj-
nym ogrodzeniem kamienno-drewnianym). W pobliżu
sklepy, tawerna, łowisko pstrągów, stadnina koni, te-
reny spacerowe, lasy i łąki. W odległości 2 km powsta-
je nowoczesny kompleks SPA i basen. Cena 375.000 zł.
Tel. 0509-428-338, e-mail: wild1600@tlen.pl

����� Modlniczka 10 a, budowlana. Ważne pozwolenia i do-
kumenty na przyłącz prądu, wody, kanalizacji i gazu +
ważne pozwolenie na budowę domu jednorodzinne-
go o pow. ok. 140 m2 (bez garażu). Dojazd do ronda
Ofiar Katynia około 5-7 min., odległość do przystanku

KRAKÓW− ŚRODMIEŚCIE
mieszkanie dwupoziomowe 64 m2

w budynku 3 rodzinnym, ogródek 100 m2,
wykończone, do zamieszkania,

cena 380 000 zł
Informacje tel. 502 021 434, 012 411 62 11

31-444 Kraków, ul. Ładna 14
tel./fax 413-75-30, 411-75-23

� WYCENY NIERUCHOMOŚCI

� KOSZTORYSOWANIE

� EKSPERTYZY I OPINIE  TECHNICZNE

� SZKOLENIA

GEOINFO
Krakowski Zespół Ekspertów sp. z o.o.

www.ekspert.com.pl
e-mail: aiwaniec@ekspert.com.pl
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MPK około 300 m. Cena 260.000 zł. Tel. 0513-143-878,
e-mail: kocadam@interia.pl – właściciel

����� Pielgrzymowice, gm. Michałowice, doskonały dojazd,
budowlana, 14 a, uzbrojona (prąd, woda, gaz).
Cena 230.000 zł. Tel. 0695-424-346

����� Pisary, gm. Zabierzów 2 – 3 ha, rolna. Cena 3000 zł –
do negocjacji. Tel. 0505-493-663

����� ul. Powstańców, Prądnik Czerwony 15,96 a, budow-
lana z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielo-
rodzinny z usługami na parterze, wraz z garażem pod-
ziemnym dwupoziomowym. Wysokość budynku do
21 m. Wydane WZ. PUM ok. 1700 m2. Cena 3.650.000 zł
netto. Tel. 0601-440-328

����� Pozowice budowlano-usługowa, 17 a, media (prąd,
woda, gaz, telefon). Dobra lokalizacja. Możliwość do-
kupienia 13 a. Cena 3400 zł/a. Tel. 0602-553-599.

����� Radwanowice 14 km od Krakowa 20,62 a, budowla-
na, wymiary 27 x 76 m, na szczycie wzniesienia, wido-
kowa, spokojna okolica. Dojazd drogą gminną asfalto-
wą. Dodatkowo warunki techniczne przyłączenia do
mediów (prądu, wody, kanalizacji, gazu – wszystkie
media są przy granicy działki), pozwolenie na przyłą-
czenie do drogi gminnej, pismo o wyłączeniu gruntu z
produkcji rolnej, wypis i wyrys z miejscowego planu
zagosp., zestaw map. Cena 270.000 zł. Tel. 0502-132-
737, 0781-322-810, e-mail: plygawko@gmail.com

����� Rączna gm. Liszki 38 a, szer. 18–20 m, budowlano-
rolna, płaska, (z możl. dalszego przekształcenia i po-
działu) pod zabudowę jednorodzinną. W miejscowym
planie zagospodarowania MN4 (pas zabudowy ok.
60 m – w najbliższym czasie poszerzony do ok. 150 m.
Możliwość podziału. Media: woda, prąd, telefon, na
działce sąsiedniej gaz. Cicha i spokojna okolica. Cena
300.000 zł. Tel. 0502-399-517, 0513-725-345, e-mail:
marcin.cetera@gmail.com

����� Wadowice 13 a, budowlana, dla dewelopera, podzie-
lona, pod zabudowę 13 willi szeregowych. Media, do-
jazd. Cena 800.000 zł. Tel. 0515-069-537

����� Wielka Wieś 10 a, budowlana, na działce kanalizacja.
Prąd, woda, gaz w odległości ok. 35 m od działki. Cena
240.000 zł. Tel. 012-649-07-48

����� Wola Batorska centrum 50 a, w sąsiedztwie Dom Kul-
tury, remiza strażacka, sklep, zakład produkcyjny, do
przystanku komunikacji publicznej 40 m. Działka pod
zabudowę przemysłową. Na 35 a zatwierdzony plan.
Nie wymagane WZiZT. Wymiary ok. 50 x 100 m. Media
tj.: prąd, woda, gaz na działce. Kanalizacja w trakcie
budowy. Dojazd drogą utwardzoną, gminną. Możliwość
dokupienia większego terenu. Cena 200.000 zł.
Tel. 0509-374-663, e-mail: tadekb1979@o2.pl

����� Wola Duchacka Kraków, budowlana, ok. 14 a, szer. 23 m,
WZ do 3 kondygnacji: willa, dom lub inwestycja, piękna, b.
dobrze usytuowana. Cena 92.500 zł/a. Tel. 0504-121-864

����� Wola Justowska ul. Korbutowej, 14 a, budowlana.
Cena 110.000 zł/a. Tel. 012-638-58-92

����� ok. Woli Batorskiej 1 km od Puszy Niepołomickiej,
8 km od Niepołomic 27 a. W pobliżu znajduje się szko-
ła podstawowa oraz gimnazjum. Cena 270.000 zł.
Tel. 012-281-61-52, e-mail: mandarynka1982@o2.pl

����� Zakamycze 25 a, szer. 40 x 60 m, piękna, z WZ, możli-
wość podziału. W okolicy rezydencje. Cena 90.000 zł/a
– do negocjacji. Tel. 0501-101-111

����� Zakrzów k. Wieliczki 10 a, budowlana, płaska, w 3/4
ogrodzona, świetny dojazd do Krakowa (16 km), Wie-
liczki (7 km) i Niepołomic (6 km). Dojazd do działki dro-
gą asfaltową, sąsiedztwo nowych domków jednoro-
dzinnych. Media (woda, gaz, prąd, telefon, kanaliza-
cja) w granicy działki. W cenę wliczona gotowa mapa
sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych. Cena
115.000 zł – do negocjacji. Tel. 0504-053-923, e-mail:
pinus12@interia.pl – właściciel

����� Zielonki ok. 280 m od drogi Kraków-Skała, 31 a.
W aktualnym planie zagosp. status siedliska (możliwość
zabudowy 5% powierzchni pod pewnymi warunkami),
w studium do kolejnego planu zagosp. status dz. bud.

e−mail:pop@krn.pl, tel. 502 771 219

Oferta wyłącznie dla
pośredników, deweloperów

i rzeczoznawców majątkowych
Pierwszy miesiąc bezpłatnie

Teraz
wszystkie ogłoszenia
prywatne w jednym miejscu!

SPRAWDŹ NA

WWW.POP.KRN.PL

DO WYNAJĘCIA
Lokal na nieuciążliwą działalność
w Białym Kościele k/ Krakowa.

Powierzchnia łączna 60 m2

(dwa pomieszczenia 40 m2 i 20 m2).
Zaplecze sanitarne.
Kontakt pod nr tel.

(012) 419−10−01 po godz. 17

LAS WOLSKI – GAJÓWKA
atrakcyjna 9 a, działka budowlana

Cena 1 200 000 zł
Tel. 507 011 909
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Wynajmiemy
Nieruchomość o powierzchni 18759 m2 zlokalizowaną w	Krakowie

przy ul. Kosiarzy 5 zabudowaną:
− budynkiem administracyjnym pow. użyt. 283 m2
− magazynem pow. użyt. 192 m2
− magazynem socjalnym pow. użyt. 603 m2
− magazynem z rampą pow. użyt. 380 m2
− warsztatem ślusarskim pow. użyt. 80 m2
− magazynkiem pow. użyt. 15 m2
− wiatą stalową obudowaną pow. użyt. 742, 50 m2
− wagą samochodową 50 ton

Działka ogrodzona i oświetlona. Na terenie nieruchomości znajduje się
czynna bocznica kolejowa. Teren częściowo utwardzony.

Czasokres wynajmu oraz cena do uzgodnienia.

Wszystkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 012 632−42−30

Agencja pośrednictwa i zarządzania
nieruchomościami „Przytulny Kącik”

30−110 Kraków, ul  Kraszewskiego 25/1
www.przytulny.krakow.pl

tel  012 623 05 05, fax 012/ 626 20 50
e−mail: pk@ruczaj.pl

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
wszystkim obecnym i przyszły klientom naszego biura,

Członkom zarządzanych wspólnot mieszkaniowych
i Współwłaścicielom zarządzanych kamienic

życzymy
radosnych chwil,

serdecznych i ciepłych spotkań rodzinnych
oraz smacznego jajka

Właścicielka i Pracownicy biura „Przytulny Kącik”

Kształt – trapez prostokątny, na płaskiej łące. Dojazd
drogą gminną. Media: prąd – linia śr. napięcia, kanali-
zacja – równolegle do dłuższego boku działki. Woda –
120 m od narożnika działki, gaz – 180 m od narożnika.
Cena 300.000 zł. Tel. 0502-132-737, e-mail: dzialka-
zielonki@gmail.com

����� Zielonki 8 a, dwie przylegające działki. Wymiary
32 x 25 m. Południowy stok. Wjazd z drogi asfaltowej
od północy. Woda na działce, pozostałe media w gra-
nicy. 8 km od Rynku Głównego, przystanek MPK w odle-
głości 100 m. W otoczeniu nowe domy. Cena 220.000 zł.
Tel. 0722-089-977- właściciel.

����� Żarki Letnisko 36 a, wymiary 20 x 180 m, budowlana,
miejscowość letniskowa, położona w sosnowym lesie
na trasie Kraków – Częstochowa (ok. 20 km od Częstocho-
wy). Działka zalesiona, media w drodze. Cena 4000 zł/a.
Tel.0606-379-211

Inne
����� 3 garaże po ok. 20 m2, ul. Torfowa. Cena 29.900 zł za

garaż. Tel. 0510-261-695
����� Dwór Ruebanbauerów z XIX/XX w., 520 m2 + 250 m2

piwnic do adaptacji, 3 km od Bochni, w najbliższym
sąsiedztwie planowanej autostrady Kraków - Rzeszów.
Cena 750.000 zł do negocjacji - bezpośrednio. Tel. 0604-
291-879

����� Hotel, centrum Poznania, 6 pięter, winda, 79 pokoi
z łazienkami i TV, 124 miejsca, sala klubowa, jadalnia,
działka 540 m2 zabudowana, 3 miejsca przed hotelem.
Cena 35.000.000 zł. Tel. 0608-480-157

KUPNO
����� Mieszkanie 1- lub 2-pokojowe (25-40 m2) w Śródmie-

ściu lub Podgórzu, może być w kamienicy, ewentual-
nie do remontu. Tel. 0-792-030-469

����� Mieszkanie 2- lub 3-pokojowe, wykluczony parter lub/
i wielka płyta. Tel. 0502-176-005

ZAMIANA
����� 3 działki w gm. Jerzmanowice przy drodze na Olkusz

48 a – budowlano-rolna, 56 a – rolna i 2 a – komercyj-
na zamienię na garsonierę w Krakowie lub sprzedam.
Tel. 012-357-14-89 – wieczorem

����� Dom nowy, superluksusowy, w Michałowicach, 220 m2

+ strych 25 m2 na duże mieszkanie w Krakowie.
Tel. 012-357-14-89 – wieczorem

����� Dom ok. Skały 150 m2, do remontu, woda, gaz, prąd,
szambo, dz. 20 a na mieszkanie 2-pokojowe w Nowej
Hucie lub sprzedam. Cena 310.000 zł. Tel. 0502-203-147

����� Dom  Kraków - Śródmieście 80 m2, działka 4 a, przed-
wojenny na 2 mieszkania – pokój z kuchnią i 2 pokoje
z kuchnią. Tel. 0602-497-665

����� Dom ok. Skały 150 m2 do remontu, woda, gaz, prąd,
szambo, dz. 20 a na mieszkanie 2-pokojowe w Nowej
Hucie lub sprzedam. Cena 310.000 zł. Tel. 0502-203-147

����� Mieszkanie 90 m2, 3-pokojowe, Krowodrza, budow-
nictwo międzywojenne na mniejsze lub inne propozy-
cje (działka, domek). Tel. 0501-508-495

����� Mieszkanie Ruczaj kwaterunkowy pokój z kuchnią
33 m2 na spółdzielcze 2 pokoje lub pokój z kuchnią i
balkonem. Tel. 0608-078-080

WYNAJEM
Mieszkania

����� ul. Borowego, Wola Justowska, 54 m2 2-pokojowe,
aneks kuchenny, taras, umeblowane, ogrzewanie wła-
sne gazowe, stan dobry. Miejsce postojowe, kameral-
ny, chroniony obiekt, cisza, zieleń. Cena 1.500 zł +
czynsz 350 zł + media + kaucja 1800 zł. Studenci wy-
kluczeni. Tel. 0603-854-873 – bezpośrednio

����� ul. Dobrego Pasterza 51,2 m2, nowe, umeblowane,
wysoki standard, III p., winda. Cena 2000 zł + media.
Tel. 0722-100-999

����� ul. Głowackiego 44 m2, 2-pokojowe, wysoki standard,
wyposażone, umeblowane, loggia, II/IV p., budynek z
2004 r. Cena 1800 zł. Tel. 0501-392-404

����� Kazimierz, 50 m2, 2-pokojowe, wyposażona kuchnia,
łazienka, osobne WC. Nowe okna, panele, flizy, telewi-
zor, nowe meble (2 łóżka podwójne, szafy, biurka, re-
gały). Mieszkanie po remoncie, I/IV p. W pobliżu: targ,
szpital, przystanek tramwajowy, Teatr Nowy, bulwary
wiślane, Galeria Kazimierz. Cena 2200 zł + prąd, gaz,
ew. telefon. Czynsz w cenie najmu Tel. 0512-198-709
e-mail: beafry@neostrada.pl

����� Kleparz, Piasek, świetna lokalizacja - 5 minut do Rynku
Głównego, 35 m2, atrakcyjne 1-pokojowe z jasną kuch-
nią, w pełni umeblowane i wyposażone (pralka, lodów-
ka, telewizor itp). Okna wychodzą na ogród. Cena 1200 zł
+ czynsz (180 zł) + media. Wolne od zaraz. Tel. 0513-
049-393, e-mail: mirek.zadlo@interia.eu

����� os. Kliny 32 m2 1-pokojowe, wyposażone. Cena 1200 zł
z mediami. Tel. 0602-608-889
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NASTĘPNY NUMER

„KRAKOWSKIEGO RYNKU

NIERUCHOMOŚCI”

UKAŻE SIĘ

24 kwietnia 2009 roku

Wydanie dostępne w formie elektronicznej. Szczegóły na:
www.dwutygodnik.krn.pl

����� Kraków 51 m2, wykończone w wysokim standardzie,
kuchnia umeblowana na wymiar, możliwość umeblo-
wania pokoi, w łazience prysznic. Możliwość podłącze-
nie telewizji kablowej i internetu. Niski czynsz ok. 220 zł,
liczniki na wodę i ogrzewanie. Miejsce postojowe
w garażu podziemnym w cenie najmu Dostępne od za-
raz. Cena 1500 zł + czynsz + media. Tel. 0692-907-
625, e-mail: kater0@op.pl

����� Krowodrza 55 m2, mieszkanie po remoncie, garaż, blok
ogrodzony z bramą wjazdową na pilota, przy Urzędzie
Skarbowym, blisko pętla autobusowa i tramwajowa,
studenci mile widziani (cena obejmuje czynsz, dodat-
kowo do opłaty media). Cena 1800 zł. Tel. 0604-361-
116, e-mail: anetakas@poczta.onet.pl

����� ul. Ludwinowska, centrum, nad Wisła, Apartamenty
Ludwinów, 34 m2, superkomfortowe, całkowicie ume-
blowane nowe. Cena 2.000 zł. Tel. 0605-065-777

����� ul. Mogilska, Grzegórzki 33 m2, 2-pokojowe, otwarta
kuchnia, flizy, parkiet, bardzo dobry standard. Miesz-
kanie umeblowane, ogrzewanie centralne, łazienka
z wanną, lodówka, III/IV p, możliwość podłączenia in-
ternetu. Wolne od zaraz. Kaucja w wysokości miesięcz-
nego czynszu. Cena 1300 zł (w tym czynsz z ogrzewa-
niem i wodą). Dodatkowe opłaty za prąd i gaz.
Tel. 0784-742-573, e-mail: marcin.kosiorowski@db.com
– właściciel.

����� ul. Niezapominajek, Wola Justowska, 40 m2, 2-poko-
jowe z aneksem kuchennym, w pełni umeblowane, wy-
posażone w sprzęt AGD, garderoba, balkon, garaż pod
mieszkaniem, wysoki parter, komórka lokatorska. Cena
1900 zł + opłaty. Tel. 0604-082-228

����� Olsza (ok. Ronda Mogilskiego) 58 m2, 2-pokojowe,wy-
soki parter/II p., komfortowe, całkowicie umeblowane
i wyposażone. Cena 1700 + media. Tel. 0516-044-047

����� ul. Radzikowskiego, Krowodrza, 64 m2, 3-pokojowe
salon, duża łazienka dodatkowo osobna toaleta, duży
balkon, blok 4 p. Teren ogrodzony, brama wjazdowa
na pilota. Cena 1700 zł. Tel. 0506-442-337, e-mail:
martaprusek@wp.pl

����� Ruczaj 500 m od Kampusu UJ, 50 m2, 2-pokojowe (każ-
dy pokój z balkonem) + duża kuchnia z jadalnią, ła-

zienka, nowe, ładnie urządzone, komfortowo wyposa-
żone, AGD, meble. Osiedle zamknięte, spokojna, zielo-
na okolica, dobra komunikacja. Cena 1499 zł – do ne-
gocjacji. Tel. 0503-142-082, e-mail: ppilchdobrowiec-
ki@gmail.com

����� ul. Rydla 53 m2, 2-pokojowe, II/V p, winda, balkon,
kuchnia zabudowana (AGD), nowe, bardzo ładne, ume-
blowane, drzwi antywłamaniowe, blok ogrodzony, mo-
nitoring, wideodomofon, dobra lokalizacja, blisko cen-
trum (komunikacja: 6 linii tramwajowych), ładna i spo-
kojna okolica. Cena 1900 zł + czynsz + prąd. Tel. 012-
636-29-66, 0501-276-930

����� ul. Stańczyka, Bronowice, 50 m2, 2-pokojowe, nowe,
superkomfortowe, ochrona i monitoring, balkon, wy-
posażone i umeblowane. Cena 2000 zł. Tel. 0516-044-
047

����� ul. Stańczyka Bronowice, 30 m2, 1-pokojowe, nowe,
superkomfortowe, ochrona i monitoring, balkon, wy-
posażone i umeblowane. Cena 1.500 zł. Tel. 0516-044-
047

����� ul. św. Jacka 90 m2, 4-pokojowe, kuchnia, pomiesz-
czenie gospodarcze, łazienka, WC, przedpokój, 2 bal-
kony. Wynajem na okres powyżej roku. Cena 2200 zł +
czynsz 450 zł + kaucja. Tel. 012-633-21-04

����� Wola Justowska 1 km od Rynku Głównego, super apar-
tament 80 m2, umeblowane, wyposażone, garaż,
ogród. Cena 2500 zł +czynsz. Tel. 0509-911-30

Domy
����� Śródmieście piętro domu z garażem, eleganckie, wy-

posażone. Cena 2400 zł. Tel. 0509-715-821

Inne
����� Działka ogrodniczo-sadownicza, 40 a, Prądnik Czerwo-

ny, z możliwością upraw warzyw, kwiatów, krzewów
i drzew ozdobnych. Bezpłatna dzierżawa. Tel. 0500-650-
042

����� Lokal biurowo-usługowy ok. ul. Grunwaldzkiej, pow.
27 m2, nowy, parter, frontowy, wejście z ulicy, witryna,
miejsce parkingowe, internet. Cena 1550 zł + media +
kaucja. Tel. 0601-540-727
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Jedną z kwestii poruszanych w środo−
wisku budowlanym jest w dalszym ciągu
porównywanie szans rozwoju zawodowe−
go inżynierów w kraju i za granicą. Wiele
osób zadaje sobie pytanie, czy warto jesz−
cze wyjeżdżać z Polski w poszukiwaniu lep−
szej pracy, czy może przenosić się do me−
tropolii albo, wybierając trzecie rozwiąza−
nie, założyć własną firmę budowlaną i ob−
sługiwać rynek lokalny.

W kontekście tych możliwości warto się
zastanowić nad plusami i minusami każde−
go z rozwiązań.

Wszędzie dobrze, ale w Polsce najle−
piej

Z perspektywy konsultanta prowadzą−
cego rekrutacje dla branży budowlanej moż−
na dostrzec, że inżynierowie podchodzą do
tej kwestii w różnoraki sposób. Dla więk−
szości podstawowym celem zaraz po stu−
diach jest zdobycie uprawnień budowla−
nych. Do ich uzyskania jest potrzebne
przede wszystkim odbycie dwuletniej prak−
tyki na budowie i jej potwierdzenie. Inży−
nierowie kierują się przy wyborze pierw−
szego pracodawcy prestiżem firmy i zgła−
szają się do pracy do największych firm wy−
konawczych, mając świadomość, że tego
typu firmy realizują najciekawsze projekty,
przy których można się najwięcej nauczyć.
W środowisku panuje opinia, że doświad−
czenie zdobyte na budowie jest bezcenne,
pozwala młodym inżynierom poznać budo−
wę „od podszewki”, jest swoistą szkołą życia
i pozwala lepiej radzić sobie na późniejszych
etapach rozwoju kariery, na bardziej odpowie−
dzialnych i decyzyjnych stanowiskach.

Druga strona medalu
Wiele koncernów budowlanych zabie−

ga dziś o młodą kadrę, gdyż dobrze jest
kształcić pracowników od początku według
standardów firmowych. Niestety, duże fir−
my mają rozbudowane struktury, z czego
wynikają dość ograniczone możliwości
szybkiego awansu. W związku z tym, po
zdobyciu uprawnień, inżynier wprawdzie
może już piastować samodzielną funkcję
kierownika budowy, jednak koncerny nie
zawsze mają możliwość, aby mu od razu
takie stanowisko zaproponować, gdyż co
roku mają sporą grupę oczekujących na sa−
modzielne projekty. Poza tym realizacje pro−
wadzone przez firmy są w wielu przypad−

Równe szanse
Czy warto jeszcze wyjeżdżać za granicę? A może lepiej założyć własną firmę?

Czy inżynierowie mają dziś takie same możliwości rozwoju w kraju, jak i za granicą?

kach bardzo trudne i skomplikowane, co spra−
wia, że osoby dopiero uczące się posiadają zbyt
małe doświadczenie, by sobie z nimi poradzić.
Istnieje zatem potrzeba wprowadzenia stano−
wisk przejściowych, które pozwalają na stop−
niowe wdrażanie się w coraz bardziej odpo−
wiedzialne zadania. Stąd funkcje kierownika
robót czy zastępcy kierownika budowy. Kwe−
stia wyboru dalszej ścieżki rozwoju zawodo−
wego jest w dużej mierze związana z moty−
wacją i ambicjami inżyniera.

Ścieżki kariery
Dla pewnej części najważniejsze jest stop−

niowe doskonalenie się i stawanie się coraz lep−
szym w tym, co się robi, bez względu na to, ile
czasu to zabierze, jak również chęć partycy−
pacji w dużych, znaczących realizacjach, któ−
re po zakończeniu staną się ozdobą CV. Z taką
decyzją wiąże się konieczność poświęcenia
wielu lat na stopniowe przechodzenie szcze−
bli awansu odpowiednio na stanowisko kie−
rownika budowy, potem kierownika kontrak−
tu lub kierownika projektu. Wielu kusi praca
na etacie i poczucie oparcia i stabilizacji, jakie
daje duża organizacja. Spotyka się również
opinie, że tylko w dużej firmie można się uczyć
od przełożonych, obserwując ich w działaniu.

Jednakże dla niektórych osób perspekty−
wa powolnego awansu jest zupełnie nieintere−
sująca, dlatego powracają do swoich miast ro−
dzinnych i rozpoczynają współpracę z mniej−
szymi firmami lokalnymi, które umożliwiają
dużo szybsze pięcie się po szczeblach kariery
i przyspieszone przyjmowanie na siebie więk−
szej odpowiedzialności. Dla osób, którym uda
się szybko zbudować swoją pozycję w firmie,
dużo łatwiejsze jest następnie założenie wła−
snego biznesu i praca „na własne nazwisko”.

Co prawda małe firmy otrzymują mniej
ciekawe zlecenia, o mniejszym stopniu złożo−
ności, niż duże projekty wielkich koncernów,
ale w wielu sytuacjach największą motywację
dla ich właścicieli stanowi niezależne działa−
nie na własny rachunek i dochód uzależniony
tylko i wyłącznie od własnej efektywności.
Tego typu działanie opiera się w dużej mierze
na podjęciu ryzyka i wzięciu odpowiedzialno−
ści w swoje ręce, co potwierdza wypowiedź
pana Pawła, prowadzącego własną firmę bu−
dowlaną w Płocku: Mimo że ukończyłem stu−
dia na Politechnice Warszawskiej zdecydowa−
łem się wrócić do mojego miasta ze względów
rodzinnych. Na początku było ciężko, bo nikt
mnie nie znał, ale zawziąłem się i wtedy biznes

szybko się rozkręcił. Obecnie przyjmuję w dużej
mierze zlecenia na realizacje w zakresie budow−
nictwa jednorodzinnego. Mam stalą liczbę zle−
ceń, bo ludzie mnie sobie polecają. Cała ekipa,
którą zatrudniam, ma zawsze pełne ręce roboty.

Nawet przy załamaniu koniunktury na
określony typ robót mała firma zawsze może
zmienić swój profil działania i bardziej ela−
stycznie podejść do potrzeb rynku. Jak widać
z cytowanej powyżej wypowiedzi, duży wpływ
na sukces małej firmy ma kwestia polecania
sobie danej ekipy przez zadowolonych klien−
tów, co w mniejszych miejscowościach działa
z większą siłą. Dużo mniejszych przedsiębior−
ców zrozumiało również, jak duża jest siła re−
klamy w internecie i własną firmę promują wła−
śnie w ten sposób. Klienci widząc stronę in−
ternetową firmy, są utwierdzeni w przekona−
niu, że mają do czynienia z profesjonalistami.

Powroty
Oddzielną kwestią jest praca za granicą,

która przestała już być tak opłacalna, jak kie−
dyś. Obserwujemy falę powracających, którzy
chcą wykorzystać międzynarodowe doświad−
czenie w polskich firmach. Spotyka się to z
różnym oddźwiękiem ze strony firm budow−
lanych. W niektórych z nich doświadczenie jest
niezwykle cenione i firmy konkurują o wykwa−
lifikowanych specjalistów. W innych z kolei
panuje opinia, że międzynarodowe standardy
nie przystają do naszych realiów, a co za tym
idzie, powracający zza granicy pracownik bę−
dzie miał kłopot z odnalezieniem się w pol−
skiej rzeczywistości. Pada też zarzut, że oso−
by powracające straciły kontakt z rynkiem
budowlanym i ograniczyła się ich sieć kontak−
tów potrzebna choćby przy pozyskiwaniu do−
brych firm podwykonawczych. Innym zarzu−
tem jest fakt, że większość firm zagranicznych
oferuje polskim inżynierom stanowiska niższe
i mniej odpowiedzialne, niż mogliby ze swo−
imi kwalifikacjami piastować w Polsce. Tak
więc owo niedoszacowanie kompetencji spo−
walnia ich rozwój zawodowy. Jakiś czas temu
było to rekompensowane przez radykalnie
wyższy niż na polskim rynku poziom zarob−
ków, ale w tej chwili ten poziom płac został
zrównoważony przez wiele czynników.

Agnieszka Słaby
HAYS Poland, Senior Consultant HAYS

Construction & Property
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Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową.
Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa, negocjacji, finansów, zarządzania, negocjacji, autoprezentacji

WYBRANE SZKOLENIA – KWIECIEŃ 2009
Systemy ocen pracowniczych 16 – 17 kwietnia

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym 16 – 17 kwietnia

Windykacja wierzytelności – aspekty prawne 20 – 21 kwiecień

Sztuka prowadzenia spotkań i zebrań – wystąpienia publiczne 23 – 24 kwiecień

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji 27 – 28 kwiecień

W ramach szkolenia gwarantujemy Państwu:
� Miłą i fachową obsługę
� Profesjonalizm trenera
� Ciekawe materiały szkoleniowe
� Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu)
� Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego

rodzaju potrzeby. Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeniami i wnioskami z innymi uczestnikami szkolenia:
www.forum-szkolenia.pl

oraz
� Dwie przerwy kawowe - w każdym dniu
� Smaczne obiady
� Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach. Hotel, w którym odbywa się szkolenie

otwarte, znajduje się w ścisłym centrum Krakowa. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
(zapewniamy wtedy darmowy dowóz taksówką na szkolenie)

� Pomoc /Opiekuna szkolenia/ przez cały czas pobytu w Krakowie - doradzamy, jak milo i efektywnie spędzić czas po szkoleniu

Kontakt:
AVENHANSEN Sp. z o.o.

30-053 Kraków; ul. Kronikarza Galla 4, lokal 9
Tel. (12) 399-41-90, 399-41-91, fax (12) 383-23-45

mail: szkolenia@avenhansen.pl; www.szkolenia.avenhansen.pl

Pełna oferta na www.szkolenia.avenhansen.pl
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Naszym Klientem jest międzynarodowa firma z branży
budowlanej, światowy lider w dziedzinie budownictwa
drogowego. W związku z realizacją dużych projektów
nasz klient poszukuje osoby na stanowisko:
�
MATERIALS MANAGER
Nr ref.: SYDZ / 22559

Materials Manager odpowiedzialny będzie za dbałość
o utrzymanie właściwego poziomu jakości materiałów
wykorzystywanych w realizowanych przez firmę pro−
jektach drogowych oraz współpracę z laboratoriami
drogowymi, a w tym:
� planowanie i zlecanie badań
� analizę wyników badań laboratoryjnych i plano−

wanie działań korygujących
� współpracę z Inżynierami Budowy w celu popra−

wy parametrów

Wymagania:
� wykształcenie wyższe (preferowane budownictwo)
� doświadczenie zdobyte w firmie realizującej

projekty drogowe
� doświadczenie na stanowisku kierowniczym
� znajomość języka angielskiego umożliwiająca

swobodną komunikację

HAYS Poland Sp. z o .o.
Ul. Chorzowska 50
40−121 Katowice
T: +32 603 74 80
F: +32 603 74 90
E: katowice@hays.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
w języku polskim i angielskim na adres:
dzuman@hays.pl

Dla naszego Klienta, który zapewnia rozwiązania w zakresu instalacji
sanitarnych wewnętrznych, sieci zewnętrznych, drogownictwa oraz
ogrzewnictwa poszukujemy osoby na stanowisko:

DORADCA TECHNICZNO − HANDLOWY
WOAN/ 22991
Zakres obowiązków:
� pozyskiwanie i obsługa klientów
� sprzedaż instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych i

drogowych na rynku B2B na podległym obszarze
� fachowe doradztwo techniczne
� nadzór nad kompletacją dostaw i rozliczeniami z klientami
� prowadzenie bazy inwestycji
� zarządzanie procesem sprzedaży
Wymagania:
� znajomość specyfiki lokalnego rynku inwestycyjnego
� doświadczenie w pracy przedstawiciela handlowego w

branży instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych i
drogowych

� znajomość produktów oraz dostawców branży instalacji
kanalizacyjnych, wodociągowych i drogowych

� zaangażowanie i determinacja w realizacji celów
sprzedażowych

� łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów
handlowych

� wykształcenie minimum średnie
� prawo jazdy kat. B
Nasz Klient oferuje:
� stabilizację zawodową
� pracę w zgranym zespole i miłej atmosferze
� atrakcyjne narzędzia pracy i motywujący system

wynagradzania
� możliwość realizacji ambitnych wyzwań zawodowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
w języku polskim na adres: wojtala@hays.pl

Kwestia oczekiwań finansowych jest
poruszana przynajmniej kilkakrotnie w
przebiegu każdego procesu rekrutacyjnego.

W pierwszej kolejności warto ją poru−
szyć na rozmowie z konsultantem w agen−
cji doradztwa personalnego, gdzie oprócz
omówienia treści CV kandydat jest zachę−
cany do zaznaczenia swoich ogólnych pre−
ferencji odnośnie do ofert pracy, jakie
chciałby otrzymywać, jak i poziomu finan−
sów, na jakim powinny kształtować się
oferty od potencjalnych pracodawców.

Praktyką w naszej firmie są pytania o
organizacje, z którymi kandydat szczegól−
nie chciałby nawiązać współpracę oraz o
te, które – z różnych względów – wolałby
omijać. Omawiane są również warunki
płacowe, na jakie kandydat chciałby się
zdecydować, co następnie konfrontujemy
z możliwościami naszych klientów. Prze−

Oczekiwania finansowe
− na jakim etapie procesu rekrutacyjnego powinniśmy

o nich mówić?

kazujemy kandydatowi również więcej
informacji na temat pracodawcy, któremu
zostaną przekazane jego dokumenty, oraz
informujemy o dalszym możliwym prze−
biegu procesu rekrutacyjnego. Pozwala to
kandydatom lepiej się przygotować do roz−
mów u klienta, który zostaje przez nas
uprzedzony, na jakim poziomie będą pro−
wadzone negocjacje z kandydatem.

Następnym etapem rekrutacji są spo−
tkania kandydata z klientem. Najczęściej
pierwsza rozmowa z kandydatem u klien−
ta jest przeznaczona na ogólne poznanie
się oraz sprawdzenie jego kwalifikacji.
Zdarza się, że dopiero na drugim czy trze−
cim spotkaniu poruszana jest kwestia fi−
nansów. Wiele firm, szczególnie zachod−
nich, uważa, że podczas pierwszego kon−
taktu z kandydatem nie wypada mówić o
pieniądzach.

Największym błędem popełnianym
przez kandydatów jest zmienianie swoich
oczekiwań i zawyżanie ich w trakcie roz−
mowy u klienta, ponieważ takie zachowa−
nie odsłania motywację kandydata skon−
centrowaną jedynie na osiągnięciu mak−
symalnego zysku związanego z przejściem
do nowej firmy. Omówiony scenariusz jest
bardzo niezręczny dla każdej z zaintere−
sowanych stron i należy go unikać, ponie−
waż przekreśla szanse na porozumienie.

Klienci i kandydaci, którzy korzystają
z pomocy agencji doradztwa, mają zada−
nie ułatwione, ponieważ często wspiera−
my obie strony również w negocjacjach i
domykaniu warunków kontaktu.

Agnieszka Słaby
Senior Consultant

HAYS Construction&Property

HAYS Poland Sp. z o .o.
Ul. Chorzowska 50
40−121 Katowice
T: +32 603 74 80
F: +32 603 74 90
E: katowice@hays.pl
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ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁTWORZENIA

DZIAŁU

� ogłoszenia o pracę

� studia podyplomowe

� szkolenia

� konferencje

� artykuły

� przeglądy płacowe

Kontakt:
katarzyna.pietrzyk@krnmedia.pl

tel. 0666 055 073

Wykształcenie techniczne ciągle w cenie
Jak wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń prze−

prowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak, zdecydowanie najwyższe
zarobki w 2008 roku otrzymywały osoby o wykształceniu wyższym tech−
nicznym, specjalizujące się w dziedzinie zaawansowanych technologii
(elektronika, automatyka, informatyka). Absolwenci mniej “opłacal−
nych” kierunków technicznych (mechanika, budownictwo, przemysł
ciężki) zarabiali od 9% (w przypadku pracowników szeregowych) do
20% mniej (w przypadku specjalistów) od osób, które ukończyły auto−
matykę, informatykę bądź elektronikę.

Spośród pracowników szeregowych posiadających dyplom wyższej
uczelni, najniższe zarobki otrzymywały osoby, które ukończyły studia
na kierunku sport lub rehabilitacja. Najmniej zarabiającymi dyrektora−
mi były natomiast osoby o wykształceniu pedagogicznym. Mediana ich
wynagrodzeń była równa zarobkom specjalistów z wykształceniem z
zakresu wyższych technologii i wynosiła 5000 PLN brutto.

W 2008 roku, najwyższe wynagrodzenia dla pracowników z wykształ−
ceniem średnim, niepełnym wyższym oraz wyższym oferowano w bran−
ży IT. Najwyższe mediany płac dyrektorów posiadających wykształcenie
na tym poziomie zaobserwowano natomiast wśród dyrektorów firm zaj−
mujących się przemysłem lekkim. Wynosiły one 7350 PLN w przypadku
pracowników najwyższego szczebla o wykształceniu niepełnym wyższym,
a 12 340 PLN w grupie dyrektorów posiadających dyplom wyższej uczelni.

Wyższe wykształcenie wiązało się nie tylko z otrzymywaniem wy−
ższych zarobków, ale także z większym prawdopodobieństwem zatrud−
nienia na stanowisku dyrektorskim. Wśród uczestników badania, zde−
cydowana większość dyrektorów (3651 osób) posiadała wykształcenie
wyższe, z czego 594 osób odpowiadało za zarządzanie dużym przedsię−
biorstwem (powyżej 1000 pracowników). Z kolei 321 pracowników naj−
wyższego szczebla zarządzania legitymowało się dyplomem ukończe−
nia szkoły średniej, z czego jedynie 23 zarządzało przedsiębiorstwem
zatrudniającym powyżej 1000 pracowników.

Źródło: www.wynagrodzenia.pl
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Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.dwutygodnik.krn.pl

PRZYDATNE ADRESY

URZĘDY
Biuro Infrastruktury Miasta UMK
Os. Zgody 2, 31−949 Kraków (012) 616−88−19

Biuro Planowania Przestrzennego UMK
ul. J. Sarego 4, 31−047 Kraków (012) 616−85−41

Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (012) 656−57−43
ul. Przy Moście 1, 30−508 Kraków (012) 656−57−44

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Krakowie − Powiat Grodzki
ul. Wielicka 28 a, 30−552 Kraków (012) 616−56−40

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Krakowie − Powiat Ziemski
al. J. Słowackiego 20, 30−037 Kraków (012) 633−03−47

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Krakowie (012) 410−73−00
ul. Przy Rondzie 6, 31−547 Kraków (012) 411−71−07

Wydział Architektury i Urbanistyki UMK (012) 616−80−34
Rynek Podgórski 1, 30−533 Kraków (012) 616−80−35

Wydział Geodezji UMK
ul. Grunwaldzka 8, 31−526 Kraków (012) 616−96−21

Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Krakowie (012) 656−72−19
ul. Przy Moście 1, 30−508 Kraków (012) 656−72−26

Wydział Inwestycji UMK
ul. Wielopole 17 a, 31−072 Kraków (012) 616−84−14

Wydział Mieszkalnictwa UMK
ul. Wielopole 17 a, 31−072 Kraków (012) 616−82−40

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta UMK
pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31−004 Kraków (012) 616−15−48

INSTYTUCJE
Małopolska Okręgowa Izba Architektów
ul. Kraszewskiego 36, 30−110 Kraków (012) 427−26−47

Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami
ul. Szpitalna 20−22 lok. 4, 31−024 Kraków (012) 431−05−40

Małopolskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Królewska 1, 30−045 Kraków (012) 632−36−44

Polski Związek Firm Deweloperskich
ul. Żurawia 32/34, 00−515 Warszawa (022) 745−01−00

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań
ul. Kamienna 19, 30−001 Kraków (012) 630−17−57


