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W ostatnich miesiącach na rynku nieruchomości zachodzi
wiele zmian. Jedną z nich jest widoczny po raz pierwszy od dłuż−
szego czasu spadek cen wynajmu. Więcej na ten temat można
przeczytać w raporcie przygotowanym przez Dział Analiz porta−
lu KRN.pl.

Ważnym wydarzeniem w świecie hotelarskim, wnoszącym
nową jakość i standard zarówno na lokalnym rynku hotelowym,
jak i w środowisku architektonicznym, było zakończenie budo−
wy i otwarcie Parku Inn. O nowoczesnym, 152−pokojowym ho−
telu, usytuowanym w pobliżu ronda Grunwaldzkiego, przeczyta−
ją Państwo w artykule Tomasza Malkowskiego „Stalowy smok
rozpostarł się pod Wawelem”.

Z bieżącego numeru dowiedzą się Państwo także, co zrobić,
gdy nie ma zgody większości współwłaścicieli na remont budyn−
ku oraz czym jest najem powierzchni w budynku handlowym.
Polecamy również tekst „Większe szanse na kredyt z dopłatą”,
w którym zostały opisane obowiązujące od 1 kwietnia wskaźniki
umożliwiające staranie się o kredyt hipoteczny z dopłatą ze Skar−
bu Państwa. Warto również sięgnąć po artykuł poświęcony gra−
niczącej od północy z Krakowem gminie Zielonki, w której re−
alizowane są interesujące inwestycje.

Życzymy przyjemnej lektury
Redakcja
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Z Krakowa
NIEZBĘDNIK

Tabela kursów średnich walut nr 74/A/NBP/2009 na dzień 16.04.2009
1 USD 3,2628
1 EUR 4,2965
1 CHF 2,8421
1 GBP 4,8763
1 UAH 0,4046
1 CZK 0,1596
1 RUB 0,0975

Cena 1 uncji złota 24−karatowego w próbie 999:
skup 2872,17 zł
sprzedaż 3303,61 zł

Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet
(dane na dzień 16.04.2009; źródło NBP)

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

(dane na dzień 16.04.2009; źródła własne)

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,21
EURIBOR EURO 1,4100
LIBOR

CHF 0,4033
EUR 1,4281
USD 1,1313
GBP 1,5637

(dane na dzień 16.04.2009, 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

Centrum Konferencyjne coraz bliżej. Już w najbliższych miesią−
cach (zaraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę) może rozpocząć
się realizacja sztandarowego projektu inwestycyjnego w Krakowie –
Centrum Kongresowego przy rondzie Mogilskim. Prowadzenie in−
westycji ma być skoordynowane z rozbudową układu komunikacyj−
nego w rejonie ronda. Mają powstać nowe parkingi zarówno naziem−
ne, jak i podziemne oraz infrastruktura niezbędna do obsługi ruchu
autokarowego. Przewiduje się, że budowa Centrum będzie trwała
ok. dwóch lat.
XI Triennale Architektury. Między 8 a 22 kwietnia odbyło się w
Krakowie XI Międzynarodowe Triennale Architektury. 17 kwietnia
wręczono nagrody zwycięzcom konkursów towarzyszących trienna−
le. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Architektów Pol−
skich, oddział Kraków.
Krakowska Strefa Dizajnu. W Krakowie powstaje kolejny ośro−
dek badań i innowacji. W ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Czyżynach ma rozpocząć dzialność „Krakowska Strefa Dizajnu”,
czyli nowoczesne centrum wzornictwa. Z inicjatywy Krakowskiego
Parku Technologicznego, przy współdziałaniu władz Krakowa i Ma−
łopolski oraz krakowskich uczelni, w Czyżynach zacznie funkcjo−
nować klaster badawczo−innowacyjny Strefa Dizajnu. Centrum ma
realizować zadania w zakresie badań, wdrożeń i promocji wzornic−
twa przemysłowego, grafiki użytkowej, architektury wnętrz, archi−
tektury oraz pozostałych dziedzin, które składają się na pojęcie di−
zajnu. Strefa będzie wspierać rozwój przedsiębiorczości, budować
nowe marki, produkty oraz wzory i technologie. Pragniemy stwo−
rzyć platformę współpracy pomiędzy krakowskimi i małopolskimi
projektantami a przedstawicielami biznesu i dzięki temu wdrażać ory−
ginalne pomysły do praktyki gospodarczej – mówi Sławomir Kopeć,
prezes Krakowskiego Parku Technologicznego.
Będzie nowy plac Nowy. Trwają prace przygotowawcze do rewita−
lizacja placu Nowego. Inwestycja ma zostać przeprowadzona na pod−
stawie koncepcji architektoniczno−urbanistycznej wyłonionej w dro−
dze konkursu. Główny architekt miasta, prof. Andrzej Wyżykowski,
podkreśla, że myślą przewodnią konkursu jest połączenie tradycyj−
nej funkcji targowej z funkcją gastronomiczną i kulturalną. Wyniki
konkursu mają zostać ogłoszone z końcem czerwca. Zwycięzca otrzy−
ma 20 tys. zł nagrody oraz zlecenie na opracowanie dokumentacji
projektowej zagospodarowania głównego placu krakowskiego Ka−
zimierza.
Remonty ulic Starego Miasta. Trwają remonty ulic Starego Mia−
sta. Jest to wynik przyjętego blisko dwa lata temu przez Radę Miasta
programu remontów, przewidującego odnowienie ulic całej najstar−
szej części Krakowa. Tylko w tym roku na ten cel ma zostać przezna−
czonych 30 mln zł. Obecnie jest realizowana przebudowa ulicy Szpi−
talnej. W kolejnym etapie prace rozpoczną się m.in. na ulicach: Go−
łębiej, Jana, Jagiellońskiej i Filipa. W ostatnim czasie całkowicie prze−
budowany został plac Matejki.
Kraków świętuje EURO. W związku z drugą rocznicą przyznania
Polsce i Ukrainie prawa do organizowania mistrzostw EURO 2012
pod urzędem miasta stanął namiot informacyjny, w którym każdy
mógł zapoznać się z aktualnym stanem przygotowań Krakowa do
organizacji EURO. Nie wiadomo oficjalnie, czy w Krakowie będą
rozgrywane mecze mistrzostw. Coraz częściej pojawiają się jednak
głosy, mówiące o tym, że impreza jednak pod Wawelem zagości.
Silnymi stronami miasta są: zaawansowane prace przy rozbudowa−
nie stadionu, rozwinięta baza noclegowa oraz atrakcyjność pod wzglę−
dem turystycznym. Od kilku dni w Holu Kamiennym Urzędu Miasta
Krakowa przy placu Wszystkich Świętych można obejrzeć wysta−
wę, na której prezentowane są prace projektowe studentów I roku
Politechniki Krakowskiej, przedstawiające przestrzenny symbol
EURO 2012 w Krakowie.

*dawniej MIDWIG



KRAKOWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCIKrakowski Rynek Nieruchomości � Nr 08/2009 � 24.04 – 07.05.2009

Czekamy na Wasze opinie: redakcja@krnmedia.pl 97

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 16.04.2009,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 16.04.2009, 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  16.04.2009,, źródło Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,15
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 3,89
Olej napędowy 3,49
(dane na dzień  16.04.2009,, 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  16.04.2009, 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 16.04.2009,; 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.

Pomoc dla bezrobotnych w spłacie kredytu. Projekt ustawy, za−
kładający pomoc w spłacie kredytów osobom tracącym pracę, prze−
widuje, że wsparcie ma być udzielane bez względu na dochody człon−
ków rodziny. Fundusz Pracy będzie przez rok spłacał kredyt osobie,
która straciła zatrudnienie w okresie lipiec 2008 r. – grudzień 2010 r.
Warunkiem otrzymania pomocy będzie rejestracja w urzędzie pracy
i uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Decyzję w sprawie
przyznania pomocy wyda, na wniosek bezrobotnego, starosta. O po−
moc nie będą mogły się ubiegać osoby, które same rozwiązały umo−
wę o pracę za wypowiedzeniem i takie, które zostały zwolnione dys−
cyplinarnie. Pomoc przyznawana na podstawie projektowanej usta−
wy będzie ograniczona zarówno pod względem wysokości do kwoty
równej racie kapitałowej kredytu mieszkaniowego wraz z odsetka−
mi, nieprzekraczającej jednak 1 200 zł miesięcznie, jak i w czasie
(12 miesięcy) i ściśle związana z posiadaniem w tym okresie przez
beneficjenta pomocy statusu bezrobotnego.
Nowe zasady egzaminów na rzeczoznawców majątkowych. Uści−
ślenie sposobu i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyj−
nego w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarzą−
dzania nieruchomościami – przez nadanie kompetencji sprawdzają−
cych ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej, a także uproszczenie zasad przepro−
wadzania części ustnej egzaminu dla kandydatów na rzeczoznaw−
ców majątkowych to najważniejsze zmiany w podpisanej 1 kwietnia
przez ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka nowelizacji roz−
porządzenia w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych
w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami. Aby zostać rze−
czoznawcą majątkowym, trzeba będzie udzielić co najmniej 60 proc.
poprawnych odpowiedzi na pytania ustne (do tej pory, by zdać egza−
min, należało prawidłowo odpowiedzieć na połowę pytań). Każdy
zdający będzie musiał dokonać obrony trzech spośród piętnastu przy−
gotowanych przez niego projektów operatów szacunkowych. Mak−
symalnie zdający będzie musiał odpowiedzieć tylko na trzy pytania
do każdego operatu. Obecnie liczba tych pytań nie może być mniej−
sza od sześciu i większa od dwunastu.
Mniej oddanych mieszkań w lutym. Liczba mieszkań oddanych
do użytkowania w lutym wyniosła 10 339 lokali – podaje GUS. Ozna−
cza to, że od początku roku oddanych zostało prawie 30 tys. miesz−
kań. Należy przy tym zwrócić uwagę, że liczba oddanych mieszkań
w lutym jest mniejsza dla każdego segmentu. Największy spadek
odnotowano w przypadku lokali spółdzielczych (aż o 62 proc. mniej
mieszkań z tego segmentu zostało oddanych w porównaniu do mie−
siąca poprzedniego). Najmniej spadła liczba lokali oddanych pod
wynajem. Tylko o 21 proc. zmniejszyła się liczba z tego segmentu w
porównaniu do stycznia. Ogółem liczba oddanych mieszkań w lu−
tym 2009 r. spadła o połowę w porównaniu do ubiegłego miesiąca.
Dynamiczny rozwój „Rodziny na swoim”. Marzec był kolejnym
miesiącem dynamicznego wzrostu akcji kredytowej w ramach rzą−
dowego programu „Rodzina na swoim”, realizowanego na podsta−
wie ustawy z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w
nabywaniu własnego mieszkania. Z danych Ministerstwa Infrastruk−
tury wynika, że w porównaniu z lutym liczba udzielonych kredytów
mieszkaniowych objętych dopłatami do oprocentowania wzrosła o
67 proc., zaś ich łączna kwota była wyższa o 77 proc. Według stanu
na koniec marca w ramach programu udzielonych zostało w sumie
14 820 kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości ponad 1,9 mld
zł, przy czym jedynie w I kw. liczba i kwota udzielonych kredytów
wyniosła odpowiednio 4 191 oraz 665 mln zł. Zgodnie z ustawą,
preferencyjny kredyt mieszkaniowy przez pierwszych 8 lat spłaty
jest objęty pomocą państwa, w formie dopłat pokrywających część
odsetek. O kredyt mieszkaniowy objęty dopłatami do oprocentowa−
nia można ubiegać się w bankach uczestniczących w programie na
podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Po przystąpieniu do programu trzech nowych banków w marcu kre−
dyty oferowane są obecnie przez 9 instytucji finansowych.
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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 długotermi−
nowych wynajmów apartamentów i rezydencji.
Dział wynajmów długoterminowych odpowiedzialny jest za profesjonalną obsługę klientów
indywidualnych oraz obsługę firm, poszukujących lokali o wysokim standardzie dla kadry pra−
cowniczej.
Dzięki fachowej wiedzy, nowoczesnym narzędziom oraz rzetelności, nasi doradcy szybko
i skutecznie znajdą apartament, spełniający oczekiwania 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 pow. 200 m2. Po gen. rem., podłoga do

wykończenia pod przyszłego najemcę. Otwarta przestrzeń, możl.
indywid. 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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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

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

ul. FELICJANEK 8 / przecznica ze Zwierzynieckiej
STARE MIASTO

KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE
Mieszkanie 2−pokojowe na parterze o pow. 46 m2 po generalnym remoncie. Pokoje oddzielne, kuchnia osobna.
Do mieszkania przynależy piwnica. Sąsiedztwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wawelu, Plant. Sprzedaż z najemcą.
CENA: 449.000 zł BNP−4570
KONTAKT: 509−951−803
KONTAKT: 509−580−818
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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: 510−180−034

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: 510−180−034

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: 510−259−399

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



112

RYNEK WTÓRNY Krakowski Rynek Nieruchomości � Nr 08/2009 � 24.04 – 07.05.2009

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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Grzegórzecka of. 4096, do
wynajęcia, 2 pok.
o pow. 58,6 m2, umeblowane,
doskonała lokalizacja, balkon.
Cena 2000 zł

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 2900 zł/m-c

Jasnogórska of. 4090
Nowoczesny obiekt magazynowy
i biurowy. Pow. całkowita 3600 m2.
Cena 30 zł netto/m2
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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., hip., 270 tys. zł

Zaułek Wileński – 40 m2, IX p., po remoncie, 290 tys. zł

Komorowskiego – 45 m2, III/III p., 520 tys. zł

Brodowicza – 45 m2, parter, 293 tys. zł

Fatimska – 48 m2, I p., hip., 310 tys. zł

Łobzowska – 51 m2, parter, 561 tys. zł

Lea – 59 m2, parter, taras 50 m2, garaż, 535 tys. zł

Michałowskiego – 62,60 m2,  II p., hip., 870 tys. zł

Chocimska – 64 m2, loggia, ogródek, 495 tys. zł

Grottgera – 64,5 m2, parter, 1,8 a, garaż, hip., 850 tys. zł

Armii Krajowej – 69 m2, XI p., hip., garaż, 690 tys. zł

Starowiślna – 70 m2, I p., balkon, hip., 630 tys. zł

Kielecka – 73 m2, balkon, I p., 700 tys. zł

Dunin−Wąsowicza – 75 m2, III p., hip., balkon, 1 mln zł

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., loggia, 580 tys. zł

Stojałowskiego – 62 m2, IV/IV p., 299 tys. zł

Ściegiennego – 69 m2, X/XI p. loggia, 360 tys. zł

Niezapominajek – 76 m2, II p., 2 balkony, 760 tys. zł + garaż

Rakowicka – 77 m2, II p., 650 tys. zł

Łazarza – 83 m2, hip., parter, 790 tys. zł

Sarego – 99 m2, I p., 2 balkony, 1,065 mln zł

Floriańska – 112 m2, II p., balkon, hip., 2,6 mln zł

4 pokojowe i większe
Wróblewskiego – 147 m2, I p., hip., 1,7 mln zł
Al. Słowackiego – 177 m2, I p., 6 pokoi, 1,4 mln  zł

MIESZKANIA – WYNAJEM
Lea – 57 m2, 2 pokoje, I p., 1,6 tys. zł/m−c

BIURA WYNAJEM
Piastowska – 108 m2, 3 pokoje, garaż, 45 zł/m2

Emaus – 5 lokali – 70, 87, 33, 66, 52 m2, nowe, 55 zł/m2

Krupnicza – 145 m2,  2 x 168 m2 całe piętro, 15 EU/m2

Gdyńska – 300 m2, I p., 35 zł/m2, idealne na prac. arch. itp.

DOMY – WYNAJEM
Al. Kasztanowa – 400 m2, dz. 8 a, 11 tys. zł/m−c

Cichy Kącik – 210 m2, biuro lub mieszkanie, 5 tys. zł/m−c
Borek Fałęcki – 120 m2, dz. 6 a, 3,5 tys. zł/m−c

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

ok. Rysi Stok – 220 m2, dz. 6 a, 2,5 mln zł

Piastowska – 1/2 willi, 108 m2, 3 pokoje, 3,6 a, garaż, 1,2 mln zł

Bielany – 155 m2, dz.163 m2, garaż, 950 tys. zł

Św. Faustyny – 320 m2, dz. 6,3 a, 1,4 mln zł

Prądnik Czerwony– 185 m2, dz. 2,8 a, stan surowy, 690 tys. zł

Skawina – centrum, 88 m2, dz. 4,5 a, 220 tys. zł

LOKALE  UŻYTKOWE – WYNAJEM
Zwierzyniecka – 90 m2, handlowy, 12 tys. zł/m−c netto
Płaszów – Myśliwska – 54 m2, handlowy, 5 tys. zł/m2 – sprzedaż

KAMIENICE
ok. Rynku Głównego  – 960 m2 z WZ na rozbudowę, 14 mln zł

ok. Zwierzynieckiej – 1350 m2, dz. 9 a z WZ, 12,5 mln zł

ok. Kamiennej – 300 m2, dz. 3,5 a, 545 tys. zł – zajęta

DZIAŁKI BUDOWLANE
Wola Justowska – 11 a, WZ na bliźniak 610 m2, 1,2 mln zł

Szwai – 35 a, z pozw. na budowę 5100 m2 PUM, 4,8 mln zł

BROŻKA 59 m2, 3 pokoje,
sprzedaż, 350 tys. zł

SŁOMIANA 48 m2,
3 pokoje, sprzedaż, 320 tys. zł

ZWIERZYNIECKA 84 m2,
2 pok., sprzedaż, 1,5 mln zł

lub wynajem

RADZIKOWSKIEGO  51 m2,
2 pokoje, sprzedaż, 395 tys. zł

LEA wynajem 57 m2,
2 pokoje, I p., 1,6 tys. zł/m−c

RADZIWIŁŁOWSKA
wynajem 92 m2, 3 pokoje,

3,5 tys. zł/m−c

MAŁY RYNEK
wynajem 60 m2, 2 pokoje,

2,5 tys. zł/m−c

M. CURIE−SKŁODOWSKIEJ
wynajem 130 m2, 4 pokoje,

5 tys. zł/m−c

LEA 59 m2,
2 pokoje, taras, garaż, sprzedaż,

535 tys. zł

WIELICZKA
dom wynajem 160 m2,
dz. 8,5 a, 4 tys. zł/m−c
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WIEDEŃSKA
dom wynajem 220 m2,

dz. 18 a, garaż, 7 tys. zł/m−c

KLINY ok. Zagaje
263 m2, dz. 4,7 m2,

dom sprzedaż, 995 tys. zł

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

ZIELONKI 70 m2, 3 pokoje,
sprzedaż, 395 tys. zł

LEA 97 m2, 4 pokoje, I p.,
sprzedaż, 760 tys. zł
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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. Krowoderskiej − 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
Wrocław − hotel do sprzedaży − inf. 509−214−780
Zabłocie − 40 a pod budowę hotelu, jest plan zagospodarowa−
nia 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, 165 m2 piwnice − 1 700 000 zł
Sławkowska − 430 m2, wynajęty − 3 800 000 euro
Starowiślna − 200 m2, parter i piwnica − 2 600 000 zł
Warszawa, Al. Jana Pawła − 1035 m2, wynajęty − 4 600 000 euro

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−produkcyjny − 4500 zł
Opolska okolice − 300 − 600 m2, biur.−magazynowa, 35 zł/m2
Opolska okolice − 400 m2, parter, 45 zł/m2
Opolska okolice − 838 m2 reprezentacyjna 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, 0p. − 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 wys. 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. − 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
Zapolskiej − 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, budowlane malownicze działki
ze starodrzewem w cichej okolicy, dogodny dojazd, uzbrojo−
ne 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, pozwolenia na budowę
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 wys. magazyny lub produkcyjna − 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, reprez. 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

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
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
Kazimierz − 150 m2, restauracja − odstępne
Kazimierz − 81 m2, możliwa gastronomia − 6500 zł
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, 165 m2 piwnice − 15 000 zł
Rynek Główny − od 120 m2 do 400 m2 − 350 zł/m2
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 − 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 − 100zł/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, 185 m2, parter, front, witryny − 40 000 zł
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
Grodzka, ok. − 91 m2, 3p., do generalnego remontu − 15 500 zł/m2
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−poziomowe, wykończone, winda − 14
500 zł/m2
Kazimierz ok. Paulińskiej − 70 m2, 2 balkony, kamienica po rem. −
910 000 zł
Kazimierz, Paulińska − 62 m2, po generalnym remoncie − 700 000 zł
Kopernika, ok. − 150 m2, Ip., balkon − 1000 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, IIIp., do odświeżenia − 470 000 zł
Krupnicza, okolice − 42−51 m2 m2, po gen. rem. − 12 500 zł/m2
Krupnicza, okolice − 42−51 m2, do gen. remontu − 10 500 zł/m2
Łagiewniki − 62.32 m2, 6p., 3 pokoje − nowe, wykończone − 403 900 zł
Łagiewniki − 60.76 m2, 3p., 3 pok. − nowe, wykończone − 399 000 zł
Pl. Na Groblach ok. − 80 m2, apartament, widok na Wawel, stan
deweloperski − 1300 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
Sarego − 136 m2, wysoki standard, po gen. rem. − 1 300 000 zł
Smoleńsk − 89 m2, 3 pokoje, po gen. remoncie − 1 000 000 zł
Stare Podgórze − 65 m2, stan deweloperski − 12 500 zł/m2
Zwierzyniecka − Angel Plaza − 82 m2, wysoki standard do wej−
ścia, 2 pokoje, 18 000 zł/m2

BIURA WYNAJEM  – of. wybrane
Al. Słowackiego − 89 m2, IV pokoje, I p., klimatyzacja, po remon−
cie − 3200 zł
Al. Słowackiego okolice − 112 m2, parter − 4500 zł
Bandurskiego − 98 m2, parter, reprezentacyjne − 3600 zł
Basztowa − 63 m2, II p. − 2600 zł
Beliny Prażmowskiego − 100−420 m2, willa − 50 zł/m2
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
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

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
wolnostojący o pow. użytkowej
145,2 m2, dz. 9,07 a, w stanie

surowym zamk., 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 – 64 aktualne oferty w bazie
1−pok.: Krowodrza / ul. Prądnicka, 26,88 m2, III/IVp., c. kuchnia, balkon, 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
3−pok.: os. Piastów ok.52 m2, 0/Xp., piwnica, loggia zabudowana, 275 000 zł
3−pok.: os. Bohaterów Września, 64,5 m2, II/IVp., balkon, piwnica, 359 000 zł
4−pok.: ul. Kobierzyńska 80,65 m2, 0/IVp., loggia + taras o pow. 10 m2, ogródek
o pow. 40 m2, 598 000 zł

Domy / Budynki – 64 aktualne oferty w bazie
Kraków / Wola Justowska 140 m2, dom szeregowy−narożny, dz. 3,5 a, 2−letni,
wykończony, 1 450 000 zł
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 – 117 aktualnych ofert w bazie
gm. Michałowice / Michałowice−Komora, 10,95 a, budowlana, 190 000 zł

gm. Skała / Nowa Wieś, 11 a, bud., dojazd dr. asfaltową, 97 000 zł
Słomniki / blisko trasy E−7, 12,10 a, bud.−usł., płaska, cz. uzbrojona, 120 000 zł
gm. Siepraw / Zakliczyn, 13 a, budowlana, 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/ar
gm. Lanckorona / Izdebnik, od 20 a do 107 a, rolna, rol.−leśna, od 1000 zł/a
gm. Zabierzów / Rząska, ok. 38 a, bud.−usług., dojazd dr asfaltową, 855 000 zł
gm. Iwanowice / Sieciechowice, 100 a, budowlana z prawomocnym pozwole−
niem na budowę 9 a, 698 000 zł

WYNAJEM:

Budynki / Lokale użytkowe / mieszkania – 35 aktualnych ofert w bazie
Azory / ul.Radzikowskiego 36 m2, mieszkanie 2−pok., III/VIp.,wykończone, 1400 zł
Kraków / Wola Justowska 45 m2, mieszkanie 2−pok., I/IIp., 1500 zł
Kraków / ul.Dwernickiego, 50 m2, mieszkanie 2−pok., IV/IVp., 1200 zł
Krowodrza / ul.Krowoderskich Zuchów 52 m2, mieszkanie 3−pok., 0/IVp., 1500 zł
Prądnik Biały / ul. Łokietka, 52,65 m2, II/IIIp., mieszkanie 2−pok., umeblowane, os.
ogrodzone i strzeżone 1300 zł
Wola Justowska 108 m2, apart. 4−pok., 2 łaz., 2 mc. w garażu podz., 3000 zł
Wola Justowska 100 m2, mieszkanie 4−pok., garaż, osobne w.c., 3000 zł
Kraków / Bielany 300 m2, dz. 22 a, dom 2 piętrowy, 2 garaże, dobry pod siedzibę
firmy 5000 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

ok. Wieliczki / Bodzanów,
ok. 10 a, bud. z projektem

domu jednorodzinnego
i pozwoleniem na budowę,

uzbrojona, 135.000 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

Mistrzejowice / os. Piastów,
2−pok., ok. 56 m2, nowe, II/IVp.,
duży balkon, stan deweloperski,

możliwość kupienia garażu,
295.000 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!!!

ok. Wieliczki / Bodzanów,
dom wolnostojący o pow. ok.

150 m2 + garaż o pow. 23,2 m2,
stan delelop., działka ok. 10 a,

560.000 zł brutto

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

garaż 16,6 m2, 430.000 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
BALICKA, okolice, 834 m2, obiekt produkcyjno−magazynowy z częścią biurową, 1998 r,
rampa, winda towarowa, możliwość rozbudowy. Dz. 46 a. Of 2767 3 300 000 zł
CIESZYŃSKA, 216 m2, strych do adaptacji, aktualne WZiZT, stylowa, dwupiętrowa
kamienica. Of 2977 695 000 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
OFICERSKIE, kamienica 706 m2, stan b. dobry, 10 mieszkań, WZ na adaptację
piwnic i budowę windy. Dz. 2,8 a. Of 2886 4 200 000 zł
PL. BOHATERÓW GETTA, okolice, kamienica 297 m2, możliwa rozbudowa.
Dz. 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 1231 100 000 zł
PRZEWÓZ, 468 m2, na parterze hala + biura, łącznie 171 m2 – idealne na warsz−
tat, piętro mieszkalne 164 m2, strych do adaptacji. Dz. 9,5 a. Of 2962, 2 200 000 zł
SALWATOR, kamienica, 1270 m2 pow. całkowitej, 885 m2 pow. mieszkalnej.
12 mieszkań od 40 do 100 m2. Dz. 3,2 a. Of 2873 5 000 000 zł
ZIELONKI, okolice, funkcjonujący zajazd, 1000 m2, możliwość rozbudowy; trzy sale na
180; 80 oraz 40 osób; sprzedawany z wyposażeniem. Dz. 1,15 ha. Of 2008 3 900 000 zł
ZYGMUNTA AUGUSTA, 25% udziałów w kamienicy o pow. 1188 m2, budynek
w dobrym stanie. Dz. 5,6 a. Of 91 1 500 000 zł

DZIAŁKI
BIEŻANÓW, Zolla, dz. 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
KOCMYRZOWSKA, okolice, 54,8 a, mieszkalno−usługowa, idealna pod halę.
Of 2840 840 000 zł
PRZEBIECZANY, dz. 10 a, budowlana, objęta planem, na wzniesieniu. Of 2820 150 000 zł
PYCHOWICE, działki budowlane od 5 do 17 a, objęte planem zagospodarowania,
spokojna okolica, niska zabudowa. Of 3006 60 000 zł/a
SWOSZOWICE, dz. 5 a, pełne uzbrojenie, dojazd asfaltowy. Of 2793 165 000 zł
SWOSZOWICE, Chałbińskiego, dz. 10,9 a, 28x39 m, media przy działce.
Of 2934 435 000 zł
SWOSZOWICE, dz. 31 a, aktualne WZiZT na bliźniaki: 19% powierzchni zabudowy,
wys. do 10 m. Of 2879 1 200 000 zł
ŚLEDZIEJOWICE, dz. 32 a, budowlano−rolna, z pozwoleniem na dom.
Of 2710 175 000 zł
WROBELA, dz. 48 a, WZiZT na obiekt magazynowy z zapleczem socjalnym,
położona w sąsiedztwie budowanej obwodnicy. Of 157 1 050 000 zł

DOMY W KRAKOWIE
BIELANY, 260 m2, dwurodzinny, 1994 r., 7 pokoi, do częściowego wykończenia.
Dz. 5,8 a, widokowa. Of 2428 1 200 000 zł
BIEŻANÓW, 130 m2, 1998 r., podzielony na dwa mieszkania. Dz. 8 a.
Of 1779 590 000 zł
BIEŻANÓW, 200 m2, 5−letni, indywidualny projekt, wys. standard, 4 pokoje, garaż.
Dz. 5,7 a, zagospodarowana. Of 2605, 1 150 000 zł
JUGOWICE, 180 m2, 6−letnia szeregówka; wys. standard, 6 pokoi; ogrodzone,
monitorowane osiedle. Dz. 2,3 a. Of 2365 990 000 zł
KLINY, 263 m2, wolnostojący, 1992 r., stan b. dobry, 8 pokoi. Dz. 4,8 a. Of 1419 995 000 zł
PŁASZÓW, okolice Lipskiej, 225 m2, wolnostojący, cicha uliczka. Blisko komunika−
cja MPK, zalew Bagry. Dz. 10 a. Of 1766 1 125 000 zł
PRĄDNIK CZERWONY, 222 m2, wolnostojący, 5 pokoi. Dz. 9 a. Of 860 1 120 000 zł

RUCZAJ, 200 m2, 5−letnia, środkowa szeregówka na ogrodzonym osiedlu, wysoki
standard, klimatyzacja. Dz. 6,5 a, piękny zadbany ogród. Of 1784 1 150 000 zł
SIDZINA, 165 m2, segment skrajny, do wykończenia, 4 pokoje, garaż.
Dz. 4 a. Of 846 750 000 zł

DOMY W OKOLICACH KRAKOWA
GAJ, 186 m2, wolnostojący, stan deweloperski, 5 pokoi, podpiwniczony,
garaż 2−stanowiskowy. Dz. 6,5 a. Of 2690, 790 000 zł
LIBERTÓW, 202 m2, pół bliźniaka, surowy otwarty, 5 pokoi. Dz. 4 a. Of 2587 495 000 zł
LIBERTÓW, 340 m2, stan deweloperski, indywidualny projekt przestronne wnętrza.
Dz. 8,2 a z rozległą panoramą Krakowa. Of 2468, WYŁĄCZNOŚĆ 1 450 000 zł
MOGILANY, 150 m2, 5−letni, 5 pokoi. Dz. 7,25 a, widok na Tatry. Of 1710 720 000 zł
WĘGRZCE, 285 m2, do wykończenia, przestronny, salon 40 m2, podwójny garaż.
Dz. 10,8 a, ogrodzona, podjazdy wybrukowane. Of 2293 970 000 zł
WIELICZKA, 210 m2, do zamieszkania/częściowego wykończenia; wysokiej klasy
materiały, rozłożysta, niska bryła, 6 pokoi. Dz. 9 a. Of 1824 870 000 zł
WIELKA WIEŚ, nowy bliźniak, stan surowy otwarty. Każda połówka 145 m2
na działce 3,5 a. Cena 440 000 zł za połówkę. Of 1566
WRZĄSOWICE, 143 m2, pół bliźniaka, do wykończenia, 5 pokoi. Dz. 4 a.
Of 3002 500 000 zł
ZABIERZÓW, 222 m2, do wykończenia, indywidualny projekt. Dz. 7 a. Of 1096 880 000 zł

MIESZKANIA
36 m2, 1−pok, FILIPOWICZA, 2002 r., I/IV p., znakomita komunikacja, blisko park.
Of 2960 265 000 zł
42 m2, 2−pok., ŻYWIECKA, bezczynszowe! Kameralny budynek, tylko 6 mieszkań,
w okolicy tylko niska zabudowa. Of 2563, 310 000 zł
42 m2, 2−pok., WENECJA, do remontu, znakomita okolica, w pobliżu kilka uczelni,
cena do negocjacji! Of 2997 375 000 zł
51 m2, 2−pok., RYDYGIERA, II/III p., spokojne osiedle, dużo zieleni.
Of 2439 290 000 zł
55 m2, 2−pok, MARCHOŁTA, III/VI p., do wykończenia, w cenie garaż!
Of 3009 390 000 zł
56 m2, 2−pok. MARKOWSKIEGO, wys. standard, II/IV p., widok na park.
Of 1797 520 000 zł
63 m2, 3−pok, KRAKOWIAKÓW, 1954 r. cegła, I/II p., ciche, zielone osiedle.
Of 2990 350 000 zł
64 m2, 2−pok, WYSOCKIEJ, 1993 r., blok z cegły, można wydzielić 3 pokoje.
Of 1664 399 000 zł
70 m2, 2−pok, WROCŁAWSKA, kamienica, II/III p., pokoje 22 i 20 m2, balkon.
Of 2971 490 000 zł
72 m2, 4−pok., WŁOSKA, 1980 r., po rem., balkon, loggia, piwnica. Of 1908 395 000 zł
74 m2, 2−pok, OFICERSKIE, do remontu, III/IV p., zadbana kamienica.
Of 2882 480 000 zł
74 m2, 3−pok., DWERNICKIEGO, 2003 r., III/IV p., winda, prestiżowy budynek tylko
1 km od Rynku. Of 2999 1 150 000 zł
76 m2, 3−pok., GURGACZA, kamienica, II/III p., dwa balkony, ciche.
Of 2282 607 000 zł
78 m2, 3−pok., SŁOWACKIEGO, ciche! Parter, idealne na biuro, gabinet.
Of 2761 640 000 zł
117 m2, 5−pok. LIBERTÓW, wys. standard, dwupoziomowe, taras z wyjściem
do ogródka, garaż; kameralny ogrodzony budynek. Of 2686 700 000 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

KORZKIEW, okolice, 210 m2, 8−letni, 4 pokoje, wykoń−
czenie w stylu rustykalnym. Dz. 31 a, w sąsiedztwie lasu.

Of 2821, 1 050 000 zł

KRYSPINÓW, 200 m2, stan surowy zamknięty +
ocieplenie i tynki zewnętrzne, Dz. 11,5 a. Of 2891, 850 000 zł

CIANOWICE, 160 m2, do wykończenia, 5 pokoi,
salon 40 m2! Dz. 6,5 a, ogrodzona. Of 298, 530 000 zł
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MIESZKANIA

1−POKOJOWE/GARSONIERA
115.000 19,63 m2 REJ. LIMANOWSKIEGO po remoncie 9719
139.000 25 m2 KALINOWE do bież. rem. 9855
155.000 31 m2 ALEKSANDRY duży, umebl., aneks, loggia 9811
160.000 25,2 m2 JAGIELLOŃSKIE parter, nowe okna 9804
175.000 24 m2 KALINOWE po gen. rem., kuch. umebl. 8909
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 stan db 9591
220.000 39,47 m2 WITOSA stan b. dobry 9831
223.000 24 m2 ZAMOYSKIEGO kuch., łaz. urządzone 9723
249.000 32,5 m2 STAROWIŚLNA do remontu, ogrz. gazowe 9463
260.000 34,67 m2 ZAKĄTEK do bież. rem., loggia 9830
260.000 35 m2 MARCHOŁTA nowe, wykończone, ogrz. gaz. 9477
268.000 36 m2 FILIPOWICZA umebl. i wyposaż. 9833
310.000 32 m2 KOMOROWSKIEGO po rem., ciepłe, ciche 4/4 p. 9194

340.000 39,80 m2 KRASZEWSKIEGO po gen. rem., antresola, klimatyzacja 9803

2−POKOJOWE
148.000 53,67 m2 KURDWANÓW TBS kuch. umebl. 9707
156.000 49,2 m2 KURDWANÓW TBS kuch. umebl., parter 9705
175.000 46,5 m2 KURDWANÓW TBS kuch. umebl., 2 p. 9702
176.000 30 m2 BORSUCZA do remontu c. kuch. 9808
200.000 37 m2 MŁYŃSKA do remontu, ciemna kuch. 9697
223.000 35 m2 KOZŁÓWEK parter, wys. std wykończ., meble w cenie 9818
250.000 36 m2 WROCŁAWSKA udział w trakcie podz., 2 p. 9593
255.000 48 m2 WYSŁOUCHÓW 7/10 p., balkon 9282
268.000 32 m2 OBOŹNA ogrzewanie miejskie 9556
285.000 37 m2 MAZOWIECKA REJ, po rem., 10/10 p., 9583
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 3 p., balkon 8987
310.000 55,2 m2 KONRADA WALLENRODA piękne, po gen. rem., kuch. umebl. 9361
310.000 50 m2 MIECHOWITY balkon, 3/4 p. 8815
311.000 73 m2 PRĄDNIK BIAŁY udz. w domu dwurodz., mieszk. 2−pok. 38 m2, dz. 9671
340.000 41 m2 WÓJTOWSKA łaz., kuch. po rem., 9802
340.000 50 m2 SALWATOR wykończ. poddasze, łaz. urządzona, antresola 9308
380.000 49 m2 MYDLNIKI 2 p., wys. std wykończ 9805
380.000 51 m2 MAZOWIECKA do rem. parter 9815
380.000 60 m2 REJ PRANDOTY poddasze, po gen. rem. 9619
415.000 52,5 m2 LEA po gen. rem. 8398
445.000 61 m2 FAŁATA wysoki parter, ogrz. gazowe 9575
540.000 63 m2 KOLBERGA 1/4 p. ogrz. miejskie 9256
800.000 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
295.000 69,8 m2 ALEKSANDRY do rem., parter, dwa balkony 9470
300.000 68,7 m2 LILLI WENEDY 3/10 p., do remontu 9353
330.000 59 m2 STARE PODGÓRZE do rem., 4/4 p., 2 łazienki 8744
349.000 67 m2 KRAKOWIAKÓW 1/2 p., meble i AGD w cenie 9248
385.000 55 m2 NA BŁONIE parkiet, terakota, 1 pok. przejściowy 9055
410.000 50 m2 KAZIMIERZA WIELKIEGO 5/10 p., parkiet, kuch. umebl. 9595
415.000 52,50 m2 LEA łaz. i WC po gen. rem., 5/9p 8398
420.000 59 m2 MEISSNERA po rem., 3/10 p., mozaika flizy, garaż w cenie 8902
540.000 82 m2 REJON ŁOBZOWSKIEJ wykończone poddasze 9677
600.000 86,20 m2 LEA 1/4 p., stan bdb, balkon, miejsce parkingowe 9519
700.000 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
1.250.000 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, 2/4 p. 8538
365.000 86 m2 WYSŁOUCHÓW parter 9832
372.000 86 m2 RYDYGIERA OS. RŻĄKA 7/10 p., stan dobry 9670
1.250.000 117 m2 5,27 a, OS. OFICERSKIE 1 p. willi, 3 balk., 2 łaz., mogą być 2 mieszk. 7973
1.250.000 112 m2 7,94 a OS. OFICERSKIE parter willi 8234
1.350.000 177 m2 AL. SŁOWACKIEGO 6 pokoi, instalacje po remoncie, 1/4 p.,

po podz. fizycznym 9241

13 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

STRYCHY
390.000 51 m2 KAZIMIERZ, 6/5 p., winda, projekt adaptacji w biurze 8074

530.000 123 m2 KARMELICKA WZ z 10.2006 r. na 2–3 mieszkania 8660

LOKAL UŻYTKOWY
900.000 90 m2 REJON KARMELICKIEJ po gen. rem., nadaje się

na gastronomię 9520

DOMY / KAMIENICE w Krakowie
311.000 38 m2 2,76 m2 PRĄDNIK BIAŁY udział w domu dwurodz. 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 świetny 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. zamkn., salon + 4 sypialnie 8819

DZIAŁKI w Krakowie
109.000 9 a WĘGRZYNOWICKA (N. Huta) kwadrat, asfalt p, w, g 9793
124.000 12,43 a PRZYLASEK RUSIECKI szer. 18 m prąd, woda, gaz 9641
179.000 14 a BIEŻANÓW szer. 12 m, można budować w granicy,

p, w, g, kan. 9780
262.000 10,48 a MISTRZEJOWICE asfalt, usługi, handel, myjnia, zakł. wulkaniz. 9761
431.000 12,71 a RAJSKO K. SWOSZOWIC WZ na bliźniak, widok na panoramę

Krakowa 9017

850.000 9 a CHEŁM szer. 26 m stary dom, p,w,g, kan 9342

DZIAŁKI poza Krakowem
60.000 29 a KACICE GM. SŁOMNIKI szer. 14 m, prąd, woda, 23 a

budowlane 9767
67.600 10,73 a NIEDŹWIEDŹ GM. SŁOMNIKI szer. 23 m, prąd, woda 9693
80.000 17 a REJON KARNIOWA GM. KOCMYRZÓW p, w, g, szer. 21 m,

8 a budowlane, cena do neg. 9024
129.000 115 a MUNIAKOWICE GM. SŁOMNIKI szer. 36 m prąd, woda, busy 9208
140.000 16 a ŁUCZYCE szer. 23 m, 4 działki po 16 a, p, w, g 9821
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
243.000 23,93 a POLANOWICE GM. SŁOMNIKI szer. 35 m, płaska, asfalt 9816
245.000 29,83 a SIEPRAW szer. 49 m, widok na Tatry i Kraków, asfalt p, w, g 9853
280.000 28 a SIEPRAW pozw. na bud z XII’08, p, w, g 9720

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

7300.000 30 a PRZYLASEK RUSIECKI do podziału po 7 a, 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−kondygn. 9653

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA / LOKALE / DOMY
1.300 PLN 54 m2 SPOKOJNA umebl., wyposaż., 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 180 m2 6 a, JUGOWICE 3 kondygn., garaż 5182
2.500 PLN 40 m2 FLORIAŃSKA całkowicie urządzone i umebl. 9817
2.500 PLN 70 m2 CZYŻYNY lok. biur., 3 pokoje, socj. + łaz., 1 p., garaż 9738
2.600 PLN 70 m2 KLUCZBORSKA umeblowane, lodówka 9778
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
7.000 PLN 370 m2 14 a WOLA JUSTOWSKA umebl., po rem., kominek, jacuzzi, garaż

na 3 auta 2692
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

Oferty specjalne !
Rejon Limanowskiego mieszkanie w suterenie 19,63 m2 po generalnym remoncie, łazienka, kuchnia wyposażone 115.000 PLN OKAZJA !!
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LWOWSKA
i DĄBROWSKIEGO

Stare Podgórze.
Działka 29,15 a, PUM

ok. 4000 m2, 7�500�000 zł;
w sąsiedztwie na
sprzedaż także

kamienica z projektem
przebudowy,
2 500 000 zł

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.

FILARECKA
piękne mieszkanie,

3−pokojowe, z balko−
nem, na poddaszu
stylowego budynku

w dzielnicy Salwator.
Stan deweloperski
do indywidualnego

wykończenia,
795�000 zł

KUPA, wyjątkowe
mieszkanie w dawnej
dzielnicy żydowskiej

Kazimierz – luksusowy
standard, pięknie

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

780 000 zł

ŁOBZOWSKA
wynajem miejsc parkingo−

wych pojedynczych i podwój−
nych w garażu podziemnym

w ścisłym centrum Krakowa –
inwestycja Sobieski Residence

przy Łobzowskiej 22.
Miejsce pojedyncze:
400 zł/m−c, miejsce

podwójne: 600 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

KRUPNICZA
wyjątkowy 3−pokojo−

wy apartament
w pięknej kamienicy
przy ul. Krupniczej.

Luksusowy standard
wykończenia

i umeblowania,
3900 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)



122

RYNEK WTÓRNY Krakowski Rynek Nieruchomości � Nr 08/2009 � 24.04 – 07.05.2009

KRAKÓW, SZPITALNA - BHw130
Apartament o powierzchni 43 m2, usytuowany na IV piętrze w

nowoczesnej kamienicy przy ul. Szpitalnej. Kamienica po kapital-
nym remoncie. W budynku znajduje się całodobowa recepcja,

monitoring, winda, ekskluzywna restauracja, a także liczne sklepy.
Apartament 2-poziomowy, klimatyzowany, w pełni umeblowany i
wyposażony. Rozkład: salon z aneksem kuchennym, sypialnia na

antresoli, łazienka, przedpokój.
Cena miesięcznie: 1500 zł + opłaty

KRAKÓW, STAŃCZYKA - BH467
3-pokojowe mieszkanie o pow. 79,38 m2, usytuowane na VII piętrze
w nowoczesnym kompleksie budynków Salwator City w Bronowi-
cach. Rozkład: przestronny salon z aneksem kuchennym, 2 sypial-
nie, łazienka (wyposażona), toaleta, przedpokój, balkon. Standard

wykończenia: okna plastikowe, na podłogach panele i terakota,
domofon, drzwi antywłamaniowe, ogrzewanie i ciepła woda miej-
skie. Teren budynku chroniony i monitorowany. W cenie miejsce

postojowe w garażu podziemnym.
Cena: 690 000 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.

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, WROCŁAWSKA - BH466
3-pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2, usytuowane na III piętrze
w 4-piętrowym bloku z cegły z 1962 r. Rozkład: pokój dzienny,
sypialnia, pokój, jasna kuchnia, łazienka, toaleta, przedpokój,

LOGGIA. Lokal w bardzo dobrym stanie, gotowy do zamieszkania.
Pokoje nieumeblowane. Standard mieszkania: okna nowe plastiko-
we, na podłogach w pokojach i przedpokoju panele, w łazience i
toalecie terakota, drzwi antywłamaniowe. Możliwość podłączenia

telefonu, Internetu, TV kablowej. Ogrzewanie miejskie.
Cena: 485 000 zł

OFERTY SPECJALNE

WYNAJEM

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

BRZESKO - BH461
Dom wolnostojący, wykończony w wysokim standardzie o pow.
użyt. 200 m2, na 18 a działce w Brzesku. Dom z 1991 r., przy
spokojnej ulicy w otoczeniu domków jednorodzinnych. Parter:

wiatrołap, hol, duży słoneczny salon z kominkiem i wyjściem na
taras i ogród, kuchnia otwarta na salon, sypialnia, gabinet, łazienka,

osobna toaleta. Garaż o pow. 30 m2. Piętro: sypialnia, pokój,
łazienka z toaletą, garderoba, suszarnia. Dom ogrodzony, brama
wjazdową na pilota. Dodatkowo WZ na dom jednorodzinny na

pozostałej części działki.
Cena: 690 000 zł

KRAKÓW, KRAKOWSKA (okolice) - BHw113
Lokal usługowy, biurowy o powierzchni 155,71 m2, usytuowany

na parterze kamienicy w okolicy ul. Krakowskiej. Rozkład po-
mieszczeń: 6 pokoi (67,45 m2, 38,20 m2, 11,78 m2, 10,35 m2,

9,44 m2, 8,57 m2), aneks kuchenny, 2 toalety, przedpokój.
Osobne wejście z ulicy. Lokal idealnie nadaje się pod gabinety

lekarskie, salon kosmetyczny czy siedzibę firmy.
Cena miesięcznie: 50 zł/m2 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, PODGÓRZE - BHw126
Lokal handlowo-usługowy o pow. 375 m2, usytuowany

na parterze budynku biurowo-usługowego, bardzo dobrze
nasłoneczniony dzięki dużym witrynom. Powierzchnia 375 m2
typu open space, do adaptacji według własnych potrzeb plus 2

toalety i zaplecze socjalne. Przy lokalu z obu stron liczne miejsca
parkingowe. Standard wykończenia: na podłodze płytki ceramicz-

ne, oświetlenie biurowe.
Cena miesięcznie: 12 EUR/m2 + 10 zł/m2 + prąd wg zużycia

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 – 16000 PLN brutto/m2
!!!Siemiradzkiego – 45 – 63 m2, www.siemiradzkiego25.com 11 000 – 11500 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 – 44 – 90 m2, wykończone. 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)

Aleja 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 23 200 PLN
ok. Floriańskiej – 81 m2, 1 p., 4 pokoje, lokal biurowy, do wejścia 8000 PLN + VAT/m−c
Plac Axentowicza – 220 m2, 7 pokoi, 4a, dom do wynajęcia 5000 PLN
Plac Wolnica – 160 m2, piwnica pod pub, do wykończenia 8000 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, 4 p., 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, 2 p., nowe, stan dewelop, loggia, piwnica 8500 PLN/m2
Szlak – 88 m2, 3p. do remontu, winda 8000 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
Zakamycze – 350 m2, 7,7 a, wys. standard 2 500 000PLN

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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W Y B R A N E  O F E R T Y  M I E S Z K A N I O W E

SPRZEDAŻ:
ŚW. TOMASZA mieszkanie 3−pokojowe na parterze, możliwość adaptacji na lokal.
Cena 1 800 000 PLN. OF. 3/002
RADZIWIŁOWSKA mieszkanie 1−pokojowe z oddzielną  kuchnią i łazienką o łącznej
pow. 36 m2 po rem., dodatkowo antresola ok. 10 m2. Cena 490 000 PLN. OF.1/014
SŁAWKOWSKA 1−pokojowe mieszkanie o pow. 35 m2, po remoncie, w zabytkowej
kamienicy. Cena 750 000 PLN. OF. 1/022
STUDENCKA mieszkania 1–3−pokojowe, o pow. od 31 do 82 m2. Cena 12 500 PLN/m2.
MARKA 2−pokojowe o powierzchni 58 m2. Cena 1 320 000 PLN. OF. 2/041
GRODZKA 2−pok., o powierzchni 60 m2, do lekkiego odświeżenia, udział w strychu
i piwnicach, w najbliższym czasie również w lokalu. Cena 1 500 000 PLN. OF. 2/043
SŁAWKOWSKA poddasze o pow. ok. 250 m2 do adaptacji i własnej aranżacji,
w zabytkowej kamienicy, możliwość nadbudowy. Cena 7000 PLN/m2.

NAJEM:
GRODZKA 3−pokojowe, pow. 116 m2, pełne umeblowanie. Cena 5000 PLN
(obejmuje media) OF. N/083
WESTERPLATTE mieszk. 2 pok., pow. ok. 70 m2. Cena 2000 PLN m−c + media OF. N/003
SZPITALNA apartament II−poziomowy, 43 m2, salon z aneksem, sypialnia i łazienka.
Cena 18 000 PLN + czynsz +media OF.N/031
PLAC NA GROBLACH mieszkanie 2−pok., pow. 39 m2 (17,5 i 10,5 m2), umeblowane
max 3 osobt, chętnie studenci. Cena 1500 PLN + czynsz (155 PLN) + prąd. OF. N/079
TOMASZA studio, pow. 30 m2, pokój, aneks, jadalnia i łazienka. Wyposażone
(AGD). Cena 2000 PLN + media OF N/067
ZAMKOWA 1−pokojowe z aneksem kuchennym, wyposażone łącznie z AGD,
po remoncie. Cena 1100 PLN + media OF N/087
ZWIERZYNIECKA 1−pok. z aneksem kuchennym, po remoncie. Cena 1200 PLN
+ media OF N/088

M I E S Z K A N I A  W  C E N T R U M

O F E R T Y  B I Z N E S O W E

SPRZEDAŻ:

TRZYPOKOJOWE:
LEA 85 m2 3/3 HIP. 799 000 PLN OF. 3/005
SMOLEŃSK 95 m2 1/2 HIP. 970 000 PLN OF. 3/054
SERBSKA 53 m2 0/4 SPŁ. 311 000 PLN OF.3/059
CHOPINA 83 m2 4/4 HIP. 821 700 PLN OF. 3/072
LENARTOWICZA 103 m2 4/5 HIP. 741 000 PLN OF. 3/073

CZTEROPOKOJOWE i WIĘKSZE:
AL. KRASIŃSKIEGO107 m2 2/4 HIP. 890 000 PLN OF. 4/004
MADLIŃSKIEGO 81 m2 0/2 SPŁ 600 000 PLN OF. 4/033
WRÓBLEWSKIEGO 145 m2 1/3 HIP. 1 700 000 PLN OF. 4/054
TUCHOWSKA 131 m2 8/9 SPŁ. 890 000 PLN OF. 4/055
STAROWIŚLNA 143 m2 2/4 HIP. 1 350 000 PLN OF. 4/056

LOKALE − NAJEM:

ŚW. TOMASZA lokal o pow.: parter 12 m2,
piwnica 150 m2, do lekkiego remontu.
Cena 14 000 PLN netto/mc. OF. L/047
FLORIAŃSKA 165 m2, 1 i 2 p., 4 sale + część
socjalno−sanitarna, eleganckie zabytkowe
pomieszczenia na biura. Cena 8500 PLN
netto OF. L/057
SŁAWKOWSKA pow. 19 m2  frontowy, witry−
na. Cena 5000 PLN. OF. L/059
STAROWIŚLNA lokal handlowy parterowy,
witryny o pow. ok. 130 m2. Cena 120 zł/m2
STAROWIŚLNA lokale handlowe 60–70 m2.
Cena 120 zł/m2
ok. MAŁEGO RYNKU łączna pow. 520 m2,
stan deweloperski. Cena 40 000 PLN
(możliwa sprzedaż). OF.L/084
SZPITALNA lokal w wysokim standardzie
o pow. 111 m2, 3 wejścia. Cena 20 000 PLN
netto. OF. L/088
ok. RYNKU GŁÓWNEGO lokal parterowy,
frontowy o pow. 33 m2. Cena 2 200 EURO.
OF.L/089

LOKALE − SPRZEDAŻ

LEA narożny lokal o pow. 159 m2.
Cena 1 950 000 PLN. OF. L/003 (możliwy
również wynajem za 8000 PLN)

PODZAMCZE lokal użytkowy o pow. 36,7m2,
parter w oficynie, 2 sale + sanitariat. Cena 400
000 PLN OF.L/008
PLAC NA STWAWCH frontowy lokal o pow. 30 m2 z
witryną w stanie deweloperskim. Cena
30 000 PLN/m2 OF.L/18
GRZEGÓRZECKA frontowy lokal handlowy o pow.
47 m2 – 1 sala, zaplecze z aneksem, wc. Lokal po
remoncie. Cena 540 000 PLN OF. L/038
DŁUGA lokal handl.−usług. pow. 58 m2, w oficyn−
ie. Cena 812 000 PLN. OF. L/040

KAMIENICE − SPRZEDAŻ

Centrum PODGÓRZA dochodowy biurowiec
o pow. 1380 m2 z parkingiem na 8,5 a działce,
wys. standard. Cena 10 500 000 PLN. OF. K/002
ok. SKAWIŃSKIEJ kamienica z 1932 roku o pow.
650 m2, 5 kondygnacji, 11 mieszkań z czego
7 wolnych. Cena 3 350 000 PLN OF. K/004
KRASICKIEGO 353 m2, dz. 2 a, 3 kondygnacje,
wolne: 2 lokale użytkowe, 5 mieszkań, strych, 4 lokale
na przydziałach. Cena 2 100 000 PLN. OF. L/005
ok. PLANT i UJ do sprzedania kamienica o pow.
1 649,71 m2, piwnice + 3 kondygnacje nadzi−
emne + strych. Cena 12 500 000 PLN. OF. K/009
KONARSKIEGO kamienica o pow. ok. 800 m2,
7 mieszkań, tylko jedno zajęte, możliwość rozbu−
dowy, strych do adaptacji. Cena 4 000 000 PLN.
OF. K/011

www.interwest.pl www.interwestkrakow.gratka.plbiuro@interwest.pllicencja zawodowa nr 696

31-042 KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 7, tel./fax 012 422 39 28, tel. 012 431 21 64, tel. 0697 696 290, tel. 0697 696 291

POSZUKUJEMY DZIAŁEK POD INWESTYCJE MIESZKANIOWE

JEDNOPOKOJOWE:
ALEKSANDRY 31 m2 10/10 SPŁ. 155 000 PLN OF. 1/018
ROZDROŻE 27 m2 1/10 SPŁ. 220 000 PLN OF. 1/045
KRASICKIEGO 30 m2 0/4 SPŁ. 185 000 PLN OF. 1/049
RADZIKOWSKIEGO 24 m2 5/5 170 000 PLN OF. 1/055
STACHIEWICZA 24 m2 10/10 SPŁ. 168 000 PLN OF. 1/059

DWUPOKOJOWE:
ŁĄKOWA 42 m2 8/8 SPŁ. 265 000 PLN OF. 2/081
OS. BOH. WRZEŚNIA 38 m2 2/4 SPŁ. 230 000 PLN OF. 2/025
GERSONA 39 m2 0/11 210 000 PLN OF. 2/078
AL. POKOJU 35 m2 3/4 SPŁ. 280 000 PLN OF. 2/084
KARMELICKA 46 m2 3/3 HIP. 483 000 PLN OF. 2/100

KROWODERSKA w trakcie realizacji WZ na 1400 m2.
Cena 6 100 000 PLN. OF. K/014

DZIAŁKI DLA INWESTORÓW:

Kraków ok. WIECZYSTEJ 1,2 ha pod budownictwo
wielorodzinne mieszkaniowe, WZ na 20 000 PUM. Biuro
przyjmuje oferty zakupu nieruchomości OF. DZ/001
Kraków ŻABINIEC ok. 36 000 m2 PUM. Biuro
przyjmuje oferty zakupu nieruchomości.
Kraków ok. ul. ZAWIŁEJ, tereny pod zabudowę
mieszkaniową z projektem i aktualną WZ, komplet−
na dokumentacja w biurze. Biuro przyjmuje oferty
zakupu nieruchomości.
Kraków ok. GALERII KAZIMIERZ 40 a pod budownict−
wo wielorodzinne mieszkaniowe, WZ złożone na 6500
PUM. Biuro przyjmuje oferty zakupu nieruchomości.
Kraków – BONARKA ok. 30 a pod biurowiec, hotel
ok. 12 500 m2 PUM. Cena 18 000 000 PLN
ok. Krakowa − NIEPOŁOMICE przy A4, działki o
łącznej pow. ok. 5 ha. Działki rolne z możliwością
przekwalifikowania, teren położony pomiędzy A4 a
S4. Biuro przyjmuje oferty zakupu nieruchomości.
OF. DZ/067
TYNIEC dwie działki budowlane; 36 a z pozwoleni−
em na budowę domu jednorodzinnego oraz 70 a z
pozwoleniem na zabudowę bliźniaczą o pow. 500
m2. Cena 12 000 PLN/m2. OF.DZ078
WOLA JUSTOWSKA działka uzbrojona o pow. 11 a, WZ
na dom w zabudowie bliźniaczej. Cena 1 200 000 zł

! ! ! NOWE MIESZKANIA – SPRZEDAŻ BEZPROWIZYJNA ! ! !
Do sprzedaży nowe komfortowe mieszkania o pow. od 34,35 do 109,45
m2, każde z mieszkań posiada przestronny balkon lub taras. Dla wygody
lokatorów podziemne garaże połączono windami ze wszystkimi poziom−
ami budynku, dodatkowo na poziomie garaży wydzielono specjalne
komórki lokatorskie, natomiast na parterze znajdują się pomieszczenia
pomocnicze. Cały teren obejmuje nowoczesny system monitoringu.
Mieszkania wykończone pod klucz. Możliwość indywidualnego doboru
materiałów wykończeniowych (podłóg, płytek, armatury itp.).
Ceny już od 5900 PLN/m2.

Serdecznie zapraszamy!!!

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ:
MODLNICA k. Krakowa (droga na Olkusz), działka budowlana o pow.
8 a, media w drodze, dojazd asfaltowy. Cena 250 000 PLN do niewielkiej
negocjacji. Możliwa zamiana na mieszkanie. OF.DZ/076
MICHAŁOWICE – MŁODZIEJOWICE działka o pow. 46 a, PZP przewiduje
 3 bliźniaki lub 4 domki jednorodzinne, media w drodze.
Cena 15 000 PLN/a OF. DZ/077
ok. LASKU WOLSKIEGO pow. 50 a, WZ, pozwolenie na budowę.
Cena 6 650 000 PLN
WIĘCKOWICE k. Zabierzowa 4 działki po 20 a. Cena 20 000 PLN/a.
OF. DZ/087
CZERWIENNE  k. Zakopanego, pow. 4500 m2, budowlana w 3/5, projekt
na dom wielorodzinny. Cena 300 PLN/m2 OF. DZ/080
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Wiele możliwości na nieruchomości

Gordon & Webster

30−040 Kraków, ul. Królewska 8/9

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

w godz. 10.00 − 17.00

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

Domy i apartamenty

Wynajem
UL. STASZICA (przecznica z ul. Szlak) 22 m2, parter, samo−
dzielny lokal w oficynie, po remoncie generalnym, 900 zł
UL. KARŁOWICZA 51 m2, III piętro z windą, mieszkanie
w bloku z 2008 r., umeblowane w wysokim standardzie,
miejsce w garażu podziemnym, 1600 zł
REJ. UL. CHOPINA 52 m2, wysoki parter, garaż, częścio−
wo umeblowane,1950 zł
UL. STASZICA 72 m2, 3 pokoje, nieumeblowane, 2400 zł
PASTERNIK UL. STAREGO DĘBU nowe super wykoń−
czone mieszkanie o pow. 74 m2, przynależy taras 30 m2,
miejsce parkingowe w garażu podziemnym, komórka
lokatorska, 3500 zł, of.1531
UL. PIJARSKA apartament 105 m2, I piętro, wysoki
standard, klimatyzacja, 6000 zł, of.1532
UL. PODWALE 105 m2, I piętro, umebl. kuchnia, 5500 zł
SZARÓW K. NIEPOłOMIC dom z 2004 r. o pow. 150 m2,
dz. 65 a, 4500 zł, of.1524
UL. WITKOWICA nowy, nieumeblowany dom o pow.
480 m2, dz. 15 a, 8000  zł, of.1533

Domy − sprzedaż
KLINY, REJ. UL. JANOWSKIEGO zadbany dom 20−
letni o pow. ok. 350 m2, o następującym rozkładzie: parter o
wys. 3m (warsztat, gabinety), I p., II p., strych, 1�000�000 zł
WOŁOWICE GM. CZERNICHÓW dom w trakcie
budowy, będzie oddany w stanie deweloperskim, pow.
całk. 250 m2, dz. 11 a, 570.000 zł, of.1525
RUCZAJ UL. NORMANDZKA segment w zabudowie
szeregowej o pow. 350 m2 z 2000 roku, dz. 280 m2,
1�285�000 zł, of.1515
MICHAŁOWICE − KOMORA osiedle obejmujące osiem
nowych domów w zabudowie bliźniaczej o pow. 186 m2
(każdy), powierzchnie działki ok. 4,5 a, w trakcie realizacji,
planowany wyższy standard wykończenia, cena 677�000 zł
SZCZYGLICE, GM. ZABIERZÓW dom o pow. użytk. 310 m2
w trakcie remontu generalnego, będzie oddany w stanie
deweloperskim, nadaję się również pod działalność usłu−
gowo−biurową, dodatkowo na działce stoi wolnostojący
budynek gospodarczy o pow. 36 m2, dz. 14,69a, 650.000 zł
SZCZYGLICE, GM. ZABIERZÓW dom ok. 240 m2, po rem.
gen. 5 lat temu, dz. 9,28 a, istnieje możliwość jeszcze rozbu−
dowy budynku poprzez adaptację poddasza, 1�000 000 zł

Mieszkania – sprzedaż
RUCZAJ UL. PSZCZELNA 37,53 m2, pokój z jasną
kuchnią, II/III, kameralny blok (tylko 12 mieszkań)
z 2002 r., 295 000 zł, of.1489
UL. PIWNA mieszkanie w stanie deweloperskim o pow.
41, 78 m2 + piwnica 1,31 m2, budynek z 2007 r., 455 000 zł
CICHY KĄCIK 108 m2, 1 700 000 zł, of.1510
UL. KOCHANOWSKIEGO 148 m2, II piętro, dwa wej−
ścia, przynależna piwnica 35 m2, 1�690�000 zł, of.1526
UL. PIŁSUDSKIEGO dwupoziomowy apartament
230 m2+taras 70 m2, super wykończony, sauna, 2 kominki,
2 łazienki, winda, 3 000 000 zł, of.1432

Licencja zawodowa nr 225

Obiekty i lokale użytkowe

Wynajem
UL. STASZICA (przecznica z ul. Szlak) 22 m2, parter,
samodzielny lokal w oficynie, po remoncie general−
nym, ogrzewanie elektryczne, 900 zł netto

UL. KRÓLEWSKA 72 m2, IV piętro z windą, 2500 zł

REJ. UL. SZLAK 72 m2, I piętro, trzy pokoje,
kuchnia, łazienka, toaleta, po remoncie generalnym,
2400 zł netto

UL. TOPOLOWA 72 m2, I piętro, 3 pokoje (w tym
jeden ok. 30 m2), po remoncie generalnym, repre−
zentacyjna kamienica, 2600 zł netto

RYNEK GŁÓWNY wyposażony, atrakcyjny
lokal biurowy o pow. 166 m2, 15�000 zł, of.1528

REJ. UL. WADOWICKIEJ 600 m2 powierzchni
magazynowej, ogrzewanej, wys. 6 m, 46 zł/m2 netto,
of.1520

REJ. UL. WADOWICKIEJ 600 m2 powierzchni
handlowo−usługowo−biurowej, parter, witryna,
„open space”, do wykończenia, możliwość połącze−
nia z magazynem 600 m2, 80 zł/m2 nett, of.1521

Oferta Specjalna
UL. KARŁOWICZA nowe, bardzo atrakcyjne
mieszkanie o pow. ok. 50 m2, położone na
III piętrze z windą, umeblowane w wysokim
standardzie, przynależne miejsce postojowe
w garażu podziemnym, ogrzewanie i ciepła woda
z sieci miejskiej, 1600 zł + opłaty
MICHAŁOWICE – KOMORA „mini osiedle”
obejmujące osiem domów w zabudowie bliźnia−
czej o pow. 186 m2 (każdy), działki po ok. 4,5 a,
inwestycja w trakcie realizacji, wyższy standard
wykończenia (np.: ogrodzenie z kamienia, brama
Horman, parapety kamienne, pomieszczenia
wymalowane, działka zagospodarowana), sprze−
daż w cenie inwestora, 677�000 zł
STARE PODGÓRZE UL. PIWNA mieszkanie w
stanie deweloperskim o pow. 41,78 m2 w plombie
z 2007 r., III piętro z windą, otwarta przestrzeń
przeznaczona do własnej aranżacji, balkon, przy−
należna piwnica o pow. 1,31 m2, budynek o wy−
sokim standardzie, własność hipoteczna,
455 000 zł
KRÓLEWSKA lokal po remoncie o pow. 72 m2,
położony na IV piętrze, z windą, ogrzewanie
własne gazowe, 2500 zł + opłaty
OLSZANICA działka o pow. 1997 m2 z decyzją
WZ dla zabudowy bliźniaczej, dojazd drogą
asfaltową, wszystkie media w drodze, 1�400�000 zł

Grunty
KRAKÓW – BOREK FAŁĘCKI rej. ul. Sielskiej,
pow. 11,33 a, klasyfikacja gruntu – B 70�000 zł/a

SIEDLEC GM. KRZESZOWICE działka o łącznej
powierzchni 57a obejmującą trzy wydzielone
geodezyjnie działki, dojazd drogą asfaltową
z dwóch stron, wystawa południowa, media
w drodze, 18�500 zł/a

BRONOWICE MAŁE UL. ŻELEŃSKIEGO
działka o pow. 1536 m2 z prawomocną decyzją WZ
pod budownictwo wielorodzinne, PUM
ok. 1360 m2, 2 500 000 zł

OLSZANICA działka o pow. 19,97 a, decyzja WZ
dla zabudowy bliźniaczej ( 4 domy), 1 400�000 PLN

SZCZYGLICE, GM. ZABIERZÓW 19 a, wydana
decyzja WZ dla dwóch domów w zabudowie
bliźniaczej, 500 000 zł

PISARY, GM. ZABIERZÓW dwie działki o pow.
11,75a ( każda), wymiary: 25x46m, przeznaczone
pod budownictwo mieszkaniowo−usługowe,
20�000 zł/a, of.1513

MASŁOMIĄCA, GM. MICHAŁOWICE
widokowa działka budowlana o pow. 30a,
szer. 30m, dł. 100m, w otoczeniu nowe domy,
teren objęty planem, 570 000 zł, of.1493

OSTRÓDA woj. warmińsko−mazurskie działka
o pow. 2,8 ha z przeznaczeniem mieszkaniowo−
usługowym, aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego, 180 zł/m2 netto

STARE MONASTERZYSKO woj. warmińsko−
mazurskie, działka 19 ha przy „Starej Berlince”,
z możliwością przekwalifikowania pod usługi,
cena 9 zł/m2

GMINA RADZIEJOWICE woj. mazowieckie,
działka 1,22 ha, zgodnie z planem działka
przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną,
1�100�000 PLN

KRAKÓW CENTRUM, REJ. PLANT pod aparta−
menty, WZ, pow. ok. 20 a, 20 000 000 zł

Inne − sprzedaż
KRAKÓW – CICHY KĄCIK połowa atrakcyjnej
willi, obejmująca mieszkanie na I piętrze o pow.
108 m2, suterynę 55 m2, garaż 13 m2 i działkę
o pow. 190 m2, 1 700 000 zł

ATRAKCYJNY GRUNT ROLNY 19 ha z możliwo−
ścią przekwalifikowania pod np. spedycję, usługi
położony w woj. warmińsko−mazurskim 19 km
od Elbląga w stronę przejścia granicznego,
cena 9 zł/m2, of.1502
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KRAKÓW
 ul. Lubicz 27 A/1

tel. 012 422 93 89,
biuro@daniec.com
www.daniec.com

BOCHNIA
ul. Fischera 12 A
tel. 014 612 44 48
biuro@daniec.com
www.daniec.com

DOMY
Gorzków,

gm. Wieliczka
Wyjątkowy dom 215 m2,
z widokową działką 35 a
gotowy do zamieszkania

1 250 000 zł

Więcej zdjęć na www.daniec.com

MIESZKANIA
Kraków,

ul. Grzegórzecka,
Wiślane Tarasy,

gotowe apartamenty
56 m2 i 70 m2

do wynajęcia lub sprzedaży.

Więcej zdjęć na www.daniec.com

DZIAŁKI
Kraków, ul. Bagrowa, 31 a,

przy drodze
Niepołomice,

ul. Daszyńskiego, 7 a,
budowlana
Bochnia,

ul. Mjr. Bacy, ul. Grodeckiego
Więcej zdjęć na www.daniec.com

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

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

Garsoniery i jednopokojowe
os. Widok 26 m2 – 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

Oferta specjalna !!!

ul. Sobieskiego 110 m2 – 4 pokojowe, kamienica po remon−
cie, hipoteczne – 815.000  zł
ul. Kwiatowa – Kliny – szeregówka do wejścia, zagospodaro−
wany ogród 180 m2 – 650.000 zł
Zakątek 52 m2 – 2 pokojowe, j. kuchnia, słoneczne, po gen.
remoncie – 490.000 zł – atrakcyjne
ul. Chopina 56 m2 – 2 pokojowe, luksusowe – 550.000 zł
ul. Głowackiego/Rydla 56 m2 – 3 pokojowe, nowe, wykoń−
czone – 520.000 zł

os. Widok 40 m2 – 270 000 zł

ul. Sienkiewicza 60 m2 – 420 000 zł

ul. Ceglarska 50 m2 – 380 000 zł (nowe)

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 56 m2
– 520 000 zł (nowe, wykończone)
ul. Wesele 80 m2 – 620 000 zł (nowe)
ul. Lea 112 m2 – 800 000 zł
ul. Lea/Zarzecze 100 m2 – 700 000 zł
ul. Chopina 100 m2 – 840 000 zł
ul. Chopina 60 m2 – 520.000 zł
ul. Sobieskiego 110 m2 – 815 000 zł
ul. Sobieskiego 125 m2 – 920 000 zł
ul. Królewska 100 m2 – 700 000 zł
ul. Mazowiecka 90 m2 – 700 000 zł
ul. Grabowskiego 100 m2 – 900 000 zł
ul. Michałowskiego 80 m2 – 700 000 zł
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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

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
Podedworze – 2P+K, 45 m2, IXp/Xp – 238 500 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
Prusa – 2P+K, 64 m2, IIp/IIIp – 520 000 zł
Łokietka – 3P+K, 47m2, VIp/Xp – 270 000 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
Na Błonie – 3P+K, 48 m2, IVp/Xp – 359 000 zł
Lilli Wenedy – 3P+K, 51 m2, IIp/Xp – 320 000 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 000z ł
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
Krowod. 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
Pużaka – 4P+K, 69 m2, Ip/Ip – 450 000 zł
Heleny – 4P+K, 72 m2, IIp/IVp – 352 800 zł
Os. Centrum E – 4P+K, 84 m2, Ip/VIp – 490 000 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 000zł
Olszowice k/Świątnik Górnych – dworek po
remoncie, 260 m2, dz. 40 a – 850 000 zł

 OFERTA SPECJALNA

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

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

Ul. Straszewskiego – kamienica 1646
m2, dz. 397 m2 – 11 000 000 zł
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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 – I/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
41,1 m2 – Salwator – VI/VI, winda, nowe – 255 730 zł
41,3 m2 – Kazimierz, ul. Przemyska – I/III, do wykończenia – 362 000 zł
44 m2 – ul. św. Filipa – III/III, nowe, na poddaszu – 450 000 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
51 m2 – Kazimierz, ul. Wietora – II/IV, do wykończenia – 459 000 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 apartament na poddaszu – 770 580 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
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 pozwoleniem 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 – 365 000 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 klimatem,

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
Rączna 150 m2 + 22 a + stodoła – wolnostojący, po generalnym remoncie,

do wykończenia – 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 + podda−

sze, 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, wolnostojący – 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 – budowlana, pozw. na budowę, przy parku

– 120 000 zł
Bolechowice 7,2 a – budowlana, 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 – budowlana, 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 2x13 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
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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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, 50m2

− 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
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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

BIELSKO−BIAŁA
Rynek 9 i 10, dwie kamienice,
pow. 1751 m2,
brak najemców
CENA: 3 950 000 zł

Property Krakow Group
Tel. (o12) 426−50−76

DOM − os. Oficerskie
pow. 300 m2

dz. 180 m2
CENA: 899.000 zł
OKAZJA !

WD PARTNER
Tel. 0501−325−420

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

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

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

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

CENA: 815.000 zł – do uzgodnienia

KT INVEST
Tel. 0601−238−991

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

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

UL. SŁAWKOWSKA
Lokal parterowy,
frontowy z o pow. 19 m2. Lokal
odświeżony po poprzednim najemcy.

Biuro Prawne INTERWEST
Tel. 0601−744−525

OLSZANICA
Działka o pow. 1997 m2, z decyzją WZ dla�zabudowy bliźniaczej

(maks. można wybudować 4 domy w zab. bliźn., o pow. ok. 800 m2
PUM−u), dojazd drogą asfaltową, wszystkie media w drodze.

CENA: 1�400�000 zł

Biuro Nieruchomości Gordon & Webster
Tel. 012 632 25 38

OK. WIELICZKI / BODZANÓW, dom
wolnostojący o pow. ok. 150 m2 + garaż
o pow. 23,2 m2, stan delelop.,�działka
ok. 10 a, dojazd drogą utwardzoną.
CENA: 560.000 zł brutto
+ zdj bodzanów

Centrum Nieruchomości KONT
Tel. 0604−291−635
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SPRZEDAŻ
Mieszkania

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

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

����� os. Kurdwanów 34 m2 1-pokojowe, nowe budow-
nictwo, blok z cegły. Cena 140.000 zł – do negocja-
cji. Tel. 0792-030-469

����� ul. Marchołta, Prądnik Czerwony, 42 m2, stan de-
weloperski, monitoring, miejsce parkingowe, b. do-
bra lokalizacja. Cena 298.200 zł. Tel. 0512-088-682,
e-mail: luciegrieve@yahoo.co.uk

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

����� ul. Mazowiecka, 90 m2, 3-pokojowe, po kapitalnym
remoncie, zadbana kamienica. Cena 8000 zł/m2. Moż-
liwa zamiana na dom. Tel. 0502-155-716

����� os. Ogrodowe, 48,23 m2, 2-pokojowe, po gen. re-
moncie, ustawne, jasne, w pełni umeblowana kuch-
nia, duża piwnica. Bardzo dobra komunikacja. Cena
289.000 zł. Tel. 0500-290-726, e-mail: mieszkanie-
ogrodowe@op.pl

����� ul. Słomczyńskiego, Krowodrza, 65 m2 + taras
42 m2, dwupoziomowe: I piętro – pokój, kuchnia,
łazienka, schowek pod schodami, taras; II piętro
– 2 pokoje, łazienka, garderoba, bez skosów, taras.
Cicha okolica. Cena 405.000 zł. Tel. 0607-776-058,
e-mail: gosipi@interia.pl

����� ul. Stańczyka, Bronowice, 31,40 m2, 1-pokojowe,
stan deweloperski, instalacja alarmowa, nowocze-
sny kompleks Salwator City, monitoring, całodobo-
wa ochrona. Piękny widok na panoramę Lasku Wol-
skiego. Bardzo dobra lokalizacja. Cena 248.000 zł.
Tel. 0721-198-757, e-mail: peszaczka@poczta.fm

����� ul. Szuwarowa, 81,3 m2 3-pokojowe, na poddaszu,
taras 24 m2, strych nad całą powierzchnią mieszka-
nia, IV p., budynek z 1997 r. Cena 720.000 zł.
Tel. 0608-555-042

����� ok. ul. Wrocławskiej/Łokietka, 53 m2, I/IV p., 2-po-
kojowe, ładne, sypialnia z garderobą, jasna kuchnia,
ustawne, duża łazienka, przedpokój z szafą wnę-

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

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

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

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

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

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

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

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

GRODZKA
Kamienica 2000 m2, WZ/projekt na hotel lub apartamenty

CENA: 40 000 000 zł

AGENCJA STAROWIŚLNA
Tel. (012) 422−69−20

GORZKÓW, gm. Wieliczka
Wyjątkowy dom 215 m2, z widokową
działką 35 a
gotowy do zamieszkania
CENA: 1 250 000 zł

NIERUCHOMOŚCI DMD DANIEC
Tel. (012) 422 93 89
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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)

121 m2
Cena 520 000 z³ brutto

kową, loggia, piwnica 3,8 m2. Zadbany blok z 1998 r.
Niski czynsz 230 zł/m-c za trzy osoby. Spokojna oko-
lica. Cena 489.000 zł – do negocjacji. Tel. 0885-933-
000

����� Warszawa, Bielany/Chomiczówka, 65 m2, 2-poko-
jowe, X/XI, budynek z 2000 r., do zamieszkania.
Mieszkanie słoneczne, rozkładowe. Możliwość wy-
najęcia garażu w parkingu podziemnym lub przed
budynkiem. Dobra komunikacja. Cena 489.000 zł.
Tel. 0501-702-478, e-mail: info@s-sadowski.eu

����� ul. Wenecja, Stare Miasto, 42 m2, 2-pokojowe, z ja-
sną kuchnią, parter, kamienica monitorowana. Ce-
gła, plomba, centralne ogrzewanie. Cena 375.000 zł.
Tel. 0692-264-881

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

27 m2 z poddaszem do zaadaptowania, piwnica
oraz działka około 1,5 a. Cena 160.000 zł. Tel.
0793-003-939

����� Giebułtów, gm. Wielka Wieś, atrakcyjny, solidnie wy-
budowany, do wykończenia. Pow. użytkowa 260 m2

na pięknej, widokowej działce o pow. 11 a. W są-
siedztwie nowe domy, dużo zieleni, las. Wszystkie
media. Pełna własność prawna. Cena 890.000 zł.
Tel. 0602-151-090

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

����� Maków Podhalański, ul. Sosnowa, 150 m2, dział-
ka 5 a, wolnostojący. Parter: salon i pokoje + użyt-
kowe poddasze z balkonem. Spokojna okolica, bli-
sko centrum miasta. Dom pięknie położony, z wi-
dokiem na pasmo Babiogórskie. Cena 375.000 zł –
do negocjacji. Tel. 0502-055-230, 0604-443-296,
e-mail: rmkolodz@cyf-kr.edu.pl

����� Michałowice, Komora, 165 m2, działka 2,75 a, dom
w pełni wykończony. Parter: salon, kuchnia, łazien-
ka, pomieszczenie gospodarcze i garaż, I piętro: trzy
sypialnie, łazienka i garderoba. Zagospodarowany
ogród. Brama wjazdowa na pilota, alarm. Cena
905.000 zł. Tel. 0503-038-801, e-mail: bjkd@wp.pl

����� Olkusz, 350 m2, działka 4 a, dom jednorodzinny w
zabudowie bliźniaczej. Parter: hol, dwa pomieszcze-
nia i garaż dwustanowiskowy, I piętro: duży salon z
możliwością podziału na dwa pokoje, drugi pokój,
przedpokój, kuchnia, łazienka, II piętro: 3 pokoje,
przedpokój i łazienka. Dodatkowo poddasze do ada-
ptacji. Wysoki standard wykończenia, do wejścia.
Działka w pełni zagospodarowana. Cena 750.000 zł.

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

Tel. 0600-695-845, e-mail: domkolokrakowa@gma-
il.com

����� południe Krakowa, 320 m2, działka 14,5 a, dom
w budowie typu dworek, z możliwością podziału
na dwa. Cena 5000 zł/m2. Tel. 0501-192-109

����� ok. Skały, 150 m2, do remontu, woda, gaz, prąd,
szambo, działka 20 a. Istnieje możliwość zamiany na
mieszkanie 2-pokojowe w Nowej Hucie. Cena
310.000 zł Tel. 0502-203-147

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

����� Węgrzce Wielkie, 5 km od granicy Krakowa 140 m2,
4-letni, działka 4,5 a, zagospodarowana, ogrodzo-
na. Dom w pełni wykończony, instalacja alarmowa.
Cena 720.000 zł. Tel. 0609-664-848

����� ul. Wiosenna, Wola Justowska, 155 m2, działka 3,5 a,
nowy, niezamieszkały. Parter: część dzienna, garde-
roba, kuchnia, hall, wc, I piętro: 3 sypialnie, łazien-
ka. Wysoki standard. Technologia tradycyjna. Zago-
spodarowany ogród. Mili sąsiedztwo. Cena
1 450.000 zł. Tel. 0512-513-357, e-mail: joanidis@in-
teria.pl

����� Zabierzów, 228 m2, nowy, wolnostojący, stan suro-
wy, działka 7,5 a, wszystkie media, okolica widoko-
wa, zielona, dużo przestrzeni. Szybki, sprawny do-

jazd (busy i autobusy). Cena 590.000 zł. Tel. 0601-
439-397

����� Zielonki, Marszowiec, 123,66 m2, nowy, środkowy
segment w zabudowie szeregowej, wykończony pod
klucz. Trzy kondygnacje: parter – WC, salon, kuch-
nia, wiatrołap – garderoba, wykończony pod klucz.
Poddasze – 1 mały pokój gościnny, 1 duży otwarty
pokój + pralnia. Miejsce postojowe przed budyn-
kiem. Cena 635.000 zł. Tel. 0606-414-146, e-mail:
krakowianka78@tlen.pl

����� Zielonki, ul. Kanadyjska, 176 m2, działka 4 a, dom
w zabudowie bliźniaczej. Parter: salon z kominkiem,
duża kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze
oraz garaż. Na piętrze znajdują się 4 sypialnie oraz
łazienka + dodatkowo poddasze. Cicha i spokojna
okolica. Dojazd drogą asfaltową. Cena 730.000 zł.
Tel. 0500-216-311, e-mail: l.pelc@wp.pl

Działki
����� Alwernia, blisko drogi Kraków – Oświęcim, 9 a, bu-

dowlane, widokowe. Cena 89.000 zł – cena do ne-
gocjacji. Tel.012-353-27-69

����� gm. Zielonki-Trojanowice, 11 a, budowlana. Me-
dia: woda na działce, w odległości około 40 m prąd
i gaz, zatwierdzony plan kanalizacji. Cena 280.000 zł.
Tel. 0518-646-340

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

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 − 1100 zł + opłaty

MIESZKANIA − sprzedaż
RUCZAJ 39m2 z 2001 r. II/III p. 260 000 zł
NH 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−lat 565 000 zł

GRUNTY − sprzedaż
9 a Czułówek 22 x 40 m, 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.Tyniec z pozwoleniem 390 000 zł

DOMY sprzedaż
ok. SKAŁY ,do remontu dz. 20 a 285000 zł
ok. LIBERTOWA surowy 350 m2,13 a 590000 zł
TRĄBKI − nowe domy mieszkalny 140m2 biznesowy

120m2 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

KUPIE NA INWESTYCJE mieszkanie lub DOM
za gotówkę chętnie do remontu, udział,
spadek itp

Sprzedam nowe domy:
Kraków – Sidzina,

ul. Petrażyckiego.
Gaj – gm. Mogilany,

ul. Zadziele.
Telefon 602 755 654

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

Bardzo atrakcyjna lokalizacja. Działka budowlana
pod inwestycje mieszkaniową o powierzchni 5,6 a.

W planie zagospodarowania przewidziana
zabudowa wielorodzinna.

Działka w pełni uzbrojona, teren płaski o regularnym
kształcie. Cicha i spokojna okolica.
PUM: 630 m2, cena za PUM: 1.300 zł

Tel. 666−830−383

KATOWICE
– LIGOTA
Obrzeża

BRYNOWA
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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”

����� gm. Borzęcin, las o powierzchni 1,4 ha, położony
nad rzeką Kisieliną. Piękna ekologiczna okolica.
Cena 300 zł/a. Tel. 0798-100-584

����� Grabie, k. Węgrzc Wielkich, 10 a, budowlana. Pła-
ska, w kształcie prostokąta. W okolicy zabudowa no-
wych domów jednorodzinnych. Cena 130.000 zł.
Tel. 0601-545-521

����� Grudek nad Dunajcem, działka rekreacyjna. Możliwość
budowy kampingu. Cena 500 zł/a. Tel. 012-415-22-97

����� Kasina Wielka, okolica góry Śnieżnica, 16 a, komer-
cyjno-budowlana, z przeznaczeniem na hotel, dom
weselny, stację benzynową, parking, myjnię, rezyden-
cję. Media obok. Piękne widoki. Cena 7000 zł/a.
Tel. 0798-100-584

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

����� Lasek Wolski – okolice, udział 17 a w działce 110 a
– południowy stok, graniczący z Laskiem Wolskim.
WZ na kilka domów jednorodzinnych. Niepowtarzal-
na okazja. 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

����� Michałowice, okolice Wilczkowice, 14 a, działka ob-
jęta planem zagospodarowania przestrzennego, ład-
nie zadrzewiona, cicha, z wiejskim klimatem. Wszyst-
kie media w drodze. Do centrum Michałowic tylko
2 km, do Krakowa około 12 km. W okolicy tereny
rekreacyjne, lasy, łąki. Cena 195.000 zł. Tel. 0509-
428-338, e-mail: electroline@tlen.pl

����� Michałowice, 37 a, druga linia zabudowy, działka
objęta planem zagospodarowania przestrzennego,
ładnie zadrzewiona, płaska. Dojazd drogą asfaltową.
Wszystkie media w drodze. Do centrum Michałowic
około 2 km, do Krakowa – około 12 km. Cena
379.000 zł. Tel. 0509-428-338, e-mail: fk26@tlen.pl

����� Nowe Brzesko, 10 a, cena 50 zł/a. Tel. 012-386-11-
50, e-mail: ewa.kwa1@wp.pl

����� Poradów, k. Miechowa, 2,3 ha, rolna z możliwością
przekwalikowania i uzyskania WZ. Cena 190.000 zł.
Tel. 0510-278-448

����� Radwanowice 14 km od Krakowa 20,62 a, budow-
lana, wymiary 27x76 m, na szczycie wzniesienia, wi-
dokowa, spokojna okolica. Dojazd jest drogą gmin-
ną asfaltową. Dodatkowo warunki techniczne przy-
łączenia do mediów (prądu, wody, kanalizacji, gazu
– wszystkie media są przy granicy działki), pozwole-
nie na przyłączenie do drogi gminnej, pismo o wyłą-
czeniu gruntu z produkcji rolnej, wypis i wyrys z miej-
scowego planu zagospodarowania, zestaw map.
Cena 268.000 zł. Tel. 0502-132-737, 0781-322-810,
e-mail: plygawko@gmail.com

����� Rączna, gmina Liszki, 38 a, budowlano-rolna, szero-
kość 18–20 m, możliwość podziału na kilka mniej-
szych działek. Teren płaski, położony na wzniesieniu
w cichej i spokojnej okolicy z malowniczym wido-
kiem w kierunku południowym. Media – prąd, woda,
telefon na działce, obok – gaz. Działka leży przy dro-
dze asfaltowej, w pobliżu przystanek komunikacji
podmiejskiej, sklepy, kościół. Cena 350.000 zł. Moż-

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

liwość zakupu części budowlanej 15 a w cenie
170.000 zł. Tel. 0502-399-517, e-mail: marcin.cete-
ra@gmail.com

����� Rudy (Raciborskie) 8 a, budowlana, położona w bar-
dzo prestiżowej dzielnicy Brantolka. Działka ogrodzo-
na z mediami, z trzech stron budynki jednorodzin-
ne, miłe sąsiedztwo, naprzeciwko drogi lasek. Blisko
sklep, szkoła, kościół, zespół pałacowo-klasztorny
Cystersów, park. Blisko do Rybnika, Gliwic, Kuźni
Raciborskiej. Cena: 160.000 zł. Tel. 0515-443-240,
e-mail: agroborz1@wp.pl

����� Siepraw, 20 a, budowlana, wymiary trapezu: szero-
kość od 21 m do 35 m, długość od 65 m do 75 m.
Możliwość podziału na dwie niezależne działki. Me-
dia: przy działce woda i prąd, gaz w pobliżu działki.
Bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Cicha, spo-
kojna okolica, w otoczeniu domów jednorodzinnych,
3 km od stacji narciarskiej Siepraw Ski. Cena 330.000
zł. Tel. 0604-908-172, e-mail: r.ludziejewska@wp.pl

����� Skotniki, 72 a, do przekształcenia, media w odle-
głości 100 m od działki. Tel. 0502-286-094

����� Szczepanowice, Miechów, 1,14 ha, szerokość:
41 m, media: woda, prąd. Cena 95.000 zł. Tel. 0501-
772-240, e-mail: ewa.grzywnowicz@wp.pl

����� ul. Winnicka, 29 a, rolna, z możliwością przekwalifi-
kowania. Cena 1.500.000 zł. Tel. 0601-89-62-17

����� Wieliczka, okolice Zakrzowa, 10 a, budowlana, do-
jazd drogą asfaltową, media – prąd, gaz, woda, te-
lefon, kanalizacja w granicy działki. Dojazd drogą as-
faltową, sąsiedztwo domów jednorodzinnych. Bar-
dzo dobry dojazd do Krakowa (16 km), Wieliczki
(7 km) i Niepołomic (6 km). Cena 115.000 zł.
Tel. 0504-053-923, e-mail: pinus12@interia.pl

����� ok. Wieliczki, 10 a, budowlana, płaska, w 3/4 ogro-
dzona, media (telefon, woda, gaz, prąd, kanaliza-
cja) w granicy działki. Świetny dojazd do Krakowa
(16 km), Wieliczki (7 km) i Niepołomic (6 km). Do
działki dojazd drogą asfaltową. Sąsiedztwo nowych
domów jednorodzinnych. Cena 115.000 zł. Tel. 0504-
053-923, e-mail: pinus12@interia.pl

����� gm. Wielka Wieś, Modlnica, 10, 20 a, budowlana,
widokowa, media, w okolicy dworek oraz park z la-
sem. Cena 28.000 zł/a. Tel.0600-487-267, e-mail: ma-
zurooo@tlen.pl

����� Zielonki, około 280 m od drogi Kraków – Skała,
31 a. W aktualnym planie zagospodarowania status
siedliska (możliwość zabudowy 5% powierzchni pod
pewnymi warunkami), w studium do kolejnego pla-
nu zagosp., status: działka budowlana. Kształt – tra-
pez prostokątny, na płaskiej łące. Dojazd drogą gmin-
ną. Media: prąd – linia średniego napięcia, kanaliza-
cja – równolegle do dłuższego boku działki. Woda –

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

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy w Polsce
elektroniczny biuletyn rynku nieruchomości.www.krn.pl
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120 m od narożnika działki, gaz – 180 m od narożni-
ka. Cena 250.000 zł. Tel. 0502-132-737, e-mail: iply-
gawko@gmail.com

����� Żarki Letnisko, 36 a, wymiary 20x180 m, budowla-
na, miejscowość letniskowa, położona w sosnowym
lesie na trasie Kraków – Częstochowa (około 20 km
od Częstochowy). Działka zalesiona, media w dro-
dze. Cena 4000 zł/a. Tel. 0606-379-211

Inne
����� Dwór Ruebanbauerów z XIX/XX w., 520 m2 + 250

m2 piwnic do adaptacji, 3 km od Bochni, w najbliż-
szym sąsiedztwie planowanej autostrady Kraków –
Rzeszów. Cena 750.000 zł do negocjacji – bezpo-
średnio. Tel. 0604-291-879

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

mieściu lub Podgórzu, może być w kamienicy, ewen-
tualnie do remontu. Tel. 0-792-030-469

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

����� Mieszkanie 2-pokojowe, nie na obrzeżach miasta,
pilnie kupię za gotówkę. Tel. 0509-715-821

ZAMIANA
����� 3 działki w gm. Jerzmanowice przy drodze na Ol-

kusz 48 a - budowlano-rolna, 56 a – rolna i 2 a –
komercyjna 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 No-
wej Hucie lub sprzedam. Cena 310.000 zł. Tel. 0502-
203-147

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

WYNAJEM
Mieszkania

����� Bochnia, 54,30 m2, mieszkanie składa się z przed-
pokoju, sypialni, pokoju wypoczynkowego wraz z
aneksem kuchennym oraz łazienki. Cena 1400 zł +
media. Tel. 0505-164-941, e-mail: eva.nowak@inte-
ria.pl

����� ul. Borowego, Wola Justowska, 54 m , 2-pokojowe,
aneks kuchenny, taras, umeblowane, ogrzewanie wła-
sne gazowe, stan dobry. Miejsce postojowe, kameral-
ny, chroniony obiekt, cisza, zieleń. Cena 1500 zł +
czynsz 350 zł + media + kaucja 1800 zł. Studenci
wykluczeni. Tel. 0603-854-873 – bezpośrednio

����� ul. Dobrego Pasterza, 51,2 m2, nowe, 2-pokojowe,
z otwartą kuchnią, wysoki standard. Cena 2000 zł +
media. Tel. 0722-100-999

����� ul. Kluczborska, Krowodrza, 48 m2, nowe, 2-poko-
jowe, w pełni umeblowane, komfortowo urządzo-
ne, internet bezprzewodowy, zamknięte osiedle,
możliwość wynajmu garażu pod blokiem. Cena 2500
zł. Tel. 0662-094-864, e-mail: olesiu@interia.pl

����� os. Mozarta, Prądnik Biały, 56 m2, 2-pokojowe, I/IV,
nowe, winda, osiedle ogrodzone, do mieszkania przy-
należy miejsce postojowe pod budynkiem. Dogod-
na lokalizacja – dobry wyjazd na Warszawę i Katowi-
ce, łatwy dojazd do centrum (10 minut samocho-
dem). Preferowany najemca – firma. Cena 1900 zł +
media. Tel. 0509-527-925, e-mail: krasny.piotr@gma-
il.com

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

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

nr licencji
zawodowej:

8350

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

Duży wybór ofert. Zadzwoń, bo warto!

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

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
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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

����� ul. Stańczyka, Bronowice, 30 m2, 1-pokojowe, nowe,
superkomfortowe, ochrona i monitoring, balkon, wy-
posażone i umeblowane. Cena 1500 zł. Tel. 0516-
044-047

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

����� Wrocław, 47 m2, ul. Inowrocławska, I/XI, pokój (10
m2), salon z otwartą kuchnią (34 m2), łazienka (3 m2).
Nowocześnie zaaranżowane, umeblowane i wypo-
sażone. Idealne mieszkanie dla pary. Świetna loka-
lizacja – 10 min do Rynku. Wolne od maja. Cena 1900 zł
+ media. Możliwość najmu okazjonalnego na dni.
Tel. 0691-633-215, e-mail: piotrkk0@op.pl

����� ul. Wrocławska, 40 m2, 2-pokojowe, salon z otwar-
tą kuchnią + sypialnia. Superkomfortowe, umeblo-
wane. Cena 1700 zł + media. Tel. 0889-659-084

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

wyposażone. Cena 2400 zł. Tel. 0509-715-821
INNE

����� Działka rolna, 2,5 ha, miejscowość Bolowiec, gmina
Skalbmierz, powiat Kazimierza Wielka, centrum wsi
przy drodze gminnej, 40 km od Krakowa. Tel. 012-
415-22-97

NASTĘPNY NUMER

„KRAKOWSKIEGO RYNKU

NIERUCHOMOŚCI”

UKAŻE SIĘ

8 maja 2009 roku

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

����� Działka ogrodniczo-sadownicza, 40 a, Prądnik Czer-
wony, z możliwością upraw warzyw, kwiatów, krze-
wów i drzew ozdobnych. Bezpłatna dzierżawa. Tel.
0500-650-042

����� Lokal biurowo-handlowy ul. Mogilska, 200 m2, na
siedzibę banku, poczty, przychodni lekarskiej, sklepu
spożywczego, odzieżowego, zakładu fryzjerskiego, biu-
ra, szkoły języków obcych, kancelarii adwokackich lub
innych. Pięciokondygnacyjny, 10-letni budynek, 2 od-
dzielne wejścia, bezpośrednio przy głównej ulicy. Przed
budynkiem znajduje się przystanek tramwajowy, przej-
ście dla pieszych. Główna ulica Krakowa łącząca Kra-
ków z Nową Hutą, blisko centrum. Cena 120 zł/m2.
Tel. 0606-267-337, e-mail: info@hotelapis.pl



138

REKLAMA Krakowski Rynek Nieruchomości � Nr 08/2009 � 24.04 – 07.05.2009



139

PRENUMERATAKrakowski Rynek Nieruchomości � Nr 08/2009 � 24.04 – 07.05.2009

�



140

Krakowski Rynek Nieruchomości � Nr 08/2009 � 24.04 – 07.05.2009PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

Obecna praca Cię męczy, nie jesteś zado−
wolony a w końcu po długim okresie poszuki−
wań otrzymujesz tą wymarzoną ofertę – lepsza
płaca, lepsze możliwości rozwoju i zmiana tych
wszystkich aspektów, które do tej pory były dla
Ciebie frustrujące. Nadchodzi czas, by poinfor−
mować obecnego pracodawcę o podjętej przed
chwilą decyzji. Przed taką rozmową warto do−
brze się przygotować – bo okazuje się ze pra−
cownicy często wystawiani są na „pokuszenie”
poprzez obecnych pracodawców dostając wła−
śnie kontrofertę w postaci:
� Podwyżki,
� Awansu bądź takiej obietnicy w odniesie−

niu do niedługiej przyszłości,
� Stworzenia nowego atrakcyjnego miejsca

w strukturze firmy
To wszystko, co do tej pory wydawało się

niedostępne masz właśnie w zasięgu ręki. Po−
kusa wydaje się duża a ryzyko niepowodzenia
subiektywnie mniejsze niż w przypadku zmia−
ny pracy. Dodatkowo pojawiające się poczucie
winy i braku lojalności wobec pracodawcy (z
którym pewnie jesteś związany od lat) może
spowodować ze Twoje plany zupełnie się od−
wrócą i postanowisz zostać w obecnej firmie.

Okazuje się ze kontroferta przedstawiana
jest najczęściej nie ze względu na to co jest naj−
lepsze dla Ciebie, ale co w danej chwili jest
najlepsze właśnie dla firmy. Znalezienie kolej−

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

Nasz Klient – międzynarodowy dystrybutor maszyn
budowlanych i leśnych, będący liderem w Europie Północnej –
poszukuje do swojego zespołu

Przedstawiciela handlowego
do działu maszyn budowlanych.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
� Promowanie firmy na rynku polskim;

� Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych inwestycji;

� Aktywne budowanie portfela Klientów;

� Zwiększenie i utrzymanie wysokiej sprzedaży maszyn;

� Dbanie o dobry wizerunek firmy.
Wymagania:
� Znajomość maszyn budowlanych na rynku polskim;

� Min. 2 letnie doświadczenie w sprzedaży maszyn
budowlanych;

� Posiadanie udokumentowanych sukcesów w sprzedaży –
najchętniej maszyn budowlanych;

� Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;

� Prawo jazdy kat B i doświadczenie w prowadzeniu
samochodu;

� Umiejętność i gotowość do pracy poza biurem;

� Gotowość do częstych wyjazdów służbowych.
Oferta:
� Praca w rozwijającej się firmie o zasięgu międzynarodowym;

� Atrakcyjne wynagrodzenie;

� Praca na pełen etat;

� Narzędzia potrzebne do pracy (laptop, samochód, telefon).

Aplikacje wraz z podanym numerem referencyjnym
proszę kierować na adres: katowice@hays.pl

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

Nasz Klient poszukuje do pracy na terenie Polski południowej
osoby na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. projektowania AKPiA
(nr. Ref. 21321)
Zakres obowiązków:
� Nadzór nad realizacją projektu;
� Czynny udział we wszystkich fazach realizacji projektu

(projektowanie aparatury obiektowej (AKPiA);
� Dobór poddostawców, kompletacja dostaw;
� Udział w uruchomieniach (rozruchu na obiekcie) na

potrzeby procesów ciągłych (głównie branża
energetyczna);

� Kooperacja z klientami, podwykonawcami oraz pozostałymi
działami firmy.

Wymagania:
� Wyższe techniczne (preferowane automatyka, metrologia);
� Znajomość aparatury kontrolno−pomiarowej;
� Znajomość metrologii, standardów i norm projektowania

AKPiA;
� Doświadczenie w realizacji projektów od projektowania do

uruchomienia;
� Doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
� Komunikatywna znajomość  języka angielskiego;
� Obsługa programów projektowych np.: Auto Cad lub MS

Visio itp.;
� Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa

funkcjonalnego SIL.;
� Prawo jazdy;
� Odpowiedzialność, zaangażowanie, asertywność.

Nasz Klient oferuje pracę w nowoczesnej, dynamicznie
rozwijającej się organizacji, doskonałe warunki rozwoju
zawodowego oraz udział w realizacji ciekawych inwestycjach
elektroenergetycznych.

Aplikacje wraz z podanym numerem referencyjnym
proszę kierować na adres: katowice@hays.pl

„Czy przyjmować kontrofertę od obecnego pracodawcy?”
nego doświadczonego i cennego pracownika na
tak trudnym rynku może okazać nie tylko kosz−
towne, ale przede wszystkim czasochłonne.
Ponadto pozostawienie projektu, na którym pra−
cujesz, inwestycji która nadzorujesz bez opieki
może przynieść firmie poważne straty. Tak na−
prawdę w interesie firmy jest zatrzymanie Cie−
bie w organizacji. Owszem Twoja trudna roz−
mowa z pracodawcą może być uświadamiają−
ca również dla drugiej strony – pytanie tylko
dlaczego dopiero w momencie gdy chcesz
odejść, firma robi wszystko by Ciebie zatrzy−
mać? Taka decyzja nie jest podejmowana z dnia
na dzień i zapewne nie raz wysyłałeś sygnały,
że coś Ciebie w tej pracy frustruje. Czy dodat−
kowe profity związane z kontrofertą nie powin−
ny już dawno zostać Ci przyznane w uznaniu
jakości Twojej pracy?

Akceptacja kontroferty może być błędem
między innymi dlatego, że zmienia się ocena
Twojej osoby nie tylko w obliczu szefa, ale tez
współpracowników – chciałeś zrezygnować z
tej pracy, ale jednak w niej pozostałeś. Zaufa−
nie zostało podważone − trudno będzie dowieść
lojalności wobec firmy i swojej grupy, skoro
próbowałeś z niej odejść. Badania przeprowa−
dzone przez angielski związek zatrudnionych
potwierdzają, że ponad 80% osób, które zgo−
dziły się przyjąć kontrofertę, odchodzą z pracy
w przeciągu najbliższych 6 miesięcy lub zosta−

ją zwolnione. Z perspektywy firmy − w trudnej
sytuacji prawdopodobnie zwalniane będą oso−
by, które okazały się nielojalne. Z Twojej per−
spektywy − jeżeli było to tylko doraźna zmiana
danego elementu pracy (np. podwyżka) zapew−
ne da o sobie znać w niedługiej przyszłości.

Reasumując przyjęcie kontroferty nie jest
dobrym krokiem, dlatego zanim w ogóle po−
dejmiesz poszukiwania nowego pracodawcy
zastanów się nad możliwościami, jakie daje Ci
dzisiejsza praca. Warto to wszystko sobie wcze−
śniej przeanalizować, być może podczas co−
dziennej pracy porozmawiać z szefem o drę−
czących Cię problemach. Tak więc oceń powo−
dy, dla których chcesz odejść, jak również po−
wody, dla których postanowiłeś rozważyć pro−
pozycję pracy w innym miejscu, a także swoje
cele zawodowe. Nigdy też nie traktuj kontrofer−
ty jako próby wymuszenia na pracodawcy atrak−
cyjniejszych warunków pracy. Taki szantaż
rzadko kończy się sukcesem. Jeżeli już podej−
miesz decyzję o zmianie konsekwentnie się jej
trzymaj, bo błąd na ścieżce kariery może rze−
czywiście dużo Cię kosztować.

Autor: Agnieszka Suter, Consultant
HAYS Construction&Property

Źródło: Eurobuild
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Wiadomości z rynku pracy
nieruchomości/budownictwo

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne zatrudnienie w bu−
downictwie w styczniu wyniosło 425,4 tys. Największy wzrost odnotowano w:

� robotach budowlanych specjalistycznych (o 6,3%)
� budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 5,7%)
� budowie budynków (o 5,1%)
Natomiast w sektorze obsługa rynku nieruchomości przeciętne zatrudnienie

wyniosło 87,7 tys., co stanowi największy spadek w skali roku (o 2,2%).

W obu sektorach przeciętne wynagrodzenie wzrosło w porównaniu z analo−
gicznym okresem w roku ubiegłym. W obsłudze rynku nieruchomości odnoto−
wano wzrost o 11,2%, zaś w budownictwie o 9,7%.

I tak wysokość przeciętnego wynagrodzenia wynosi:
� budownictwo – 3325,24 zł
� obsługa rynku nieruchomości – 3312,22 zł

W lutym br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształ−
tuje się na poziomie ujemnym, niższym niż przed miesiącem i najniższym od
stycznia 2003 r. Pesymistyczne i gorsze niż przed miesiącem są oceny bieżącego
portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw budow−
lanych. Prognozy w tym zakresie są również negatywne i gorsze od formułowa−
nych w styczniu br. Przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych trzech miesią−
cach ceny realizacji robót budowlano−montażowych mogą spadać szybciej niż
prognozowano przed miesiącem.

W lutym br. wśród barier w prowadzeniu działalności budowlanej zarówno
w znacznym stopniu wzrosła dotkliwość niedostatecznego popytu, a zmniejszyła
się uciążliwość niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Najbardziej uciąż−
liwymi barierami pozostają konkurencja ze strony innych firm oraz koszty za−
trudnienia (przy czym znaczenie tej drugiej bariery obniżyło się w porównaniu
ze styczniem ubiegłego roku).

Źródło: www.stat.gov.pl

Kierunki zamawiane
receptą na brak specjalistów

Według przewidywań Europejskiego Centrum Rozwoju Kształ−
cenia Zawodowego, europejska gospodarka do 2015 roku wygene−
ruje około 1,5 miliona nowych miejsc pracy w zawodach wymaga−
jących tytułu inżyniera. Tymczasem w Polsce maleje liczba absol−
wentów kierunków inżynieryjno−technicznych. Sytuacja na rynku
pracy została uwzględniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic−
twa Wyższego przy wyborze kierunków zamawianych w ramach
realizacji IV Priorytetu „Szkolnictwo wyższe i nauka” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007−2013.

W roku akademickim 2008/2009 wystartował pilotażowy program
zatytułowany „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, ma−
tematycznych i przyrodniczych – pilotaż”. Zakłada on przekazanie uczel−
niom wyższym dodatkowych funduszy na kształcenie przedstawicieli
deficytowych zawodów. Do projektu zakwalifikowało się 47 uczelni, z
czego aż 46 to jednostki państwowe. W ramach funduszy przeznaczo−
nych na realizację programu stworzono 2350 nowych miejsc dla osób
podejmujących studia na kierunkach zamawianych, przyznano stypen−
dia w wysokości 9000 PLN dla 1143 najlepszych studentów tychże kie−
runków, zorganizowano zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Podjęte działania miały na celu zwiększenie popularności wybranych
kierunków studiów wśród absolwentów szkół średnich. Wstępna analiza
skuteczności programu pilotażowego wykonana na podstawie informacji
uzyskanych z 32 uczelni wyższych wykazała, iż zainteresowanie zamó−
wionymi kierunkami rzeczywiście wzrosło. W stosunku do 2007 roku
liczba chętnych do podjęcia studiów na wskazanych kierunkach wzrosła
o 31,5%. Otrzymane dotacje pozwoliły uczelniom na zwiększenie liczby
miejsc na specjalizacjach objętych programem. W grudniu 2008 roku w
uwzględnionych w analizie szkołach wyższych na kierunkach zamawia−
nych studiowało o 6,5% więcej osób niż rok wcześniej.

Źródło: www.rynekpracy.pl
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Przed akcesją
Sytuacja na rynku pracy w branży budowlanej

przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej nie
napawała optymizmem do tego stopnia, iż powąt−
piewano w sensowność studiowania na kierunkach
z nią związanych. Polscy inżynierowie radzili sobie,
jak można − szczęśliwcy pracowali w zawodzie, część
zajęła się sprzedażą artykułów budowlanych bądź
inną profesją. Całkowita rezygnacja z zawodu była
raczej rzadkością, ale również miała miejsce. Mło−
dzi absolwenci kierunków technicznych mieli utrud−
nione zadanie na rynku pracy. Nie posiadali doświad−
czenia zawodowego, tym samym trudno było im uzy−
skać niezbędne do atrakcyjniejszej pracy uprawnie−
nia. Poważnym problemem były również, a może
przede wszystkim, dosyć niskie wynagrodzenia,
utrudniające samodzielne funkcjonowanie. Tak zwa−
ny rynek pracodawcy nie sprzyjał dobrej atmosferze
w miejscu pracy i dobremu traktowaniu personelu.

Stąd zrodziły się dylematy młodych absolwen−
tów kierunków inżynieryjnych oraz inżynierów z kil−
kuletnim doświadczeniem zawodowym, którzy nie
widzieli dla siebie perspektyw rozwoju i pracy w „nor−
malnych” warunkach za godziwe wynagrodzenie.

Stopniowo z kraju zaczęli wyjeżdżać na masową
skalę specjaliści, którzy korzystając z możliwości pod−
jęcia pracy za granicą, zaczęli żyć w nowej kulturze.

Osoby ze znajomością języka, często bez upraw−
nień, bez większych problemów znajdowały pracę
w dynamicznie funkcjonujących krajach. Nawet sła−
ba znajomość języka, przy dużej wiedzy merytorycz−
nej, przynajmniej na początku, pozwalały pracować
w zawodzie i otrzymywać bardzo atrakcyjne, jak na
owe czasy, wynagrodzenie. Wraz z napływem spe−
cjalistów zmieniały się kryteria doboru europejskich
pracodawców, którzy mieli coraz większe oczekiwa−
nia wobec kandydatów, zwłaszcza jeśli chodzi o zna−
jomość języka gospodarzy. Oczywiście decyzja o
wyjeździe wiązała się z ogromną zmianą w życiu
zarówno osoby, która opuściła ojczyznę, jak i jej naj−
bliższego otoczenia. Rozpoczęcie funkcjonowania w
nowym miejscu wiązało się z koniecznością przy−
najmniej częściowego przystosowania do nowego
środowiska.

Adaptacja kulturowa
Słownik socjologiczny definiuje ją jako „(...)

proces, w czasie którego elementy jednej kultury ule−
gają modyfikacji lub zanikowi, aby umożliwić jej
reprezentantom współistnienie z przedstawicielami
innej kultury” (1997). Polak wychowany w rodzi−
mej kulturze reprezentuje pewien system wartości i
norm, zawierający przekaz wskazujący na to, co jest
dla niego wartościowe, do czego należy dążyć i w
jaki sposób to realizować, czyli jak się zachowywać,
by spotkało to się z akceptacją ogółu. Są pewnie
wartości stałe oraz te, które zmieniają się wraz z po−
koleniem. Dla większości Polaków wartością jest
rodzina i praca, która pozwala zapewnić byt najbliż−
szym. Nie akceptujemy ostentacyjnych zachowań na
ulicy, ustępujemy w pewnych, znanych wszystkim
sytuacjach.

W nowej kulturze, odmiennej od rodzimej, poja−
wiają się nowe wartości i normy, często podobne do
polskich, czasami jednak takie, których często do koń−
ca Polak nie rozumie. Potrzebuje czasu, by je poznać,
by móc zrozumieć i nie działać wbrew, gdyż może to
spotkać się z odrzuceniem dominującej większości, któ−
ra oczekuje od gości szacunku dla swych obyczajów.

Polski inżynier na obcej ziemi
Przełomowy rok 2004 przyniósł możliwość pracy w niektórych krajach Unii Europejskiej. Państwa, które „zaryzykowały” przyjęcie

pracowników z nowych państw Unii, nie żałują, gdyż dzięki migracjom specjalistów znacznie wzmocniły ekonomicznie swoją gospodarkę.
Wbrew pesymistycznym przewidywaniom polscy pracownicy nie koncentrują się na uzyskaniu pomocy socjalnej, lecz na ciężkiej pracy, która

przynosi korzyści zarówno ich rodzinom, jak i goszczącym ich państwom.

Nasi specjaliści przebywali w pracy raczej w śro−
dowisku otwartym na innych, nie spotykali się z wro−
gością, niechęcią. Doceniano ich wiedzę merytorycz−
ną, sumienność, poważne podejście do pracy, świetną
znajomość obsługi specjalistycznych programów kom−
puterowych, znajomość języka angielskiego, dodatko−
wo zaś wynagradzano ich sowicie. Przyznawali, iż ufa−
no im często na tyle, że realizowali projekty, o których
nie mogliby marzyć w Polsce, zwłaszcza bez upraw−
nień. Z drugiej zaś strony mieli poczucie, iż są stanowi−
ska dla nich niedostępne, przeznaczone dla „swoich”,
mieli świadomość, iż trudno będzie je im zająć.

Model szoku kulturowego może pomóc okre−
ślić problemy, z jakimi styka się osoba, która znaj−
duje się nagle w nowym środowisku, starająca ada−
ptować się do nowej kultury.

Etapy szoku kulturowego
Według Kalervo Oberga proces adaptacji zawiera

cztery etapy pozwalające na przełamywanie szoku
kulturowego: miesiąc miodowy, szok kulturowy,
ożywienie, dopasowanie.

Na początku nowo przybyły był uczestnikiem
swoistego rodzaju miesiąca miodowego. Jest otwar−
ty na nowe, podziwia otoczenie, odczuwa radość
związaną z odkrywaniem odmienności. Jeśli szybko
wraca do ojczyzny, to wspomnienie może domino−
wać. Jeśli zostaje na dłużej, postrzeganie kraju, w
którym się gości, może diametralnie się zmienić. Po−
jawiają się problemy życia codziennego, konieczność
załatwiania ważnych spraw, odczuwanie braku kon−
taktu z najbliższymi. To, co początkowo zachwyca−
ło, może wzbudzać niechęć, zniecierpliwienie, na−
wet wrogość. Człowiek przechodzi szok kulturowy.
Odmienne obyczaje, ciągła komunikacja w obcym
języku bądź nie do końca jego zrozumienie, w skraj−
nych przypadkach zupełny brak znajomości mogą
sprzyjać trudnym sytuacjom w miejscu pracy, w oto−
czeniu społecznym migranta. Na tym etapie ujaw−
niają się stereotypy wobec innych nacji. Migranci
mogą zamykać się w swoich enklawach, unikać kon−
taktu z otoczeniem spoza rodzinnego kraju. Mogą
czuć niepewność w różnych sytuacjach społecznych.
Następuje ryzyko załamania nerwowego, przed któ−
rym ucieka się nieraz w świat uzależnień. Jeśli sytu−
acja przerasta migranta, warto rozważyć opcję po−
wrotu, zanim nastąpi załamanie nerwowe. Poznanie
kultury kraju goszczącego wraz z poprawą znajomo−
ści języka mogą sprzyjać ożywieniu, w trakcie któ−
rego znacznie polepsza się postrzeganie otoczenia.
Kolejnym etapem adaptacji będzie dopasowanie.
Przejawia się w akceptacji obyczajów kraju goszczą−
cego, ocenianie ich jako innego sposobu życia. Prze−
jawia się również w polepszeniu kondycji psychicz−
nej migranta. Po przejściu tego etapu migrant po
powrocie do ojczyzny z przyjemnością będzie wspo−
minać swoją podróż i życie za granicą.

Jak sobie radzić
Znajomość języka przed przyjazdem, nauka po

przyjeździe i korzystanie z niego na miejscu to pod−
stawowy sposób na ułatwienie funkcjonowania i ra−
dzenia sobie z szokiem kulturowym. Sprzyja to po−
znawaniu gospodarzy kraju. Polscy inżynierowie
pracujący w Irlandii byli bardzo otwarci na kontakty
z gospodarzami kraju. Kultura Irlandii, tak zbliżona
do polskiej, pozwalała na nawiązanie przyjaznych
relacji. W największym jednak stopniu Polacy kon−
centrowali się na relacjach z rodakami, zwłaszcza z

podobnym wykształceniem. Dużym wsparciem dla
nowo przybyłych są rodacy, którzy już odnaleźli się
w obcej kulturze. Częstokroć to właśnie koledzy z
roku, rodzeństwo sprowadzało innych specjalistów
do Irlandii, dając im nocleg oraz szereg informacji,
które były na wagę złota na początku przyjazdu. Na
szczególną uwagę zasługują zaś ci, którzy samodziel−
nie rozpoczęli „przecieranie szlaków”. Te osoby bez
kontaktów, znajomości poradziły sobie z nową rze−
czywistością.

Jeszcze w 2004 roku Irlandia była dla nas pod
względem zawodowym zagadką i wyzwaniem, dziś
jest „odkrytą wyspą”.

Najczęściej wymieniane powody wyjazdu:
� Polepszenie swojej sytuacji ekonomicznej;
� Znalezienie rozwojowej pracy w zawodzie;
� Podniesienie swojej wartości na rynku pracy;
� Polepszenie znajomości języka obcego;
� Potrzeba zmiany rozumianej jako rozwój osobisty;
� Potrzeba podróży, poznania innego kraju, nowej

kultury

Niektóre problemy, z jakimi musieli zmierzyć
się polscy inżynierowie przed przyjazdem do Ir−
landii:
� Rezygnacja z pracy przy braku pewności uzy−

skania lepszej w Irlandii (niektórzy jechali w
„ciemno”, stawiając wszystko na jedną kartę i
na miejscu szukali zatrudnienia, inni przyjeżdżali
na poszukiwania i rozmowy do Irlandii, biorąc
w pracy w Polsce urlopy; niektórzy byli poleca−
ni przez znajomych, kolegów ze studiów;

� Zorganizowanie spraw osobistych (w najtrud−
niejszej sytuacji byli rodzice, którzy zostawiali
dzieci, rozstające się małżeństwa, osoby odpo−
wiedzialne za starszych, chorych rodziców);

� Przygotowanie dużego nakładu środków finan−
sowych (naruszenie oszczędności, pożyczka −
bez gwarancji sukcesu finansowego).

Problemy, z jakimi musieli zmierzyć się pol−
scy inżynierowie po przyjeździe, z pozoru banal−
ne i oczywiste, zupełnie inaczej odczuwane na
obcym gruncie:
� Znalezienie mieszkania, pokoju;
� Załatwienie formalności związanych z legalną

pracą (uzyskanie niezbędnych numerów identy−
fikacji podatkowej − tu konieczne byty dane ad−
resowe);

� Znalezienie pracy;
� Konieczność komunikacji w języku obcym w

miejscu pracy;
� Wdrożenie się do nowego systemu pracy − po−

znanie innych regulacji prawnych, posługiwa−
nie się innymi jednostkami miary;

� Znalezienie mieszkania, przedszkola, szkoły (po
przyjeździe rodziny).

Emocjonalne koszty migracji:
� Rozstanie z najbliższymi (partnerem życiowym,

dziećmi, rodzicami);
� Brak pewności co do sukcesu związanego z

wyjazdem i związany z tym stres.

Autor: Elzbieta A. Prucnal
Consultant HAYS Construction & Property

E−mail: prucnal@hays.pl
Źródło: Builder, 01.09.2008
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