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Wiosna w pełni, więc i w pełni sezon na rynku nieruchomo−
ści. W kwietniu i maju odbywają się targi i konferencje dotyczą−
ce rynku mieszkań i domów. Tradycyjnie to właśnie w tych mie−
siącach najwięcej osób planuje zakupy. Aby mieć właściwy ob−
raz sytuacji, warto na bieżąco śledzić oferty i doniesienia z ryn−
ku. Dlatego też regularnie prezentujemy Państwu szeroką gamę
inwestycji i nieruchomości z rynku wtórnego oraz artykuły i wia−
domości branżowe.

W dziale „Prawo” publikujemy dwa artykuły dotyczące cieka−
wych, a mało znanych tematów: wykupu mieszkań zakładowych z
bonifikatą oraz planowanych zmian wprowadzających tzw. najem
okazjonalny z możliwością łatwego usunięcia niechcianych loka−
torów. W numerze znaleźć można również informacje o tym, jak
obecnie kształtują się ceny wynajmu mieszkań w Krakowie i in−
nych większych miastach Polski, oraz wyniki sondy ukazującej,
jak przez ostatni rok zmieniły się przewidywania co do cen wynaj−
mu. Zachęcamy także do przeczytania artykułu Ewy Łapy o małej
architekturze Krakowa. Jest to tematyka, do której bardzo często
nie przykłada się należytej wagi, a przecież to właśnie z obiektami
małej architektury mamy do czynienia na co dzień i od nich w
dużej mierze zależy komfort miejskiego życia.

Zapraszamy do lektury
Redakcja
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Z Krakowa
NIEZBĘDNIK

Tabela kursów średnich walut nr 83/A/NBP/2009 na dzień 29.04.2009
1 USD 3,3680
1 EUR 4,4498
1 CHF 2,9558
1 GBP 4,9608
1 UAH 0,4161
1 CZK 0,1663
1 RUB 0,1015

Cena 1 uncji złota 24−karatowego w próbie 999:
skup 3025,10 zł
sprzedaż 3478,83 zł

Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet
(dane na dzień 30.04.2009; źródło: NBP)

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

(dane na dzień 30.04.2009; źródła własne)

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,29
EURIBOR EURO 1,3720
LIBOR

CHF 0,4000
EUR 1,4044
USD 1,0994
GBP 1,4988

(dane na dzień 30.04.2009, 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

Poszukiwany inwestor dla hali w Czyżynach. Po uzyskaniu decy−
zji o pozwoleniu na budowę wszczęto postępowanie o zawarcie umo−
wy koncesji na budowę Hali Widowiskowo−Sportowej (Czyżyny) w
Krakowie. Inwestorowi udzielona zostanie koncesja, której przed−
miotem jest budowa obiektu na około 15 tys. miejsc siedzących wraz
z infrastrukturą towarzyszącą. Wyłoniony koncesjonariusz będzie
miał też za zadanie opracować projekt i zrealizować hotel w rejonie
skrzyżowania Al. Pokoju i projektowanej ul. Lema. Miasto planuje
budowę wielofunkcyjnego obiektu w Czyżynach w ramach partner−
stwa publiczno−prywatnego. Wkładem zamawiającego, czyli miasta
Krakowa, jest teren, przygotowana dokumentacja projektowa wraz z
pozwoleniem na budowę, a także inwestycje infrastrukturalne nie−
zbędne do funkcjonowania hali (drogi dojazdowe itp.). W zamian
koncesjonariusz będzie miał za zadanie wybudować arenę w Czyży−
nach, a w przyszłości pozyskiwać imprezy, które mogłyby się tam
odbywać. Będzie również zarządzać halą i obiektami towarzyszący−
mi. Oferenci mogą składać wnioski o zawarcie umowy koncesji do
15 czerwca. Szacunkowy koszt całej inwestycji to 400 mln zł. Auto−
rem koncepcji oraz dokumentacji projektowej hali w Czyżynach jest
konsorcjum firm Perbo Projekt z Krakowa i Modern Construction
Systems z Poznania.
Swoszowice na sprzedaż. Skarb Państwa, będący właścicielem po−
nad 90 proc. udziałów w uzdrowisku Kraków Swoszowice, zaprosił
do wstępnych negocjacji firmy pragnące stać się właścicielem tej
spółki (uzdrowisko ma formę prawną jednoosobowej spółki Skarbu
Państwa). Zgłosiło się aż osiem podmiotów zainteresowanych kup−
nem. Ministerialna decyzja dotycząca rozpatrzenia ofert wstępnych
ma być znana w najbliższych dniach.
Małopolska atrakcyjna dla biznesu. Według wyliczeń opracowa−
nych na podstawie danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospo−
darczej, a podanych przez miesięcznik „Forbes”, Kraków i Małopol−
ska to drugie najlepsze w kraju miejsce pod względem atrakcyjności
dla biznesu, ustępujące jedynie Warszawie. Stolica uzyskała w ran−
kingu 4392, Kraków zaś – 1041 punktów. Kolejne miejsca w rankin−
gu „Forbes” przypadły Poznaniowi (892 punkty) i Wrocławowi (883
punkty). Na dalszym pozycjach znalazły się: Katowice, Gdańsk,
Szczecin, Łódź, Lublin i Bydgoszcz.
Są firmy do budowy ulicy Lema. Do ogłoszonego przez Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) przetargu na budo−
wę ul. Lema zgłosiły się cztery firmy – Energopol, Skobud, Mota
Engil (wszystkie trzy z Krakowa) i Wąs−Bud. Nowa czteropasmowa
ulica ma połączyć al. Jana Pawła II z al. Pokoju. Wybierając kon−
kretną ofertę, ZIKiT ma kierować się głównie ceną.
Ceny wynajmu mieszkań spadły. W pierwszych miesiącach 2009
r. spadły ceny wynajmu mieszkań w Krakowie. Stało się tak w przy−
padku wszystkich kategorii mieszkań. Już w czwartym kwartale 2008
r. można było zaobserwować zwiększającą się liczbę tańszych miesz−
kań do wynajęcia, ale dotyczyło to głównie lokali większych – trzy−
i czteropokojowych. Analizując najczęściej poszukiwaną przez na−
jemców kategorię ofert, czyli te wystawiane bezpośrednio przez wła−
ścicieli mieszkań, okazuje się, że średnia cena wynajmu mieszkania
dwupokojowego w I kw. 2009 r. wyniosła 1486 zł, gdy 3 miesiące
wcześniej było to nieco ponad 1600 zł.
Będzie nowa ul. Nowohucka. Trwają przygotowania do dużej in−
westycji drogowej w rejonie ul. Nowuhuckiej. Stworzona ma być
koncepcja rozbudowy ulicy od ronda Dywizjonu 308 do węzła Sel−
gros. W tym celu Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
ogłosił przetarg, który ma wyłonić wykonawcę koncepcji rozbudo−
wy wraz z realizacją estakady nad rondem oraz budową dwupozio−
mowego węzła drogowego w rejonie hipermarketu Selgros. Zgodnie
ze specyfikacją, warianty przebudowy ul. Nowohuckiej powinny być
znane do końca tego roku. Następnie do listopada 2010 r., po wybo−
rze ostatecznego wariantu, ma zostać opracowana dokumentacja pro−
jektowa.

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

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

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

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

Stopa bezrobocia
w Krakowie: 3,3% w lutym 2009 r.
w Małopolsce: 8,8% w lutym 2009 r.
w kraju: 10,9% w lutym 2009 r.
(dane na dzień 30.04.2009, 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 30.04.2009, 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 30.04.2009, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,29
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,03
Olej napędowy 3,51
(dane na dzień 30.04.2009, 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.
III kwartał 2008 r. 3478 zł
IV kwartał 2008 r. 3631 zł
Cena ta jest ustalana w celu obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo
mieszkaniowe dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.

(dane na dzień 30.04.2009, 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 30.04.2009; źródło: ZE Kraków)

Średnia cena gazu dla lokali ogrzewanych gazem ziemnym wynosi około 4,72 zł/m3.
(dane na dzień 30.04.2009; 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.

Zmiany w postępowaniu przetargowym. Od 21 kwietnia obowią−
zują nowe przepisy dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania prze−
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Zmiany odnoszą się
przede wszystkim do zasad postępowania ze skargami na postępo−
wanie przetargowe w sprawie nieruchomości. Skargę na czynności
związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa
za pośrednictwem właściwego organu albo bezpośrednio do właści−
wego organu, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości, które pozosta−
ły po zlikwidowanej lub sprywatyzowanej państwowej osobie praw−
nej albo nieruchomości ujętych w prowadzonej przez ministra skar−
bu ewidencji nieruchomości przeznaczonych na potrzeby np. mini−
sterstw i urzędów centralnych. W przypadku wniesienia skargi, o
której mowa, właściwy organ wstrzymuje czynności związane ze
zbyciem nieruchomości. Minister skarbu państwa, wojewoda albo
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje
skargę w terminie siedmiu dni od daty jej otrzymania.
Prawo do odszkodowania za likwidację ogrodów. Przyjęta przez
Sejm 24 kwietnia br. nowelizacja ustawy z 25 lipca 2008 r. o szcze−
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych przewiduje, że w przypadku likwidacji ogrodów
działkowych pod budowę drogi publicznej działkowcy będą mieli
prawo do odszkodowania i rekompensaty. Odszkodowanie będzie
wypłacane przede wszystkim za narzędzia, urządzenia i obiekty znaj−
dujące się na działkach (np. drzewa owocowe czy altany). Odszko−
dowanie będzie też przysługiwało Polskiemu Związkowi Działkow−
ców za wszystkie inwestycje, które zostały poczynione w celu nor−
malnego korzystania z ogrodu działkowego.
Wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii. Zakończył się
nabór wniosków o unijne dotacje na inwestycje w alternatywne źró−
dła energii (w ramach programu Infrastruktura i Środowisko). Naj−
więcej złożonych projektów dotyczy budowy farm wiatrowych. Pula
środków w konkursie wynosi 742 mln zł, zaś zgłoszone przez przed−
siębiorców zapotrzebowanie – ponad 3,1 mld zł. Podpisywanie umów
z przedsiębiorcami, których inwestycje są najlepiej przygotowane,
ma się odbywać latem tego roku. Następny konkurs o unijne dotacje
na energetykę odnawialną jest planowany na II połowę 2009 r.
Utrzymanie porządku i czystości w gminach. W resorcie infra−
struktury trwają prace nad założeniami dla zmiany ustawy o utrzy−
maniu porządku i czystości w gminach. Propozycje zmierzają do roz−
wiązania kwestii gospodarki odpadami na poziomie regionu prze−
twarzania odpadów, którym będzie województwo. Gmina będzie za−
wierać – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – umowy
na odbiór odpadów w określonych sektorach lub w całej gminie i
pobierać opłaty z tym związane bezpośrednio od producentów odpa−
dów. Opłata związana z utylizacją i recyklingiem odpadów, zgodnie
z planami gospodarki odpadami województw, będzie zaś wyodręb−
niona i podawana do wiadomości publicznej.
Więcej oddanych mieszkań w marcu. Jak podaje GUS, w marcu
oddano łącznie do użytkowania blisko 120 tys. nowych mieszkań –
najwięcej z segmentu lokali przeznaczonych na sprzedaż oraz wyna−
jem. W ujęciu procentowym liczba oddanych mieszkań tego rodzaju
zwiększyła się w porównaniu z lutym o 25 proc. Ostatecznie na ryn−
ku pojawiło się w marcu 6439 mieszkań z tej grupy. Największe
wzrosty odnotowano dla mieszkań spółdzielczych. Ich liczba wzro−
sła w porównaniu z lutym o ponad 170 proc. Tym samym mieszka−
nia spółdzielcze powróciły do podobnego poziomu ze stycznia bie−
żącego roku. Wówczas oddano do użytkowania tylko o 13 lokali mniej
niż w marcu. Największe spadki w marcu odnotowano dla mieszkań
z grupy zakładowych, komunalnych, społeczno−czynszowych. Licz−
ba oddanych mieszkań z tego segmentu spadła w porównaniu z lu−
tym o jedną dziesiątą i wyniosła w marcu 408 lokali. Całkowita licz−
ba mieszkań oddanych do użytkowania zwiększyła się w marcu o 15
proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
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MISTRZEJOWICE, OS. OŚWIECENIA
Przestronne, 3−pok., w nowym budownictwie. Bardzo atrakcyjna

cena!!! Duży salon, 2 mniejsze pokoje, duża jasna kuchnia,
łazienka i WC. Od strony wsch. zabudowana loggia, od zach. −

balkon. Mieszkanie w dobrym stanie, umebl., wszystkie instalacje
nowe. Wysoki parter w 3−piętr. bloku Spokojna, cicha okolicy.

W pobliżu dużo parki, szkoły, kościół, plac targowy, sklepy
oraz zaplecze rekr.−sport. Dobra komunikacja.

Pow. 68,5 m2, cena 375.000 zł, of. RIII/33/03/09/MM
Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. RADZIKOWSKIEGO
Bardzo przestronne, 3−pok., duży metraż, atrakcyjna cena!!! Duża jasna,

bogato wyposaż. kuchnia, przestronny salon, duża garderoba i 2
balkony. Możliwość zmiany układu przestrzennego mieszkania na 4−pok.
(właściciel ma własną ekipę rem.−wykończ.). Mieszkanie wyposażone w
kominek, redukujący znacznie koszty ogrzewania. Mieszkanie w dobrym
stanie. Możliwość zakupu poddasza znajdującego się nad mieszkaniem

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

Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. PODKOWIŃSKIEGO
Wysoki standard, 3−pok., dwupoziomowe. Przestronny salon

połączony z jasną kuchnią, pokój na 1. poziomie oraz sypialnia
na 2. poziomie. Na każdym poziomie łazienka, na 1. dodatkowo

loggia, na 2. − taras 15 m2 z pięknym widokiem. Mieszkanie
w pełni umebl. i wyposaż., w nowym budownictwie, do wejścia
od zaraz. Bardzo atrakcyjna lokalizacja z dogodnym dojazdem

do centrum. Spokojna okolica, w pobliżu sklepy i punkty usług.
Pow. 78,5 m2, cena 650.000 zł, of. RVI/27/03/09/MM

Tel.: 516 120 807

OFERTY SPECJALNE − MIESZKANIA SPRZEDAŻ

BRONOWICE, UL. NA POLACH
Przestronne, 4−pok., na wysokim parterze w 1−piętrowym bloku,
w bardzo spokojnej okolicy, na bezpiecznym osiedlu. Mieszkanie
w pełni wyposażone, w wysokim standardzie, utrzymane w bardzo

dobrym stanie. Przestronna jasna kuchnia, 2 balkony i taras
oraz pomieszczenie gospodarcze. W cenie również garaż.

Bardzo atrakcyjna cena za metr kwadratowy!!!
Pow. 93,8 m2, cena 600.000 zł, of. RVI/26/03/09/MM

Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. LEA
Przestronne, 4−pok., w bardzo atrakcyjnej lokalizacji blisko centrum.

W całości umeblowane, bardzo ciekawy układ przestrzenny, przedpokój
połączony z jadalnią, duża jasna kuchnia, dwie wykończone w wysokim

standardzie 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

Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. STAŃCZYKA
Przestronne, 3−pok. mieszkanie w Salwator City, stan dewelop.
Nowe budownictwo na strzeżonym osiedlu z bogatym zapleczem
wypoczynkowo−rekr. Dwa pokoje, salon, jasna kuchnia, łazienka,

dodatkowa toaleta oraz garderoba. Łazienka i toaleta wykończone.
Na parterze budynku planowanie otwarcia supermarketu Alma.

Bardzo dobry dojazd do centrum.
Pow. 79,3 m2, cena 690.000 zł, of. 23/03/09/MM

Tel.: 516 120 807

MIESZKANIA I APARTAMENTY

www.greathouse.com.pl

NOWA HUTA, OS. NA SKARPIE
Mieszkanie 1−pok. Jasna, oddzielna kuchnia, w pełni umeblowana

oraz wyposażona (oprócz lodówki). Mieszkanie przed rokiem
przeszło gen. remont, w przedpokoju i salonie panele, nowe

wyposażenie kuchni, wymienione instalacje, nowe okna i drzwi
wejściowe. Mieszkanie zaaranżowane i wykończone w wysokim

standardzie.
Pow. 35,3 m2, cena 315.000 zł, of. 73/04/09/MM

Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. STRUSIA
Bardzo przestronne, 2−pok., dobrze utrzymane, z jasną oddzielną

kuchnią i loggią. Jedynymi elementami wymagającymi dodatkowych
nakładów jest ewentualna wymiana umywalki w łazience oraz mebli

w kuchni. Mieszkanie dwustronne, z pięknym widokiem na panoramę
miasta. Blok monitorowany, w otoczeniu dużo zieleni, blisko przys−
tanek MPK, dogodne połączenie z centrum. Bardzo atrakcyjna cena

podlegająca negocjacji!
Pow. 43,6 m2, cena 230.000 zł, of. 49/04/09/MM

Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. NA WZGÓRZACH
2−pok., jasna oddzielna kuchnia i loggia. Po gen. rem., wymienione
wszystkie instalacje. Wysoki stand., całkowicie umebl. (właściciel
zabiera jedynie lodówkę i szafę), do wejścia. Dwustronne, nowoc−
ześnie zaaranżowane i bardzo przestronne. W okolicy dużo zieleni,
bardzo spokojne sąsiedztwo. 50 m od przystanku MPK, dogodne
połączenie z centrum. W okolicy cała potrzebna infrastruktura.

Bardzo atrakcyjna cena, możliwość rozsądnej negocjacji. Polecam!!!
Pow. 40,2 m2, cena 235.000 zł, of. 48/04/09/MM

Tel.: 516 120 807

KURDWANÓW, UL. BIAŁORUSKA
Do sprzedania bardzo ładne mieszkanie przy ul. Białoruskiej.
Trzy przestronne pokoje, kuchnia, łazienka oraz przedpokój.

Mieszkanie posiada bardzo duży balkon (ok. 10 m2)
i dwie piwnice (ok. 5 m2).

Pow. 64, 2 m2, cena 360.000 zł, of. RIX/760/10/MM/TS
Tel.: 516 120 807

KURDWANÓW, UL. STOJAŁOWSKIEGO
Do sprzedania mieszkanie przy ul. Stojałowskiego. Trzy oddzielne

pokoje, kuchnia, łazienka oraz przedpokój. Okna drewniane w dobrym
stanie, jedno wymienione na plastikowe. Łazienka z kabiną pryszni−

cową, WC osobno.
Pow. 60,5 m2, cena 340.000 zł, of. RVIII//758/10/MG/TS

Tel.: 516 120 807

RUCZAJ, UL. MIŁKOWSKIEGO
Do sprzedaży mieszkanie na poddaszu w 4−piętrowym bloku,

w spokojnej dzielnicy Ruczaj. Piękny widok na Wawel i okolice.
Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i garderoba. Obok

mieszkania znajduje się komórka lokatorska. Polecam !!!
Pow. użytk. 55 m2, cena 350.000 zł, of. RVIII/77/04/09/TS

Tel.: 516 120 807



103

RYNEK WTÓRNYKrakowski Rynek Nieruchomości � Nr 09/2009 � 08.05 – 21.05.2009

Pośrednictwo Nieruchomości
GREAT HOUSE

Sp. z o.o.

ul.Basztowa 3
31-134 Krakówwww.greathouse.com.pl

tel: (12) 410-20-23
fax: (12) 430-21-91
kom: 516 120-807

e-mail: biuro@greathouse.com.pl

MIESZKANIA SPRZEDAŻ − WYBRANE OFERTY
Garsoniery i jednopokojowe

140.000 zł NOWA HUTA os. GÓRALI 16 m2, garsoniera po general−
nym remoncie

140.000 zł NOWA HUTA os. JAGIELLOŃSKIE 24 m2, mieszkanie
jednopokojowe do odświeżenia, IV p./IV p.

140.000 zł WOLA DUCHACKA ul. MAKOWA 24 m2, garsoniera,
składa się na nią przestronny pokój wraz z aneksem
kuchennym oraz łazienka

158.000 zł NOWA HUTA os. JAGIELLOŃSKIE 25,2 m2, mieszkanie
jednopokojowe po remoncie, umeblowane, do wejścia

160.000 zł NOWA HUTA os. BOHATERÓW WRZEŚNIA 25,4 m2,
garsoniera po remoncie, pełne umeblowanie, do wejścia

172.000 zł NOWA HUTA os. ALBERTYŃSKIE 25 m2, mieszkanie
jednopokojowe, umeblowane, łazienka do remontu

195.000 zł NOWA HUTA os. ALBERTYŃSKIE 25 m2, mieszkanie
jednopokojowe, umeblowane, łazienka do remontu

215.000 zł GÓRKA NARODOWA ul. KUŹNICY KOŁŁĄTOWSKIEJ
34 m2, mieszkanie jednopokojowe, nowe budownictwo,
umebl., balkon

215.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 34 m2, mieszkanie
jednopokojowe, nowe budownictwo, umeblowane, balkon

219.000 zł NOWA HUTA os. SŁONECZNE 35 m2, mieszkanie jedno−
pokojowe po gen. remoncie

220.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 39,6 m2, mieszkanie
jednopokojowe, jasna kuchnia, X piętro, balkon

220.000 zł KURDWANÓW ul. WYSŁOUCHÓW 34,7 m2, przytulne
mieszkanie jednopokojowe w nowym budownictwie. Pokój
z wypustem balkonowym

300.000 zł KROWODRZA ul. FIELDORFA−NILA 32 m2, mieszkanie
jednopokojowe, nowe budownictwo, jasna oddzielna kuch−
nia, balkon

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 gene−
ralnym remoncie, umeblowane, IV piętro

208.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 37 m2, ciemna
kuchnia, V piętro

220.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 37 m2, wysoki
standard, aneks kuchenny, wyposażenie kuchni pozostaje

225.000 zł NOWA HUTA os. II PUŁKU LOTNICZEGO 34 m2, parter
z oddzielnym wejściem z możliwością wykorzystania pod
działalność gospodarczą, kuchnia w formie aneksu.
Ogródek 60 m2

230.000 zł NOWA HUTA os. SPÓŁDZIELCZE 37 m2, kuchnia
w aneksie, pełne umeblowanie, balkon

240.000 zł NOWA HUTA os. STRUSIA 37 m2, wysoki standard,
aneks kuchenny

279.000 zł PIASKI NOWE ul. ŁUŻYCKA 45,9 m2, IV p./X p.

280.000 zł PRĄDNIK CZERWONY ul. MAJORA 44,2 m2, do odświe−
żenia, loggi

295.000 zł MISTRZEJOWICE ul. POWSTAŃCÓW 50,5 m2, j. kuchnia,
loggia

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

305.000 zł RUCZAJ ul. SZUWAROWA 44,1 m2, mieszkanie składa
się z 2 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki i przedpokoju

310.000 zł KLINY ul. BORKOWSKA 47 m2, w bardzo ładnym bloku,
spokojna okolica, mieszkanie na 3 piętrze

310.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM E 52 m2, jasna oddzielna
kuchnia, loggia

350.000 zł RUCZAJ ul. MIŁKOWSKIEGO 55 m2, mieszkanie na podda−
szu w 4−piętrowym bloku w spokojnej dzielnicy Ruczaj.

Trzypokojowe

310.000 zł NOWA HUTA os. OŚWIECENIA 63,5 m2, jasna kuchnia,
przestronny balkon

330.000 zł PIASKI NOWE ul. ŁUŻYCKA 55,7 m2, trzypokojowe
mieszkanie na I p./X p. Duże mieszkanie z loggią i piwni−
cą, oddzielną kuchnią

360.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM A 68 m2, jasna kuchnia,
IV piętro, loggia

360.000 zł WOLA DUCHACKA ul. BIAŁORUSKA 64,2 m2, mieszkanie
posiada bardzo duży balkon − ok. 10 m2, posiada również
aż dwie piwnice ok. 5 m2

390.000 zł NOWA HUTA os. II PUŁKU LOTNICZEGO 65,7 m2, jasna
kuchnia w pełni umeblowana, I piętro, loggia, garaż

390.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM E 62,5 m2, jasna oddzielna
kuchnia, loggia, umeblowane

390.000 zł NOWA HUTA os. KRAKOWIAKÓW 71,7 m2, jasna, ume−
blowana kuchnia, balkon i piwnica

395.000 zł NOWA HUTA os. KRAKOWIAKÓW 78 m2, jasna umeblow−
ana kuchnia, wysoki parter, suszarnia, piwnica, po gener−
alnym remoncie

400.000 zł NOWA HUTA os. OŚWIECENIA 71,5 m2, jasna, umeblow−
ana kuchnia. IV piętro.Balkon, duża piwnica.

410.000 zł PŁASZÓW ul. LIPSKA 69 m2, jasna kuchnia, mieszkanie
częściowo umeblowane, taras

425.000 zł NOWA HUTA ul. SKARŻYŃSKIEGO 65,7 m2, jasna, ume−
blowana kuchnia. Do mieszkania przynależy balkon i piwnica

450.000 zł MISTREJOWICE ul. WAWELSKA 74 m2, nowe budownict−
wo, duży taras

449.000 zł RUCZAJ ul. KOBIERZYŃSKA 67 m2, mieszkanie w now−
ym bloku, bardzo obszerny i przestronny balkon oraz piwni−
ca ok. 3 m2

Czteropokojowe i większe

490.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM E 84,4 m2, mieszkanie pię−
ciopokojowe, jasna, umeblowana kuchnia, I piętro, loggia,
garaż, do mieszkania należy część korytarza, bardzo wyso−
ki standard

490.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 85,5 m2, mieszkanie
czteropokojowe, po gen. Remoncie, z jasną kuchnią
i balkonem

580.000 zł NOWA HUTA ul. SKARŻYŃSKIEGO 88 m2, mieszkanie
czteropokojowe, jasna, umeblowana kuchnia, I piętro,
loggia, garaż, piwnica
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OFERTY SPECJALNE − APARTAMENTY I REZYDENCJE WYNAJEM

WOLA DUCHACKA, UL. TURNIEJOWA
Do wynajęcia wspaniały apartament na ul. Turniejowej,
mieszczący się w monitorowanym budynku. Apartament
posiada łazienkę i osobne WC, kuchnia jest umeblowana

i połączona z salonem jadalnym. Komórka lokatorska
i miejsce postojowe. W budynku jest SPA.

Pow. 98,1 m2, cena 2200 zł, of. RVII/33/04/09/KM
Kontakt: 516 120 807

KROWODRZA, OS. MOZARTA
Do wynajęcia piękny apartament 74 m2. Trzy pokoje (w jednym
z nich aneks kuchenny). Możliwość umeblowania pokoi. Balkon,

nowe okna PCV.
Pow. 74 m2, cena 2000 zł, of. RI /37/04/09KM

Kontakt: 516 120 807

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

Krakowa, 83 m2. II p. w kamienicy, 3 pokoje, samodzielna
kuchnia, 2 łazienki. W pełni wyposaż. i umebl. − lodówka,

pralka, telewizor, wieża hi−fi, wanna z hydromasażem,
kominek, kabina prysznicowa. Możl. podłączenia internetu.

Pow. 82 m2, cena 3200 zł, of. RV/18/03/09/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

Garsoniery i jednopokojowe
1.000 zł STARE MIASTO ul. HELCÓW, mieszkanie jednopokojowe o pow. 26 m2,

po remoncie, I p.
1.100 zł ŚRÓDMIEŚCIE ul. OSTATNIA, garsoniera o pow. 22 m2. Przestronny pokój

z aneksem kuchennym i łazienką.
1.120 zł DĄBIE ul. BAJECZNA, mieszkanie jednopokojowe po remoncie, pow.

26 m2. Wysoki standard.
1.400 zł PODGÓRZE ul. PILTZA, mieszkanie jednopokojowe o wysokim standardzie,

pow. 29 m2.
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
1.950 zł PODGÓRZE ul. PIWNA, jednopokojowe o pow. 40 m2, po remoncie

Dwupokojowe
1.000 zł OLSZA ul. MEISSNERA 30 m2, po remoncie, XI p.
1.600 zł KAZIMIERZ ul. BOBROWSKIEGO 40,5 m2, wysoki standard. Marmurowa

podłoga, taras.
1.500 zł WOLA JUSTOWSKA ul. NIEZAPOMINAJEK 45 m2, po remoncie, I p.
1.600 zł BRONOWICE ul. SOŁTYSA DYTMARA 42 m2, wysoki standard
1.700 zł PODGÓRZE ul. PILTZA 39 m2, apartament po remoncie
1.800 zł KAZIMIERZ ul. TRYNITARSKA 50 m2, doskonała lokalizacja, po remoncie
1.800 zł PRĄDNIK CZERWONY ul. MARCHOŁTA 56 m2, nowe
1.800 zł WOLA JUSTOWSKA ul. NIEZAPOMINAJEK 40 m2, po remoncie, wysoki

parter
1.900 zł STARE MIASTO ul. SYMFONICZNA 54 m2, oddzielna kuchnia, przestronny

przedpokój, balkon
2.000 zł DĄBIE ul. BAJECZNA 42 m2, nowe mieszkanie, IV p.
2.000 zł GRZEGÓRZKI ul. GRZEGÓRZECKA 40 m2, nowe
2.000 zł KROWODRZA ul. BIERNACKIEGO 75 m2, apartament po rem.
2.000 zł STARE MIASTO ul. ŚW. TOMASZA 33 m2, mieszkanie po rem., doskonała

lokalizacja
2.100 zł CENTRUM ul. KOLBERGA 48,5 m2, po rem., II p.
2.200 zł CENTRUM ul. MAZOWIECKA 50 m2, apartament dwupokojowy z oddziel−

ną kuchnią, łazienką i pięknym tarasem.
2.300 zł STARE MIASTO, MAŁY RYNEK 55 m2, przestronny pokój z aneksem

kuchennym, sypialnia i łazienka
2.500 zł KAZIMIERZ, ul. SZEROKA 55 m2, po remoncie
2.600 zł BRONOWICE, ul. STAŃCZYKA 5 0m2, wysoki standard. Doskonała lokali−

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

widokowy

2.900 zł ŚRÓDMIEŚCIE ul. ŚW. BENEDYKTA 76 m2, luksusowe, III p.
3.000 zł CENTRUM al. KRASIŃSKIEGO 73 m2, wysoki standard. Przestronne

pokoje.
3.200 zł STARE MIASTO ul. GRODZKA 40 m2, przestronny pokój z aneksem

kuchennym
3.500 zł SALWATOR ul. KOŚCIUSZKI 44 m2, wysoki standard, doskonała

lokalizacja

Trzypokojowe
2.000 zł KROWODRZA ul. BIERNACKIEGO 80 m2, apartament po rem.
2.000 zł KROWODRZA os. MOZARTA 74 m2, apartament po rem.
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 STARE MIASTO ul. SZYMANOWSKIEGO 67 m2, wysoki standard. Pełne

umeblowanie, oddzielna kuchnia, łazienka.
2.500 zł CENTRUM ul. MAZOWIECKA, 70 m2, apartament w doskonałej lokalizacji,

w pełni umeblowany.
2.500 zł GRZEGÓRZKI ul. GRZEGÓRECKA 64 m2, apartament w nowym budownic−

twie
3.000 zł ŁAGIEWNIKI ul. ZAKOPIAŃSKA 74 m2, stylowy apartament
3.200 zł STARE MIASTO ul. KURNIKI 82 m2, stylowo umeblowany apartament,

bardzo wysoki standard
3.500 zł CENTRUM ul. DŁUGA, 84 m2, przestronne pokoje, aneks kuchenny,

stylowe umeblowanie
3.500 zł ŁOBZÓW ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 81 m2, wysoki standard. Doskona−

ła lokalizacja.
3.500 zł STARE MIASTO ul. SZPITALNA 114,5 m2, apartament po rem.
4.000 zł CENTRUM ul. FELICJANEK 112 m2, apartament w doskonałej lokalizacji.

Wysoki standard.
4.000 zł STARE MIASTO ul. SZPITALNA 114 m2, apartament w doskonałej lokali−

zacji
6.000 zł STARE MIASTO ul. SAREGO 105 m2, apartament w doskonałej lokalizacji.

Wysoki standard. Stylowe meble.

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

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

6.000 zł PROKOCIM, ul. NA WRZOSACH 275 m2, apartament sześciopokojowy.
Bardzo wysoki standard.

MIESZKANIA I APARTAMENTY WYNAJEM − WYBRANE OFERTY
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WYBRANE OFERTY − LOKALE KOMERCYJNE WYNAJEM

OFERTY SPECJALNE − LOKALE KOMERCYJNE WYNAJEM

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

+ toaleta, okna nowe drewniane, wykładzina podłogowa.
Okazyjna cena 3200/m−c.

Pow. 75 m2, cena 3200 zł, of. K/139/10/M/DW
Kontakt: 516 120−807

ŚRÓDMIEŚCIE, UL. KARMELICKA
Lokal po gen. rem., na podłodze nowy parkiet bukowy, nowe
instalacje i okna PCV, założony alarm, 4 duże pomieszczenia,
w każdym 3−4 miejsca podłączeń do sieci telefonicznej oraz

komputera. Wejście od ul. Karmelickiej przez piękne podwórko.
Pow. 93 m2, cena 4000 zł, of. 22/03/09/DW

Kontakt : 516 120 807

PRĄDNIK BIAŁY, UL. OPOLSKA
Lokal biurowy o pow. 100 m2, w małej kamieniczce,

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 4200 zł, of. 21/03/09/DW1
Kontakt: 516− 120−807

PRĄDNIK BIAŁY, UL. OPOLSKA, pow. 250 m2
Atrakcyjny lokal biurowo−handlowy.

Otwarta przestrzeń.
Lokal do wejścia.
Cena 12.500 zł

CENTRUM, UL. RAKOWICKA, pow. 80 m2
Ekskluzywne miejsce, 3 pomieszczenia + łazienka.
Kuchnia wyposażona, drewniana podłoga, domofon,

internet, telefon, brama na pilota.
Dostępne od czerwca.

Cena 2600 zł

CENTRUM, UL. ŚW. AGNIESZKI, pow. 42 m2
Piękny lokal frontowy, z dużą witryną, pomieszcze−

nie wizualnie podzielone na dwa.
Lokal posiada drugie wejście oraz małe zaplecze

+ węzeł sanitarny. Do wejścia.
Najchętniej na biura.

Cena 3500 zł

ŁOBZÓW, UL. ŁOBZOWSKA, pow. 51 m2
Lokal na parterze, w apartamentowcu mieszk.−

biur. Stan dewelop., właściciel urządza pod
przyszłego najemcę. Wszystkie media. Teren

monitorowany oraz pod stałą security.
Cena 2400 zł

PRĄDNIK CZERWONY, UL. BORA KOMOROWSKIE−
GO, pow. 200 m2

Ładny lokal, idealny pod gastronomię. Łącznie
7 pomieszczeń (w tym duża sala, hol, łazienka, kuch−

nia i inne). Może być również pod biura.
Cena 6600 zł

CENTRUM, PL. MATEJKI, pow. 100 m2
Atrakcyjny lokal handl.−biur. Idealny na przedstawi−

cielstwa biur, banków, kancelarii prawniczych,
przychodni. Duże przeszklone witryny, pierwsze

pomieszczenie z możl. zrobienia recepcji i pocze−
kalni. Lokal niedawno wymalowany, na podłogach
terakota i wykładzina dywanowa. Dobrze rozplano−

wane położenie pokoi. Wys. pomieszczeń 4 m.
Cena 10.000 zł

KAZIMIERZ, UL. KRAKOWSKA,
pow. 80 m2

Lokal handlowy w centrum Krakowa,
3 pomieszczenia + łazienka. Do teraz
funkcjonująca restauracja. NA KAŻDĄ

działalność, właściciel zostawia
inwencję najemcy. Lokal do wejścia
od zaraz. Trzymiesięczna kaucja.

Cena 6500 zł

CENTRUM, UL. DIETLA, pow. 85 m2
Lokal biurowy w centrum, I p. Wejście
od ruchliwej, głównej ulicy. 4 pomiesz−
czenia + łazienka. Lokal wysoki stan−
dard, po rem. Nowe okna PCV, terako−

ta, ogrz. elektr. 2 taryfy. Media wg
liczników.

Cena 2500 zł

ŚRÓDMIEŚCIE, UL. SOBIESKIEGO,
pow. 69 m2

Lokal biurowy w kamienicy,
3 pomieszczenia + łazienka + aneks

kuchenny. Po remoncie.
Do wynajęcia od zaraz!

Cena 3500 zł

PRĄDNIK BIAŁY, UL. ZIELIŃSKA,
pow. 150 m2

Lokal biurowy na I p.
Do wejścia od zaraz.

Cena 6750 zł

ŚRÓDMIEŚCIE, UL. STAROWIŚLNA,
pow. 150 m2

Lokal biurowy w atrakcyjnej kamieni−
cy. Do wynajęcia od zaraz.

Cena 6750 zł

KAZIMIERZ, UL. BERKA JOSELEWI−
CZA, pow. 300 m2

Hala−magazyn na Kazimierzu,
2 pomieszczenia.
Cena 10.500 zł

PRĄDNIK CZERWONY, UL. BORA
KOMOROWSKIEGO, pow. 200 m2

Ładny lokal, idealny pod gastronomię.
Łącznie 7 pomieszczeń. Może być

również pod biura.
Cena 6600 zł

ŚRÓDMIEŚCIE, UL. DŁUGA,
pow. 150 m2

Do wynajęcia bardzo atrakcyjny
lokal handlowo−frontowy, idealny

na siedzibę banku lub pod
działalność handlową.

Cena 20.000 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
13 działek widokowych o pow. od 5,62 a do 7,78 a.

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

KOCMYRZOWSKA
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Działka usługowa o pow. 30 a z WZ  na budynek 2−kondy−
gnacyjny usługowo−komercyjny o pow. 1000 m2. Teren
płaski, częściowo uzbrojony. Projekt budynku w cenie. Dział−
ka w odległości ok. 200 m od planowanej obwodnicy.
CENA: 900.000 zł netto

BNP−4933                        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

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
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.
Generuje dochód−jest wynajęty.
CENA: 449.000 zł BNP−4672 KONTAKT: 509−951−803

BNP−4097 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 a

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 a. 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.
Generuje dochód−jest wynajęty.
CENA: 449.000 zł BNP−4672 KONTAKT: 509−951−803

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

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

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

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

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

Libertów - of. 4129
Bardzo ładny, dwustronny
apartament, 4-pok., 112 m2.
Garaż, piwnica, razem 176 m2.
Duży ogród, kameralna okolica.
Cena 650 000 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 kamienica.
Cena 2200 zł/m-c

Zwierzyniecka of. 3914
Mieszkanie 2-pok. o pow. 70 m2.
Wyposażone, bardzo wysoki
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-pok. 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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WIELICZKA
dom wynajem 160 m2,
dz. 8,5 a, 4 tys. zł/m−c

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

5 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

LEA
wynajem 57 m2,

2 pokoje, I p., 1,6 tys. zł/m−c

ZIELONKI
70 m2, 3 pokoje, sprzedaż,

395 tys. zł

RADZIKOWSKIEGO
51 m2, 2 pokoje, sprzedaż,

395 tys. zł

BROŻKA
59 m2, 3 pokoje, sprzedaż,

350 tys. zł

SŁOMIANA
48 m2, 3 pokoje, sprzedaż,

320 tys. zł

WIEDEŃSKA
dom wynajem 220 m2,

dz. 18 a, garaż, 7 tys. zł/m−c

KLINY ok. Zagaje
263 m2, dz. 4,7 m2, dom sprze−

daż, 995 tys. zł

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

LEA
97 m2, 4 pokoje, I p., sprze−

daż, 760 tys. zł

LEA
59 m2, 2 pokoje, taras, garaż,

sprzedaż, 535 tys. zł

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
Komorowskiego − 45 m2, III/III p., 520 tys. zł
Brodowicza − 45 m2, parter, 293 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 ar, garaż, hip.,
850 tys. zł
Armii Krajowej − 69 m2, XI p., hip., garaż, 690 tys. zł
Starowiślna − 70 m2, I p., balkon, hip., 600 tys. zł
Kielecka − 73 m2, balkon, I p., 700 tys. zł

3−pokojowe
Strzelców − 58 m2, XII/XVp., hip., 375 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
Radzikowskiego − 65 m2, I p., loggia, 460 tys. zł
Wróblewskiego − 147 m2, I p., hip., 1,7 mln zł
Al. Słowackiego − 177 m2, I p., 6 pokoi, 1,4 mln zł

BIURA WYNAJEM
OKAZJA − ok. Św. Gertrudy − lokale do wynajęcia
na działalność biurową, hotelową, medyczną itp.,
25 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 euro/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
Bronowice − 250 m2, dz. 11,5 a, 6−letni, 1,6 mln zł
ok. Rysi Stok − 220 m2, dz. 6 a, 2,5 mln zł

Piastowska − 1/2 willi, 108 m2, 3 pok., 3,6 a, garaż,
1,2 mln zł
Bielany − 155 m2, dz. 163 m2, garaż, 950 tys. zł
Św. Faustyny − 320 m2, dz. 6,3 a, 1,4 mln zł
Skawina − centrum, 88 m2, dz. 4,5 a, 220 tys. zł

LOKALE UŻYTKOWE − WYNAJEM
Zwierzyniecka − 90 m2, handlowy, 12 tys. zł netto/m−c
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 ar, 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 5.100 m2 PUM,
4,8 mln zł
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OLSZANICA
320 m2, dz. 16 a, dom sprzedaż,

2,6 mln 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 − 370 m2, open space, z możl. powiększenia o I p.
− 10 000 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

Karmelicka − 98 m2, po remoncie − 4000 zł
Karmelicka, ok. − 336 m2 − wysoki standard − 21 000 zł
Krowoderska − 98 m2, parter, wysoki standard − 5400 zł
Łokietka, ok. − 452 m2, dom − 18 000 zł
Marka − 83 m2, po remoncie − 5000 zł
Mikołajska okolice − 60 m2 − 3500 zł
Mogilska okolice − 100 m2 − 2500 zł
Nowohucka okolica − 180 m2 biurowo−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 wynaj.
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 − 13 000 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, bud. malownicze działki ze staro−
drzewem w cichej okolicy, dogodny dojazd, uzbr. od 214 zł/m2
Krowodrza − działka do wydzierżawienia − na parking, komis
samochodowy itp. 19 a − 5000 zł
Kostrze − 1,4 ha, widokowa, 12 000 zł/a
ok. Skawiny − 5 ha, częściowo zabudowane − 2 000 000 zł
ok. Tyńca − 2,5 ha − inf. 501−191−787
Podgórze − 24 ha, WZ na docelowo 165 000 m2 PUM − 160 000 000 zł
Podgórze, Borek Fałęcki − 15 ha, 100 zł/m2
Węgrzce − 15 a, komercyjna, pozwolenie budowlane na 440 m2
pawilonu usługowo−handlowego − 25 000 zł/a
Zakopianka − komercyjna, przy drodze, 49 a − 40 000 zł/a
Rynek Główny, okolice − 90 a, 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

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

HANDLOWE WYNAJEM – of. wybrane
Długa − 240 m2 − 120 zł/m2
Długa − 78 m2 − 8000 zł
Długa − od 50 do 200 m2, parter, witryny − od 150 zł/m2
Floriańska − 44 m2 − 18 000 zł
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

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

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!
Łuczyce, dom wolnostojący

o pow. ok. 150 m2 + garaż 20 m2,
działka 9 a, stan surowy zadaszony,
dachówka ceramiczna, widokowa

okolica, 350.000 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, 195 000 zł
2−pok.: Krowodrza / ul.Kawiory, 31 m2, I/IIp., po remoncie, 279 000 zł
3−pok.: os. Piastów ok.52 m2, 0/Xp., piwnica, loggia zabudowana, 275 000 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, niezamieszkały, 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 35 m2, stan dewelop., 529 000 zł
Wieliczka, Bogucice, dom 145 m2, dz. 9,07 a, stan surowy zamk., 475 000 zł
gm. Kocmyrzów−Luborzyca / Łuczyce, dwa domy o pow. 190 m2, dz. ok. 17 a,
w stanie dewelop., 670 000 zł brutto
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 drogą asfaltową, 97 000 zł

Słomniki / blisko trasy E−7, 12,10 a, bud.−usług., płaska, cz. uzbrojona, 120 000 zł
gm. Siepraw / Zakliczyn, 13 a, budowlana, uzbrojona, ładnie położona, 135 000 zł
Kraków / Czerwony Prądnik 19,36 a, inwestycyjna, komercyjna, 900 000 zł + VAT
gm. Kocmyrzów−Luborzyca / Wola Luborzycka, 15 a, budowlana, w okolicy
domów jednorodzinnych, 9000 zł/a
gm. Lanckorona / Izdebnik, od 20 a do 107 a, rolna, rol.−leśna, od 1000 zł/a
gm. Zabierzów / Rząska, ok. 38 a, bud.−usług., dojazd drogą asfaltową, 855 000 zł
gm. Iwanowice / Sieciechowice, 100 a, budowlana z prawomocnym pozwoleniem
na budowę 9 a, 698 000 zł

WYNAJEM:

Budynki / Lokale użytkowe / mieszkania – 35 aktualnych ofert w bazie
Azory / ul. Radzikowskiego 36 m2, mieszkanie 2−pok., III/VIp., nowe, wykończ., 1400 zł
Pychowice / ul. Sodowa, 40 m2, mieszkanie 2−pok., I/IIIp., kameralne osiedle,
umeblowane i wyposaż., 1600 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
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 miejsca w garażu podz., 3000 zł
Kraków / Bielany 300 m2, dz. 22 a, dom 2−p., 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

Kraków/Nowa Huta/rej.
ul. Wańkowicza, ok. 56 a,

budowlano−usługowa, dojazd
drogą utwardzaną, w okolicy

domów jednorodzinnych,
728.000 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

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!
Al. 29 Listopada/ok. ul. Rogatka,

2−pok., 48,5 m2, II/IIp.,
niezależne ustawne pokoje, 

2 balkony, 279.000 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

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

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!
gm. Michałowice/Pielgrzymowice,
ok. 12 a, bud., dojazd drogą
asfaltową, w okolicy domów

jednorodzinnych,
5−6 km od Krakowa, 149.000 zł
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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. Działka 46a.
Of 2767 3 300 000 zł
CIESZYŃSKA, 216 m2, strych do adaptacji, aktualne WZiZT, stylowa, II piętrowa
kamienica. Of 2977 695 000 zł
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
NOWA HUTA, 1139 m2, obiekt mag./prod.. Dz. 1,39 ha. Of 2078 3 200 000 zł
OFICERSKIE, kamienica 706 m2, stan b. dobry, 10 mieszkań, WZ na adaptację
piwnic i budowę windy. Działka 2,8 a. Of 2886 4 200 000 zł
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 warsztat,
piętro mieszkalne 164 m2, strych do adaptacji.. Działka 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. Działka 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 3 700 000 zł
ZYGMUNTA AUGUSTA, 25% udziałów w kamienicy o pow. 1188 m2, budynek
w dobrym stanie. Działka 5,6 a. Of 91 1 500 000 zł

DZIAŁKI
KOCMYRZOWSKA, okolice, 54,8 a, mieszkalno usługowa, idealna pod halę.
Of 2840 840 000 zł
KSIĄŻNICZKI, 24 a, budowlana, możl. podziału, prąd, woda, gaz. Of 3038 516 000 zł
MAŁA GÓRA, 48 a, WZiZT na zabudowę wielorodzinną,
łącznie ok. 6000 PUM. 3 600 000 zł
MNIKÓW, 18 a, budowlana, objęta planem, prąd, woda, gaz. Of 3039 195 000 zł
PYCHOWICE, działki budowlane od 5 do 17 a, objęte planem zagospodarowania,
spokojna okolica, niska zabudowa. Of 3006 70 000 zł/a
SWOSZOWICE, 5 a, pełne uzbrojenie, dojazd asfaltowy. Of 2793 165 000 zł
SWOSZOWICE, 8,3 a, płaska, cicha okolica, prąd, woda, gaz. Of 1804 240 000 zł
WOLA JUSTOWSKA, 22 a, kształtna, płaska, wszystkie media, blisko
Parku Decjusza. Of 3039 2 600 000 zł
WROBELA, 48 a, WZiZT na obiekt magazynowy z zapleczem socjalnym, położona
w sąsiedztwie budowanej obwodnicy. Of 157 1 050 000 zł

DOMY W KRAKOWIE
AZORY, 240 m2, pół bliźniaka z 2000 r. do wejścia. Dz. 3,16 a. Of 1606,1 200 000 zł
KOSTRZE, 137 m2, pół bliźniaka, do wykończenia, 5 pokoi, garaż. Działka 8 a,
widok na Las Wolski. Of 1998 830 000 zł
ŁAGIEWNIKI, 400 m2, blisko sanktuarium, 8 pokoi. Dz. 8,5 a. Of 55 1 800 000 zł
ŁOBZÓW, ok. Piastowskiej, 280 m2, 4−letnia szeregówka, 7 pokoi. Działka 1,8 a.
Of 1246 2 350 000 zł
NOWA HUTA, 170 m2, pół bliźniaka, stan deweloperski. Działka 3 a.
Of. 1630 580 000 zł
OLSZA, 120 m2, segment narożny, do remontu, 4 pokoje. Dz. 1,5 a.
Of 2583 1 050 000 zł
OLSZANICA, 220 m2, pół bliźniaka, do wykończenia, 4 pokoje, częściowo
podpiwniczony; garaż. Działka 4,5 a. Of 2474 870 000 zł
OJCOWSKA, 300 m2, wolnostojący, z 1991 r., wielorodzinny lub z możliwością
prowadzenia działalności. Działka 12 a. Of 2530 900 000 zł

PYCHOWICE, 100 m2, parterowy, 4 pokoje, do remontu. Dz. 3,8 a.
Of. 2251  560 000 zł
WRÓBLOWICE, 350 m2, dwurodzinny, po generalnym remoncie, 6 pokoi. Działka
6 a. Of 476 OKAZJA! 650 000 zł

DOMY W OKOLICACH KRAKOWA
BIBICE, pół bliźniaka, 204 m2, stan surowy otwarty, 5 pokoi. Dz. 6 a.
Of 1750 465 000 zł
BOLECHOWICE, 263 m2, st. surowy zamknięty, projekt indywidualny, 6 pokoi,
garaż. Widokowa działka 8,14 a, dojazd asfaltowy. Of 2612 685 000 zł
BOLECHOWICE, 190 m2, 2000 r., do wejścia. Działka 27 a, w sąsiedztwie lasu,
oaza ciszy i spokoju. Of 3066 970 000 zł
BRZEGI, 177 m2, wolnostojący, stan surowy otwarty, 5 pokoi, garaż. Działka 6,35 a.
Of 505 354 000 zł
LIBERTÓW, 250 m2, do wykończenia, indywidualny projekt, garaż dwustanowisko−
wy. Działka 12 a, widok na cały Kraków. Of 526 1 300 000 zł
PĘKOWICE, 180 m2, nowy, do wykończenia, 5 pokoi. Działka 10 a, wszystkie
media. Of 2344 699 000 zł
RĄCZNA, 160 m2, 1958 r., po remoncie! Działka 22 a. Of 2993 435 000 zł
RZĄSKA, pół bliźniaka, 175 m2, surowy otwarty, media w budynku, 5 pokoi, garaż.
Widokowa działka 6 a, stok południowy. Of 1945 650 000 zł

MIESZKANIA
24 m2, garsoniera, SPÓŁDZIELCÓW, V/X p., nowe okna, panele. Of 3050 155 000 zł
26 m2, garsoniera, BAJECZNA, III/IV p., po remoncie, wyposażona.
Of 3042 205 000 zł
30 m2, 1−pok., DUNIN−WĄSOWICZA, I/IV p., komfortowe, po remoncie.
Of 3032 310 000 zł
42 m2, 1−pok, RUSZNIKARSKA, 2002 r., IV/VIII p., możliwe wydzielenie 2 pokoi.
Of 3062 330 000 zł
42 m2, 2−pok., LITEWSKA, I/IV p., do remontu, oddzielna kuchnia, balkon.
Of 3031 330 000 zł
42 m2, 2−pok, WENECJA, sąsiedztwo kilku uczelni, 10 min do Rynku.
Of 2997 375 000 zł
43,5 m2, 2−pok., PIASTOWSKA, III/X p., oddzielna kuchnia, pokoje 16+9 m2.
Of 3022 349 000 zł
46 m2, 2−pok., ŁUŻYCKA, po remoncie, IV/X p., wyposażona kuchnia, loggia.
Of 3051 275 000 zł
47 m2, 3−pok., RYDLA, po remoncie, nowe instalacje, okna; loggia.
Of 1764 350 000 zł
50 m2, 2−pok. FR. NULLO, II/IV p., oddzielna kuchnia, blok z cegły.
Of 2622 350 000 zł
56 m2, 3−pok., KROWOD. ZUCHÓW, do wejścia, nowe okna, balkon.
Of 3033 380 000 zł
74 m2, 3−pok., KS. MEIERA, 2008 r., VII/VIII p., do wejścia, garaż w cenie!
Of 3070 560 000 zł
84 m2, 3−pok., SZWEDZKA, 2002 r., IV/IV p., dwa balkony, widok na Wawel,
wydzielone miejsce parkingowe. Of 1183 650 000 zł
84 m2, 4−pok., GRZEGÓRZECKA, III/V p., 2002 r., do wejścia, balkon, możliwość
dokupienia garażu. Of 3052 780 000 zł
91 m2, 3−pok., STAROWIŚLNA, III/IV p., wyremontowane, blisko Wisły.
Of 3014 630 000 zł
111 m2, 3−pok. OS. OFICERSKIE, wydzielony parter przedwojennego domu, w cenie
działka za domem 2,2 a, 44 m2, strychu oraz 50 m2 piwnicy. Of 343 977 000 zł

WĘGRZCE, 260 m2, do wykończenia, indywidualny
projekt, wysokiej klasy materiały. Działka 8 a, ogrodzona.

Of 3044, 899 000 zł

GRABIE
GRABIE, 130 m2, 2−letni, ciche miejsce, kształtna

działka 8 a. Of 1749, 590 000 zł

WRZĄSOWICE
WRZĄSOWICE, 190 m2, do wykończenia, 6 pokoi, garaż.
Działka 7,4 a; 5 min od granicy Krakowa. OKAZJA! Of 517,

510 000 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
175.000 24 m2 KALINOWE po gen rem., kuch. umeb. 8909
153.000 23,50 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

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
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 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 udział w domu 2−rodzinnym, mieszkanie 2−pok.

38 m2, działka 9671
340.000 41 m2 WÓJTOWSKA łaz., kuch. po rem., 9802
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
295.000 69,8 m2 ALEKSANDRY do remontu, parter, dwa balkony 9470
300.000 68,7 m2 LILLI WENEDY 3/10 p., do remontu 9353
330.000 59 m2 STARE PODGÓRZE do remontu, 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
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 2/4p 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 balkony, 2 łaz., mogą być

2 mieszkania 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 rem., 1/4 p.,

po podz. fizycznym 9241

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

530.000 123 m2 KARMELICKA WZ z 10.2006 na 2−3 mieszkania 8660

13 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

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

311.000 38 m2 2,76 a PRĄDNIK BIAŁY udział w domu 2−rodzinnym 9669

380.000 150 m2 7 a TYNIEC do rem., 3 pok., kuch., łaz. 9211

581.000 170 m2 4,75 a CZYŻYNY 5 pok., 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 remoncie 9318

DOMY poza Krakowem
550.000 150 m2 11 a MODLNICZKA st. sur. zamknięty., 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. 32m 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 m2 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 m2, 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
300.000 30 a PRZYLASEK RUSIECKI do podziału po 7a, p,w,g 9600
700.000 60 a ZABIERZÓW szer. 38 m, pod 1−10 domów, p, w, g, k 7873

1.600.000 16,48 a KRAKÓW, UL. LUBOSTROŃ budynek 4−kondygn. 9653

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA / LOKALE / DOMY
1.300 PLN 54 m2 SPOKOJNA umeblowane, wyposażone, pralka, lodówka,

pościel, sztućce 9293
1.560 PLN 30 m2 ZWIERZYNIECKA mieszkanie, biuro, gabinet 9725
2.000 PLN 85 m2 HARASYMOWICZA częściowo umebl. 4657
2.070 PLN 45 m2 ZWIERZYNIECKA mieszkanie, biuro gabinet 8475
2.500 PLN 180 m2 6a JUGOWICE 3 kondygn., garaż 5182
2.500 PLN 70 m2 CZYŻYNY lok. Biurowy, 3 pokoje, socj.+łaz., 1 piętro, garaż 9738
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 14aWOLA JUSTOWSKA umeblowany, po remoncie, 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, po generalnym rem., łazienka, kuchnia wyposażone 115.000 PLN

Lanckorońska − 23,5 m2, 1 piętro, jasna kuchnia 153.000 PLN
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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, dwupoko−
jowe mieszkanie, pow.

48 m2 z miejscem
garażowym w luksuso−
wym kompleksie Angel

City w sąsiedztwie
Galerii Krakowskiej i

Dworca Głównego. Stan
deweloperski, 440 000 zł

BIELSKO BIAŁA,
Rynek 9 i 10,

dwie kamienice,
pow. 1751 m2,
brak najemców,

3 750 000 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

KARŁOWICZA
3 nowe mieszkania

o powierzchni od 50 do
67 m2, 2 i 3 pokojowe,
doskonała lokalizacja

w cichym miejscu
 w centrum miasta,

dodatkowo możliwość
najmu garaży. 2000 –

2400 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)



121

RYNEK WTÓRNYKrakowski Rynek Nieruchomości � Nr 09/2009 � 08.05 – 21.05.2009

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

BRZESKO - BH463
Dom wolnostojący o pow. uż. 135 m2 usytuowany na działce

400 m2. Parter: wiatrołap, korytarz, pom. gospodarcze/pralnia,
aneks kuchenny ze spiżarnią, salon z wyjściem na taras i na ogród

od strony południowej, pokój, toaleta, garaż. Piętro: 3 sypialnie,
łazienka. Dom w stanie sur. zamkn., pokryty blachodachówką,

z wykonaną elewacją zewnętrzną, okna plastikowe, drzwi zewnętrz-
ne i brama garażowa. Wszystkie media doprowadzone do budynku.

Ok. 2,5 km od centrum Brzeska, łatwy i szybki dojazd.
Cena: 320 000 zł

GIEBUŁTÓW - BH464
Piękna, widokowa działka, w całości budowlana, usytuowana

w Giebułtowie, w gminie Wielka Wieś. Działka o pow. 1125 m2
plus udziały w drodze. Działka płaska, w kształcie prostokąta o

wymiarach 25x45 m. Wszystkie media: gaz, prąd, woda, kanaliza-
cja doprowadzone do działki. Odległość od centrum Krakowa

– 13 km. Bardzo dogodny dojazd do Krakowa ok. 15 min.
Cena: 27 000 zł/100 m2

GŁOGOCZÓW - BH475
Piękny dom wolnostojący o pow. użytkowej 184,15 m2, usytuowa-
ny na widokowej działce 1200 m2 na granicy Mogilan i Głogoczo-
wa. Cicha, spokojna okolica, w sąsiedztwie nowe domy i rezyden-

cje. Odl. od centrum Krakowa ok. 18 km. Dom budowany w
technologii tradycyjnej, pokryty dachówką ceramiczną. Stan sur.

zamkn., czyli dom ocieplony styropianem z całkowicie wykończoną
elewacją zewnętrzną, stolarką zewnętrzną, przyłączem mediów
(prąd, woda, gaz) do budynku. Podjazd do garażu oraz do drzwi

wejściowych wyłożony kostką brukową. Cena: 700 000 zł

OFERTY SPECJALNE

WYNAJEM

KRAKÓW, RONDO MOGILSKIE (okolice) - BHw118
Lokal biurowy, usługowy po gen. remoncie o pow. 74 m2, usytuowa-

ny na parterze wolnostojącego budynku na os. Oficerskim. Lokal
składa się z 4 niezależnych pomieszczeń, recepcji, zaplecza kuchen-
nego i łazienki. Standard wykończenia: na podłogach parkiet dębowy,
płytki gresowe, okna plastikowe, ogrzewanie centralne gazowe (piec

dwufunkcyjny), system alarmowy. Lokal dostępny od zaraz.
Cena miesięcznie: 3400 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

GM. WIELICZKA - BH469
Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z użytkowym

poddaszem o pow. 188 m2. Położony na pięknej, widokowej działce
o pow. 4600 m2 w Węgrzcach Wielkich. Zbudowany w technologii
tradycyjnej, dach pokryty dachówką ceramiczną. Stan dewelop.,

ocieplony styropianem z elewacją zewnętrzną, stolarką zewnętrzną
(okna PCV, drzwi wejściowe, bramy garażowe), przyłączem

mediów (prąd, woda, gaz, kanalizacja) do budynku
wraz z rozprowadzeniem wewnątrz. Działka ogrodzona, podjazd do

garażu oraz do drzwi wejściowych wyłożony kostką brukową.
W budynku dwustanowiskowy garaż. Cena: 850 000 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, STAROWIŚLNA (okolice) - BHw131
Przestronny lokal biurowy o pow. ok. 213 m2, usytuowany

na IV piętrze w biurowcu w okolicy ul. Starowiślnej. Rozkład:
recepcja, 10 pomieszczeń biurowych, kuchnia, łazienka, komunika-

cja. Wysoki standard wykończenia: okna nowe, na podłogach
w pokojach wykładzina, w kuchni i łazience terakota, klimatyzacja,

rolety. W biurowcu winda, ochrona. Miejsca parkingowe z tyłu
budynku. Cena miesięcznie: 52 zł netto/m2 (w tym ogrzewanie)

+ media wg zużycia

WĘGRZCE WIELKIE - BH486
Funkcjonalny dom wolnostojący o pow. użytkowej 160,9 m2,
zaś całkowitej 173,2 m2, usytuowany na działce 720 m2, w
gm. Wieliczka, 3 km od wschodniej granicy Krakowa. Wokół
tereny zielone i nowa zabudowa. Doskonała komunikacja z
Krakowem. Dom budowany w technologii tradycyjnej, dach

pokryty dachówką ceramiczną. Dom w stanie sur. otw. Wszyst-
kie media doprowadzone do budynku. Istnieje możliwość

doprowadzenia budynku do stanu deweloperskiego
za cenę 550 000 zł. Cena: 450 000 zł
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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
Urzędnicza − 38 − 65 m2, 2−, 3− pokojowe, do remontu i po remoncie 7500 − 8500 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
Wola Justowska − 260 m2, 7 a, ładny dom, atrakcyjna okolica 2 500 000 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
Floriańska − 160 m2, 3 p., 4 pokoje 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

OFERUJEMY DUŻE POWIERZCHNIE BIUROWE DO WYNAJĘCIA
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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 3−pokojowe na parterze, możliwość adaptacji na lokal.
Cena 1 800 000 PLN OF. 3/002
RADZIWIŁOWSKA 1−pokojowe z oddzielną kuchnią i łazienką o łącznej pow.
36 m2, po remoncie, dodatkowo antresola ok. 10 m2. Cena 490 000 PLN OF.1/014
SŁAWKOWSKA 1−pokojowe o pow. 35 m2, po remoncie, w zabytkowej kamienicy.
Cena 750 000 PLN OF. 1/022
STUDENCKA 1−3 pokojowe o pow. od 31 do 82 m2. Cena 12 500 PLN/m2.
MARKA 2−pokojowe o pow. 58 m2. Cena 1 320 000 PLN OF. 2/041
GRODZKA 2−pokojowe o pow. 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 7 000 PLN/m2.

NAJEM:
GRODZKA 3−pokojowe o pow. 116 m2, pełne umeblowanie. Cena 5000 PLN
(obejmuje media) OF. N/083
WESTERPLATTE 2−pokojowe o pow. ok. 70 m2. Cena 2000 PLN m−c + media OF. N/003
SZPITALNA apartament dwupoziomowy o pow. 43 m2, salon z aneksem, sypialnia
i łazienka. Cena 18 000 PLN + czynsz +media OF.N/031
RADZIWIŁOWSKA apartament 2−pokojowy o pow. 59 m2. Cena 2500 PLN
PLAC NA GROBLACH 2−pokojowe o pow. 39 m2 (17,5 i 10,5 m2), umeblowane
max 3 os., chętnie studenci. Cena 1500 PLN + czynsz (155 PLN) + prąd OF. N/079
TOMASZA studio o 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−pokojowe 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 małego remontu.
Cena 14 000 PLN netto/m−c OF. L/047
FLORIAŃSKA pow. 165 m2, I i II 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 o pow.
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 2200 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. 36,7 m2,
parter w oficynie, 2 sale + sanitariat.
Cena 400 000 PLN OF.L/008
PLAC NA STAWACH 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. o pow. 58 m2,
w oficynie. 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 r., 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 kondygn., 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. 235 000 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 decyzją WZ,
kompletna 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 przekwali−
fikowania, 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 PLN

! ! ! 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, a na parterze znajdują się pomieszczenia pomocnic−
ze. 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 za m2 OF. DZ/080
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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
WITOSA/TURNIEJOWA – 2 pok., 60 m2, j. kuch.+jadal., balk., IIIp, 299 000 zł
FATIMSKA – 1 pok., 30 m2, III/IV, do zamieszkania, 207 000 zł
BOCHEŃSKA – 1 pok., 30 m2, I/III, do zamieszkania, 360 000 zł
MEISELSA – 2 pok. + j. kuchnia, 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/IV, mieszkanie do remontu,
260 000 zł
SZUWAROWA (Ruczaj) – 3 pok., 87,20 m2, dwupoziom., wys. standard,
660 000 zł
BRONISŁAWY (Salwator) – 3 pok., 66 m2, II p, idealna lokalizacja, 740 000 zł
GROTA ROWECKIEGO – 3 pok., 73 m2, parter/X, do remontu, 455 000 zł
SODOWA – 80 m2, nowe, dwupoziomowe, stan dewelop.6025/m2,
482 000 zł!!!
MOGILSKA – 4 pok. + kuch., łaz, dwupoziomowe 64/140 m2, skosy,
520 000 zł
BARSKA (Dębniki) – 4 pok., 81 m2, p/III, 12−letnie, taras, 600 000 zł
BELLINY PRAŻMOWSKIEGO – 3 pok., 125/86 m2, II/II, wysoki standard – 990 000 zł
OBOZOWA (Ruczaj) – 4 pok., 110 m2, dwupoziom., 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
KLINY – Miodońskiego , dom 263 m2, dz. 5 a, 3 poziomy + strych, garaż,
widok, 995 000 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., kuchnia,
95 m2, 1 500 000 zł
CHRZANÓW – działka przemysł., WZiZT 3 ha
KATOWICE – kamienica 660 m2, centrum, 1 Maja, cegła, lokale
oraz mieszkania 1 600 000 zł

www.jurek−klonowska.com 

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

DZIAŁKI – SPRZEDAŻ – wybrane oferty
JERZMANOWICE – 80 a, dz. bud. + zezwolenia, widokowa, 10 000 zł/a
MŁODZIEJOWICE k. Michałowic – 40 a, bud. 16 000 zł/a + 1 ha rolna 3500 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 WZiZT
OWCZARY – 2 działki po 10 a w centrum Owczar, bud./uzbrojone 15 000 zł/a
MODLNICZKA – 40 a, budowlana, w okolicy nowe zabud. jednorodz., 25 000 zł/a
KRASIENIEC ZAKUPNY – 29 a, budowlana, widokowa 250 000 zł/8500 a
RZĄSKA – działka budowlana, media i kanalizacja, 25 000 zł/a
SIEBOROWICE gm. Michałowice – dz. rolna, 12,5 a, media, możliwość
przekw. 4000/a
WOŁOWICE – gm. Liszki – działka 88 a bud.−rolna, podział na 4 działki, 5500 zł/a

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 − do uzgodnienia
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



125

RYNEK WTÓRNYKrakowski Rynek Nieruchomości � Nr 09/2009 � 08.05 – 21.05.2009

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, II p./II p. − 250 000 zł
Aleksandry − P + aneks kuch., 31 m2, X p./X p.
− 155 000 zł
os. Teatralne − P + K, 32 m2, III p./III p. − 179 000 zł
os. Górali − 2P + aneks kuch., 43 m2, II p./II p. −
180 000 zł
Jaremy − 2P + aneks K, 34 m2, I p./X p. − 225 000 zł
Spółdzielców − 2P + aneks K, 36 m2, III p./IV p. −
229 000 zł
Al. Pokoju − 2P + aneks K, 37 m2, IX p./X p. −
245 000 zł
Jerzmanowskiego − 2P + K, 40 m2, III p./IV p. −
200 000 zł
Teligi − 2P + K, 40 m2, III p./IV p. − 230 000 zł
Siemaszki − 2P + K, 40 m2, II p./IV p. − 300 000 zł
Ułanów − 2P + K, 43 m2, X p./X p. − 280 000 zł
Podedworze − 2P + K, 45 m2, IX p./X p. −
2380500 zł
Strzelców − 2P + K, 46 m2, II p./IV p. − 275 000 zł
Młyńska − 2P + K, 46 m2, IV p./IV p. − 295 000 zł
Czarnogórska −2P + K, 48 m2, III p./IV p.
− 275 000 zł
Fr. Nullo − 2P + K, 50 m2, II p./IV p. −375 000 zł
Grzegórzecka − 2P + K, 50 m2, IV p./IV p. − 375 000 zł
os. Złotego Wieku − 2P + K, 52 m2, III p./IV p. −
290 000 zł
Narutowicza − 2P + K, 52 m2, I p./IV p. − 305 000 zł
Miechowity − 2P + K, 52 m2, I p./IV p. − 349 000 zł

Prusa − 2P + K, 64 m2, II p./III p. − 520 000 zł
Gnieźnieńska − 3P + aneks K, 45 m2, VII p./X p. −
299 000 zł
Łokietka − 3P + K, 47 m2, VI p./X p. − 270 000 zł
Meissnera − 3P + K, 47 m2, I p./IV p. − 285 000 zł
Komandosów − 3P + K, 47 m2, III p./IV p. − 325 000 zł
os. Tysiąclecia − 3P + K, 48 m2, IV p./IV p.
− 285 000 zł
Rusznikarska − 3P + K, 48 m2, II p./X p. − 310 000 zł
Na Błonie − 3P + K, 48 m2, IV p./X p. − 345 000 zł
Lilli Wenedy − 3P + K, 51 m2, II p./X p. − 320 000 zł
Powstańców − 3P + K, 53 m2, 0 p/X p. − 300 000 zł
Grenadierów − 3P + K, 56 m2, II p./III p. − 499 000 zł
os. Krakowiaków − 3P + K, 57 m2, IV p./V p.
− 260 000 zł
Rydygiera − 3P + aneks kuch., 60 m2, II p./II p. −
400 000 zł
Aleksandry − 3P + K, 61 m2, III p./X p. − 290 000 zł
Siewna − 3P + K, 62 m2, IV p./IV p. − 379 000 zł
Konarskiego − 3P + K, 62 m2, IV p./IV p. − 630 000 zł
os. Stalowe − 3P + K, 63 m2, V p./V p. − 290 000 zł
Bojki − 3P + K, 63 m2, IX p./X p. − 299 000 zł
Tarnobrzeska − 3P + K, 63 m2, III p./IV p.
− 325 000 zł
Krowod. Zuchów − 3P + K, 64 m2, IV p./IV p.
− 360 000 zł
Al. Kijowska − 3P + K, 65 m2, III p./X p. − 435 000 zł
os. Górali − 3P + K, 76 m2, II p./II p. − 310 000 zł
Guttenberga − 3P + K, 70 m2, III p./IV p. − 425 000 zł
Fałata − 3P + K, 72 m2, II p./III p. − 600 000 zł

Zapolskiej − 3P + K, 78 m2, VII p./VIII p. − 546 000 zł
Chopina − 3P + K, 82 m2, IV p./IV p. − 811 800 zł
Lea − 3P + K, 85 m2, IV p./IV p. − 799 500 zł
Lea − 3P + K, 86 m2, I p./IV p. − 630 000 zł
Lea − 3P + K, 94 m2, I p./IV p. − 770 000 zł
Chopina − 3P + K, 100 m2, III p./IV p. − 1 000 000 zł
Pużaka − 4P + K, 69 m2, I p./I p. − 450 000 zł
Heleny − 4P + K, 72 m2, II p./IV p. − 352 800 zł
os. Centrum E − 4P + K, 84 m2, I p./VI p. − 490 000 zł
Lea − 4P + K, 112 m2, III p./IV p. − 840 000 zł

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

 OFERTA SPECJALNA

 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

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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nieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615

31−116 Kraków ul. Studencka 6

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
37 m2 – ul. Stachiewicza – III/X, balkon – 269 000 zł
41,1 m2 p.c. – 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
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
63 m2 p.c. – osiedle Pasternik – II/II, nowe, wykończone – 359 000 zł
71,4 m2 − ul. Kolberga − I/III, 2 balkony − 730 000 zł
86,3 m2 − al. Mickiewicza − II/V, balkon, winda − 699 000 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
– 475 000 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 – 890 000 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

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

Kamienice, udziały, strychy
ul. Rakowicka – cała kamienica 609 m2 – 3 600 000 zł
ok. Parku Krakowskiego − cała kamienica 610 m2 − 4 000 000 zł
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 pozw. na budowę 475 PUM – 3 650 000 zł

Domy sprzedaż
Wielkie Drogi k/Skawiny 90 m2 + 69 a + stodoła − wolnostojący, murowany,
do remontu − 260 000 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 klima−
tem, drewniany z bali − 270 000 zł, of. DZ/213
Wola Justowska 100 m2 + 7 a − do remontu lub rozbiórki, piękna działka z
miejscem na drugi dom − 1 580 000 zł, of. DK/197
Olsza 109 m2 + 2,5 a + garaż + strych – piętro domu – 600 000 zł, of. DK/200
os. Oficerskie 112 m2 + piwnice, strych, ogród − parter w willi z lat 30.,
atrakcyjne − 1 250 000 zł, of.4/4804
Bronowice 113 m2 + 30 m2 strychu − parter domu − 873 000 zł, of. DK/188
Skawina – Kopanka 116,5 m2 z 2 garażami + 6,14 a – dom wolnostojący,
parterowy, do niewielkiego remontu – 390 000 zł
Wysoka ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 120 m2 + 17 a + stodoła – wolnosto−
jący, murowany, w dobrym stanie – 235 000 zł
Tomaszowice 130 m2 + 8 a + garaż − 2 domy wolnostojące, stan dewelo−
perski, dobre materiały, widokowe działki − po 695 000 zł, of. DZ/186
Trojanowice 142 m2 z garażem + 7 a − 1/2 bliźniaka, stan sur. zamkn.
− 515 000 zł, of. DZ/218
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 – 380 000 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 178 m2 + 30 a – stan surowy otwarty, parterowy z użytkowym
poddaszem na pięknej, widokowej działce – 350 000 zł
Cianowice 180 m2 z garażem + 8 a – 1/2 bliźniaka, stan surowy zamknięty −
450 000 zł, of. DZ/193

Cianowice 180 m2 z garażem + 6 a − wolnostojący, stan deweloperski −
650 000 zł, of. DZ/193
ok. Woli Filipowskiej 180 m2 + 7,25 a − wolnostojący, parterowy +
poddasze, stan surowy zamknięty − 310 000 zł
Zielonki 206 m2 + 3,8 a – bliźniak w kameralnym ekskluzywnym osiedlu –
do wykończenia wewnątrz – 890 000 zł
Skawina 220 m2 z garażem + 8,9 a – 2 letni, 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
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
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 − 340 000 zł, of. D/366
Bolechowice 11,55 a − budowlana, uzbrojona − 388 000 zł
Branice 11,7 a − budowlana, obok dworu w Branicach − 125 000 zł, of. D/359
Maszyce 2 x 12 a − widokowe, budowlane − każda po 225 000 zł, of. D/387
Tomaszowice 12 a − budowlana, atrakcyjna − 330 000 zł
Smardzowice – 12,2 a – budowlano−rolna, na obrzeżu Parku Ojcowskie−
go, widokowa – 110 000 zł, of. D/362
Baczyn 2 x 13 a – budowlane, widokowe, obok siebie – po 234 000 zł
Zelczyna 13,55 a − budowlana, przy drodze asfaltowej, widokowa,
uzbrojona – 120 000 zł, of. D/409
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

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, bud.
Bochnia,

ul. Mjr. Bacy, ul. Grodeckiego,
ul. Strzelecka

Więcej zdjęć na www.daniec.com
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PKG Real Estate
ul. Cybulskiego 2
31-117 Kraków
tel. 012 426 5076/5126
www.pkgkrakow.pl
www.property-krakow.com/pl
biuro@property-krakow.com

KRAKÓW, STARE PODGÓRZE
UL. TRAUGUTTA 20

� Działka inwestycyjna z kamienicą oraz pełnym
projektem przebudowy;

� Aktualne pozwolenie na budowę;

� Powierzchnia działki: 651 m2; PUM lokali: 991 m2;

� Brak najemców;

� Projekt: 17 apartamentów, 1 poziom powierzchni
komercyjnych, 12 miejsc parkingowych;

� Gotowa strona internetowa inwestycji
oraz broszury reklamowe;

� Cena: 2 500 000 PLN do negocjacji
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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

SKOTNIKI
156 m2 z garażem + 5,12 a
− nowy dom, wolnostojący,
zbudowany z ceramiki, stan surowy
otwarty,  of.DK/198
CENA: 380.000 zł

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

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

Great House
Tel. 0516−120−807

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

Buy House
Tel. (012) 428−50−58

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

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

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

Lokal handlowo−usługowy, parter 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

MOGILANY Parkowe Wzgórze
SUPERKOMFORTOWY DOM
DO WYNAJĘCIA
osiedle zamknięte.
160 m2
CENA: 5.500 zł

WD PARTNER
Tel. 0501−325−420

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

OFERTA NA WYŁACZNOŚĆ!!!
GM. MICHAŁOWICE/PIELGRZYMOWICE
ok. 12 a, budowlana, dojazd drogą asfal−
tową, w okolicy domów jednorodzinnych,
5−6 km od Krakowa.
CENA: 149.000 zł

Centrum Nieruchomości KONT
Tel. 0604−252−617
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SPRZEDAŻ
����� Bronowice, część domu z oddzielnym wejściem,

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

����� Centrum E, Nowa Huta 62,5 m2, 3-pokojowe.
Cena 345.000 zł. Tel. 0500-552-902

����� ul. Dobrego Pasterza, 51,2 m2, 2-pokojowe, III pię-
tro, otwarta, umeblowana kuchnia, szafy wnękowe,
nowe wykończenie o wysokim standardzie.
Cena 450.000 zł. Tel. 0601-441-402

����� ul. Gazowa, 53m2, 2- pokojowe, stan bardzo dobry,
kamienica na Kazimierzu. Cena 530.000 zł. Tel. 0503-
751-398

����� ul. Imbramowska, Prądnik Biały, 65,70 m2, 3-poko-
jowe, wysoki standard, po gen. remoncie, blok
ocieplony, dwie windy. Miejsca parkingowe przed
blokiem, zielona okolica, dobra komunikacja.
Cena 455.000 zł. Tel. 0662-690-900, e-mail:
a_paris000@hotmail.com

����� Katowice-Załęże, 45,75 m2, po remoncie, ostatnie
piętro, bez balkonu, zadbany blok. Dobra lokalizacja,

dogodna komunikacja. Cena 149.900 zł. Tel. 0607-
232-958, e-mail: arek_s69@tlen.pl

����� os. Kolorowe-Czyżyny, 52 m2. Pokoje, przedpokój-
parkiet; kuchnia-płytki, meble na wymiar; łazienka-gla-
zura. Okna PCV i drzwi antywłamaniowe, instalacja
alarmowa. Piwnica w cenie, możliwość wynajęcia dru-
giej. Blok z cegły i pustaków, ocieplony, klatki wyre-
montowane, wiatrołapy. Osiedle z dużą ilością zieleni,
tereny spacerowe, boiska, plac zabaw dla dzieci. W
pobliżu 2 przedszkola, szkoły, basen, ośrodek zdro-
wia, apteka, poczta, sklepy. Dobra komunikacja. Miesz-
kanie wolne od lipca/sierpnia. Cena 310.000 zł.
Tel. 0602-635-393 e-mail: mieszkaniekoloro-
we@wp.pl

����� ul. Krowederskich Zuchów, 58 m2, 3-pokojowe.
Cena 400.000 zł - możliwa sprzedaż ratalna. Tel. 0515-
908-234

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

����� Legnica, centrum, 66 m2. Cena 220.000 zł. Tel. 0513-
576-465, e-mail: djmario@konto.pl

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

����� ul. Lipska, Podgórze, 36,70 m2, 2-pokojowe, III/IV p.,
salon z aneksem kuchennym, częściowo umeblowa-
ne, duży balkon, piwnica. Ekspozycja okien: wschód-
zachód. Czynsz ok. 240 zł. Cena 225.000 zł. Tel. 0606-
738-288, e-mail: m.kielar@chello.pl

����� ul. Lubostroń, Podgórze, osiedle Europejskie – Am-
sterdam, 53 m2, 2-pokojowe z aneksem kuchennym,
nowe, wysoki parter, stan deweloperski. Osiedle ogro-
dzone i monitorowane. Spokojna okolica.
Cena 344.000 zł – do negocjacji! Tel. 0790-229-009,
e-mail: europejskie@op.pl

����� ul. Mazowiecka, 90 m2, 3- pokojowe, po kapitalnym
remoncie, w zadbanej kamienicy. Cena 8 000 zł/m2.
Ewentualnie zamiana na dom. Tel. 0502-155-716

����� ul. Mitery, 64 m2, IV piętro, 3-pokojowe, do remon-
tu. Cena 348.000 zł. Tel. 0609-521-038

����� ul. Radzikowskiego, 36 m2, 2-pokojowe, I p, nowe,
salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, hall,
duży balkon, winda, ładnie wykończone.
Cena 279.000 zł. Tel. 0501-741-142

����� ul. Senatorska, Zwierzyniec, Salwator, 65 m2, 3-po-
kojowe, czynsz 280 zł. Cena 590.000 zł, e-mail: sal-
wator.senatorska@gmail.com

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

����� ul. Słoneckiego, Śródmieście, 57 m2, 3-pokojowe,
III/VI, nowe, bardzo ładne, trzy duże balkony, do wej-
ścia. Blok ogrodzony, parking pod blokiem. Mieszka-
nie bardzo ciche. Czynsz 310 zł. Bardzo dobry dojazd
do centrum. Cena 428.000 zł. Tel. 0501-597-559,
md25@poczta.fm

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

����� Warszawa, Praga Południe, 45,40 m2, 2-pokojowe,
blok odnowiony i ocieplony, ciepłe i ciche mieszkanie.
Spokojne sąsiedztwo, dobry dojazd do centrum.
Cena 330.000 zł. Tel. 0503-407-074, e-mail:
konradw@chello.pl

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



131

OGŁOSZENIA DROBNEKrakowski Rynek Nieruchomości � Nr 09/2009 � 08.05 – 21.05.2009

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

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

����� ul. Zapolskiej/Stańczyka, Salwator City, 33 m2. 1-po-
kojowe + aneks kuchenny. Cena 250.000 zł. Tel. 0515-
908-230

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

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

����� ul. Bronowicka, 240 m2 + działka- 4,5 a- do remon-
tu. Cena 1 150 000 zł. Tel. 0503- 672-614

����� Czchów, okolice Będzieszyna, pow. 190,90 m2, działka
18 a. Rozpoczęta budowa domu (docelowo: piętro +
użytkowe poddasze) przepiękna okolica. Cena 178.000 zł.
Tel. 0608-319-097, e-mail: krajcok@poczta.onet.pl

����� Falenty Nowe, pow. 220 m2, działka 5 a, dom w za-
budowie bliźniaczej, wykończenie wysokiej jakości,
wszystkie instalacje, pełne media, monitoring. Zakoń-
czenie budowy: III kw. 2009 r., bardzo dobry dojazd
do Warszawy. Cena 1 370.000 zł. Tel. 0605-142-720,
e-mail: amatejkowska@wp.pl

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

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

����� ok. Krakowa, Brzoskwinia, 15 km od Krakowa, pow.
całkowita 225 m2, nowy, stan surowy-otwarty (ściany
z pustaka Thermopor, kryty dachówką ceramiczną).
Działka 8 a położona na południowym stoku doliny
Brzoskwini, pełne media. Cena 365.000 zł. Tel. 0607-
183-127

����� Kraków, Nowa Huta, 142 m2, stan deweloperski, sa-
lon z otwartą kuchnią, 3 sypialnie, 2 łazienki, pomiesz-
czenia gospodarcze, garaż. Działka 2,30 a.
Cena 545.000 zł. Tel. 0609-521-038

����� Krynica Zdrój, 208 m2, działka 5,50 a, nowo wybudo-
wany dom, wykończony materiałami najwyższej jakości
oraz naturalnym kamieniem i drewnem, taras i ogród,
piękna okolica z widokiem na góry. Cena 850.000 zł.
Tel. 0601-930-027, www.domywkrynicy.pl

����� Książ Wielki, 150 m2, działka 10 a, dom w bardzo
dobrym stanie, położony przy drodze asfaltowej, od-
dalony 200 m od trasy E7, dwa garaże. Cena 300.000 zł.
Tel.0501-772-166, e-mail: wiestrans@miechow.com

KATOWICE - CENTRUMKATOWICE - CENTRUMKATOWICE - CENTRUMKATOWICE - CENTRUMKATOWICE - CENTRUM
ul. Jagiellońskaul. Jagiellońskaul. Jagiellońskaul. Jagiellońskaul. Jagiellońska

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

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

biura lub na wynajem pod studentów.

cena 379.000 PLN    tel. 666-830-383

Sprzedam nowe domy:
Kraków – Sidzina,

ul. Petrażyckiego.
Gaj – gm. Mogilany,

ul. Zadziele.
Telefon 602 755 654

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

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
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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. Michałowice, 10 km od Krakowa, 148 m2 +
działka 6,48 a- ogrodzona i zagospodarowana. Dom
typu dworek, nowy, komfortowo wykończony. W ce-
nie umeblowanie i wyposażenie w sprzęt AGD.
Cena 730. 000 zł. Tel. 0600-913-814

����� południe Krakowa, 320 m2, dz. 14.5 a, dom w bu-
dowie typu dworek, z możliwością podziału na dwa.
Cena: 5000 zł/m2. Tel. 0501-192-109

����� Sieraków, 8 km od Krakowa, 165 m2, dom kryty gon-
tem, wybudowany z najwyższej jakości, komfortowo
wyposażony. Oryginalnie zaprojektowane wnętrze,
stropy drewniane z wyeksponowanymi belkami. Sa-
lon z kominkiem, 3 sypialnie, 2 łazienki, pokój bilardo-
wy, garaż. Działka 69 a, południowy stok, ogrodzona
z zagospodarowanym ogrodem z widokiem na góry.
Cena 1.990.000 zł. Tel. 0601-201-331

����� Węgrzce Wielkie, 5 km od Krakowa, 140 m2, 4-letni, w
pełni wykończony, alarm. Działka 4,5 a, zagospodaro-
wana, ogrodzona. Cena 720.000 zł. Tel. 0609-664-848

����� gm. Wielka Wieś, Bębło, 220 m2, nowy dom, tynki,
kryty dachówką, pełne media, działka 9 a. Cena
560.000 zł. Tel. 0602-887-633

����� Zabierzów, 228 m2, nowy, wolnostojący, stan suro-
wy. Działka 7,5 a, pełne media, widokowa, zieleń
i przestrzeń. Cena 550.000 z. Tel. 0601-439-397

����� gm. Zielonki, Korzkiew – Grębynice, pow. użytkowa
z garażem 151 m2, dom w zabudowie bliźniaczej. Stan
deweloperski - piec, grzejniki, instalacje, tynki, stolar-
ka. Działka 5,85 a, widokowa lokalizacja. Cena 610.000 zł.
Tel. 664-091-281, e-mail: krzysztof.pulchny@op.pl

Działki
����� Alwernia, blisko drogi Kraków- Oświęcim. Działki bu-

dowlane o pow. 9 a, widokowe. Cena 89.000zł - cena
do negocjacji. Tel. 012-353-27-69

����� ul. Emaus, Wola Justowska, 6,39 a, wymiary 35x45 m,
media: prąd i kanalizacja na działce, w pobliżu woda i
gaz. Bardzo atrakcyjna działka w spokojnej okolicy
z dużą ilością zieleni, prawomocne WZ na dom w za-
budowie bliźniaczej oraz złożony wniosek o WZ
na dom jednorodzinny. Cena 2 100.000 zł. Tel. 0691-
524-511, e-mail: mdworzanski@gmail.com

����� gm. Zielonki, Trojanowice, działka budowlana o pow.
11 a. Około 40 m prąd, gaz, na działce woda, zatwier-
dzony plan kanalizacji. Cena 280.000 zł. Tel. 0518-646-
340

����� 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. Działka budowlana o pow.
10 a. Działka płaska w kształcie prostokąta. W okolicy
zabudowa nowych domów jednorodzinnych. Sprze-
daż bez pośredników. Cena 130.000zł. Tel. 0601-545-
521

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

����� Kasina Wielka, okolica góry Śnieżnica, 16 a, komercyj-
no- budowlana. Na hotel, dom weselny, stację benzy-
nową, parking, myjnię, rezydencję. Uzbrojenie obok.
Piękne widoki. Cena 7000 zł/a. Tel. 0798-100-584

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

����� Lasek Wolski, okolice, udział 17 a w działce 110 a,
południowy stok, graniczący z Laskiem Wolskim. WZ
na kilka domów jednorodzinnych. Niepowtarzalna
okazja. Cena 100.000 zł/a. Tel. 0602-765- 080

����� Lublin, Zadębie, 12,80 ha, działka inwestycyjna we
wschodniej, przemysłowej części Lublina, w miejsco-
wym planie zagospodarowania AG (pod budowę fa-
bryki, hal produkcyjnych, centrum logistycznego, ser-
wisowego, magazynów, składów, hali wystawowej,
hipermarketu). Na działce sieć energetyczną, gazową,
wodno-kanal. dostosowana do potrzeb przemysłu.
Własna bocznica kolejową, dobry dojazd do drogi kra-
jowej E372. Cena 16.620.000 zł. Tel. 056-465-48-88,
e-mail: marketing@matuszewski.com.pl

����� Mała Wieś, 65 a, budowlana, widokowa, na górce,
pełne media. Cena 10.000 zł/a. Tel. 0694-079-907

����� ok. Niepołomic, 10 a, 12 a, budowlane, kształt kwa-
dratu, przy drodze asfaltowej, prąd, woda, gaz, kana-
lizacja na działce. Do lasu 500 m, blisko sklep. Cena
14.000 zł/a - do negocjacji. Tel. 0501-416-850

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

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

����� Swoszowice, 12 a, z WZ, piękna lokalizacja, idealny

prostokąt, sąsiedztwo lasu, sadu. Cena 58.000 zł/a.
Tel. 0724-246-938

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

����� Warszawa, Wilanów, 2,02 ha, pod inwestycję – bu-
dowę ekskluzywnego osiedla lub obiektów użytecz-
ności publicznje i usługowej. Grunt objęty miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Wszyst-
kie media. Cena 5.959.000 zł – do negocjacji. Tel. 0602-
334-444, e-mail: j.namyslowski@wp.pl

����� gm. Wielka Wieś, Modlnica, 10, 20 a, budowlana,
widokowa, media, sąsiedztwo nowych domów. Cena
28.000 zł/a. Tel. 0600-487-267, e-mail: mazuro-
oo@tlen.pl

����� gm. Zabierzów, Pisary, 21 ha. Dojazd drogą gminną,
media: woda, prąd na działce, gaz w odległości 50
mb, teren o lekkim nachyleniu. Cena 4500 zł/a. Tel.
0512-244-753

����� Zielonki, ok. 280 m od drogi Kraków-Skała, 31 a.
W aktualnym planie zagosp. status siedliska (możliwość
zabudowy 5% powierzchni pod pewnymi warunka-
mi), w studium do kolejnego planu zagosp. status dz.
bud. Kształt - trapez prostokątny, na płaskiej łące.
Dojazd drogą gminną. Media: prąd - linia śr. napięcia,

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

Przestronny, wygodny apartament z antresolą zlokalizowany w zielonej,
parkowej części Woli Justowskiej na II piętrze kameralnego, wykonanego
w wysokim standardzie budynku z 2003 r. o powierzchni 95/130 m2.

Całkowicie wyposażony w sprzęt AGD oraz meble stałe, salon z kuchnią,
2 sypialnie, 2 łazienki, 2 balkony oraz miejsce w garażu podziemnym.

Cena: 1150 000 zł

Sprzedaż
3-pokojowy
apartament

Kraków
Wola Justowska

MODOM
Poœrednictwo w Obrocie

Nieruchomoœciami
Halina Szczepañska

Agencja pośrednictwa i zarządzania
nieruchomościami „Przytulny Kącik”

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

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

Polecamy swoje usługi w zakresie:
• Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

• Zarządzanie spółdzielniami mieszkaniowymi
i osiedlami domków jednorodzinnych

• Administrowanie najmem lokali mieszkalnych
i użytkowych

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

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

� WYCENY NIERUCHOMOŚCI

� KOSZTORYSOWANIE

� EKSPERTYZY I OPINIE  TECHNICZNE

� SZKOLENIA

GEOINFO
Krakowski Zespół Ekspertów sp. z o.o.

www.ekspert.com.pl
e-mail: aiwaniec@ekspert.com.pl
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kanalizacja - równolegle do dłuższego boku działki.
Woda - 120 m od narożnika działki, gaz - 180 m od
narożnika. Cena 242.000 zł. Tel. 0502-132-737 e-mail:
iplygawko@gmail.com

����� Zielonki, 30 a, wymiary 50x60 m, cicha i spokojna oko-
lica, działka położona w zakolu rzeki Prądnik, bardzo
dobry dojazd do Krakowa. Pełne media, obecnie działka
jest oznaczona jako siedlisko, w nowym studium działka
przekształcona na budowlaną. Cena 395.000 zł. Tel. 0513-
107-915, e-mail: tomasz.kowalski@autograf.pl

����� Żarki Letnisko, 36 a, wymiary 20 x 180 m, budowla-
na, miejscowość letniskowa, położona w sosnowym
lesie na trasie Kraków - Częstochowa (ok. 20 km od
Częstochowy). Działka zalesiona, media w drodze.
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 najbliższym
sąsiedztwie planowanej autostrady Kraków - Rzeszów.
Cena 750.000 zł - do negocjacji, bezpośrednio.
Tel. 0604-291-879

����� Kamienica, Kraków, ok. ul. Karmelickiej, cała wolna,
pow. całkowita 1100 m2, pow. mieszkalna 540 m2,
piwnica 200 m2 oraz strych do adaptacji 200 m2. Dział-
ka 4,5 a (2,5 a do zabudowy). Oferta pod hotel, bank,
szkołę, klinikę. Cena 12.000.000 zł. Tel. 0609-461-771

����� Kamienica, Kraków, ul. Rakowicka, pow. całkowita
890 m2, działka 2,68 a, całkowicie podpiwniczona z
użytkowym poddaszem, możliwość dobudowania pię-
tra. W kamienicy jest 10 lokali mieszkalnych. Możli-

wość zaadaptowania na siedzibę firmy, hotel lub bu-
dynek mieszkalny. Uregulowany stan prawny. Bardzo
dobra lokalizacja – niedaleko Akademia Ekonomiczna
oraz dworzec. Cena 3.600.000 zł – do negocjacji.
Tel. 012-395-89-26 lub 032-791-99-34, e-mail:
halinak@shaw.ca

����� Strych, ul. Św. Krzyża, Stare Miasto, 475 m2, strych
 z prawomocnym pozwoleniem na nadbudowę kamieni-
cy. Po wykonaniu inwestycji powstanie 5 dwupoziomowych
apartamentów. Cena 3.650.000 zł. Tel. 0604-527-658

KUPNO
����� Działka lub dom w Krakowie, możliwość rozliczenia

za mieszkanie w Krakowie. Tel. 0503-653-017
����� Mieszkanie 1- oraz 2-pokojowe w Krakowie

(bez Nowej Huty), w rozsądnej cenie. Tel. 0691-021-657
����� Mieszkanie 2-, 3-, 4- pokojowe w Krowodrzy, Śród-

mieściu lub na Zwierzyńcu, wykończone, I - II piętro,
nie w bloku, cegła. Tel. 0516-253-778

ZAMIANA
����� Działka Kochanów, 40 a, budowlana, uzbrojona, wi-

dokowa zamienię na mieszkanie w Śródmieściu,
Krowodrzy, na Woli Justowskiej lub na Zwierzyńcu.
Tel. (tylko sms) 001-415-999-8372, e-mail:
kochanow@gmail.com

����� Mieszkanie, 40 m2, 2-pokojowe, jasna kuchnia, bal-
kon zamienię na podobne, najchętniej Krowodrza.
Tel. 012-266-21-85

����� Mieszkanie, Ruczaj, 33 m2, kwaterunkowe, pokój z
kuchnią zamienię na spółdzielcze, 2-pokojowe lub
pokój z kuchnią i balkonem. Tel. 696-464-106

WYNAJEM
Mieszkania

����� ul. Białoprądnicka, Prądnik Biały, 50 m2, salon
z otwartą kuchnią, wyposażone, nowe budownictwo,

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

LOKALE / PUB−y w centrum Krakowa
• do wynajęcia: ul.Szewska, atrakcyjny

lokal 275 m2, bez odstępnego,
ok. 145 zł/m2	

• do	sprzedania: ul. Krowoderska przy
Plantach, atrakcyjny lokal 92 m2,
hipoteczny, wyposażony, 1.100.000 zł
za całość

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

kameralne, strzeżone osiedle, bardzo dobry dojazd.
Cena 1750 zł. Tel. 0601-460-298

����� ul. Bobrzyńskiego, Ruczaj, 50 m2, 2-pokojowe, salon
z aneksem kuchennym, garderoba, łazienka, wc, duży
balkon z widokiem na klasztor w Bielanach. Wysoki
standard wykończenia. Kuchnia w pełni wyposażona.
Blok z 2006 r., teren ogrodzony. Cena 1600 zł.
Tel. 0510-285-038, e-mail: barbara-e@tlen.pl

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

����� ul. Krakowiany, Stare Miasto, 54 m2, umeblowane
i wyposażone, b. dobry standard. Świetna lokalizacja
– 10 min spacerkiem do Rynku. Cena 1500 zł
+ media. Tel. 0602-682-711, e-mail: busyjo-
asia@wp.pl

����� ul. Łobzowska, 23 m2, garsoniera, umeblowana i wy-
posażona, ogrzewanie miejskie. Cena 1100 zł
+ media. Tel. 0500-008-708, e-mail: az@ceti.pl

����� Olsza, pokój do wynajęcia z dostępem do kuchni i
łazienki. Cena 500 zł z mediami. Tel. 0502-714-457

����� ul. Radzikowskiego, Krowodrza, 51 m2, 2-pokojo-
we, salon, sypialnia, półotwarta kuchnia, w pełni ume-
blowane. Wolne od 15 maja. Cena 2000 zł + media.
Tel. 0501-864-393 - wieczorem, e-mail: kama-
awd@poczta.onet.pl

����� ul. Radzikowskiego, Krowodrza, 64 m2, 3-pokojowe,
II piętro, mieszkanie nie umeblowane. Świetna lokali-
zacja. Cena 1700 zł + media. Tel. 0506-442-337,
e-mail: jg180@juno.com

����� Warszawa, Bródno, 26 m2, 1-pokojowe z jasną
kuchnią, w trakcie remontu, w pełni umeblowane.

NASTĘPNY NUMER

„KRAKOWSKIEGO RYNKU

NIERUCHOMOŚCI”

UKAŻE SIĘ

22 maja 2009 roku

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

Wolne od zaraz. Cena 1600 zł + media + 1000 zł kaucja.
Tel. 0601-693-654, e-mail: doste@tlen.pl

����� ul. Wrocławska, 40 m2, 2-pokojowe, salon z otwartą
kuchnią + sypialnia. Superkomfortowe, umeblowane.
Cena 1600 zł + media. Tel. 0889-659-084

Inne
����� Działka, Podgórze, 56 a, bud., do wydzierżawienia, pła-

ska, pusta, z dojazdem. Idealna pod skład budowlany,
ogrodniczy lub komis samochodowy. Cena 3000 zł. Tel.
0604-457-485, e-mail: ania.czort@poczta.onet.pl

����� Działka rolna, 2,5 ha, miejsc. Bolowiec, gmina Skalb-
mierz, powiat Kazimierza Wielka, centrum wsi przy dro-
dze gminnej, 40 km od Krakowa. Tel. 012-415-22-97

����� Hala, Biertowice, 1000 m2, pow. hali 800 m2. (dł. 88
m, szer. 12 m, wys. 2,8 m), przybudówka pow. 60 m2,
wys. 4 m, dom o pow. 300 m2, urządzony, na parte-
rze znajdują się biura. Pow. do zag. ok. 10 a. Sąsiedz-
two drogi krajowej, w kierunku Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Do wynajęcia od lipca br. Cena 7500 zł. Tel. 0501-
697-353, e-mail: gregorioxi@interia.pl
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Rekrutacja to biznes, w którym wahania
koniunktury rynkowej można analizować jak w
laboratorium badawczym. Plany rekrutacyjne
firm − klientów agencji doradztwa personalnego
− są bardzo silnie skorelowane z perspektywami
rozwoju, jakie oferuje otoczenie biznesowe. Fir−
my doradztwa personalnego skupiają jak w so−
czewce wszelkie tendencje rynkowe, nastroje
inwestorów, przesłanki dotyczące kondycji po−
szczególnych gałęzi gospodarki. „The Times”
zakwalifikował notowania giełdowe jednej z
największych na świecie agencji doradztwa per−
sonalnego – HAYS − jako jeden z „barometrów”
koniunktury gospodarczej. Tendencje rynkowe
obserwowane są zwykle za pomocą skompli−
kowanych indeksów opartych na wskaźnikach
takich jak cena złota, kurs funta szterlinga czy
cena pszenicy. Kondycja firm odzwierciedlona
w planach rekrutacyjnych jest z kolei widoczna
jak na dłoni z perspektywy konsultanta ds. re−
krutacji.

Kryzys w branży budowlanej
W ostatnich latach sektor budowlany i nie−

ruchomości był, także w Polsce, jedną z najbar−
dziej dynamicznie rozwijających się gałęzi go−
spodarki. Ilość rozpoczynających się inwestycji
powodowała, że skompletowanie bogatego port−
fela zamówień nie było szczególnie trudne. Wią−
zało się to ze wzrostem zapotrzebowania na wy−
kwalifikowaną kadrę inżynierską na niespotyka−
ną do tej pory skalę. Firmy rekrutacyjne otrzy−
mywały liczne zlecenia od międzynarodowych
firm i koncernów budowlanych, które prowadzi−
ły dynamiczną ekspansję na polskim rynku. Z
tego powodu −bez wątpienia − rynek pracy w ostat−
nich latach w sektorze inżynierskim można było
określić „rynkiem kandydata”.

Obecnie, z informacji przekazywanych przez
działy HR firm sektora nieruchomości i budow−
lanego wyłania się dość pesymistyczny obraz
sytuacji. Duża ilość rekrutacji jest wstrzymy−
wana lub zamrażana. Nowych projektów rekru−
tacyjnych jest znacznie mniej. Otwarta pozosta−
je kwestia, na ile jest to wynik realnych trudno−
ści, z jakimi borykają się poszczególne firmy, a
w jakim stopniu wynika to z nakręcającej się
spirali medialnej i odmienianego w niej przez
wszystkie przypadki rzeczownika „kryzys”. Ana−
lizy gospodarcze czy portale branżowe codzien−
nie donoszą o kolejnych redukcjach zatrudnienia
i prognozach dotyczących sytuacji na rynku pra−
cy. Pod stałą obserwacją jest wskaźnik bezrobo−
cia. Nie ma jednoznacznych doniesień dotyczą−
cych obniżenia płac w sektorze, aczkolwiek ana−
litycy są zgodni co do zahamowania dużej dyna−
miki wzrostu wynagrodzeń obserwowanej w
ostatnich latach w branży budowlanej.

W tej sytuacji trudno oczekiwać od mana−
gerów odważnych decyzji i podtrzymywania
ekspansywnej polityki rozwoju, nawet, jeśli
„twarde” wskaźniki finansowe firm nie poka−

zują jeszcze realnego zagrożenia dla kondycji
finansowej przedsiębiorstw. Trzeba także zda−
wać sobie sprawę, że perspektywa, z jakiej ry−
nek odbierany jest przez agencje doradztwa per−
sonalnego to przede wszystkim punkt widzenia
ich głównych klientów − dużych koncernów
budowlanych, międzynarodowych dewelope−
rów, sieciowych grup inżynierskich. Są to fir−
my, w których główne decyzje biznesowe są
podejmowane w ramach strategii opracowanych
w centralach w Londynie, Paryżu, Berlinie czy
Rzymie. Trudno sobie wyobrazić, aby polski
oddział budował swój zespół, podczas gdy w
centralach całe departamenty otrzymują wypo−
wiedzenia.

Gdzie jest praca?
Nie oznacza to, że dla wszystkich polskich

inżynierów nastał czas bessy i skończył się okres,
w którym osoby z ciekawym doświadczeniem
dowolnie mogły przebierać w ofertach pracy. Z
pewnością budownictwo mieszkaniowe nie jest
obecnie sektorem, w którym należałoby upatry−
wać interesujących ścieżek rozwoju zawodowe−
go. Również firmy obsługujące na różnych eta−
pach procesy inwestycyjne o charakterze ko−
mercyjnym − biurowce czy centra handlowe −
nie będą ściągać do siebie kolejnych specjali−
stów. Powodów do zmartwień z pewnością nie
mają natomiast osoby, które swoją karierę wią−
żą z szerokim sektorem budownictwa infrastruk−
turalnego, finansowanego przy znaczącym udzia−
le środków publicznych. Ilość planowanych in−
westycji drogowych, mostowych, kolejowych,
infrastruktury ekologicznej i przedsięwzięć z
zakresu inżynierii środowiska pozwala zapew−
nić rozbudowany portfel zamówień wielu przed−
siębiorstwom. Podnoszona jest co prawda ko−
nieczność pewnych korekt w odniesieniu do
nierealnych założeń budowy dróg, aczkolwiek
ogromne braki w infrastrukturze komunikacyj−
nej pozwolą zagospodarować wszelkie środki
oraz każdą wolną parę rąk do pracy. Specjaliści
zauważają, że duże kontrakty infrastrukturalne
są także silnym bodźcem dla innych sektorów.
W sytuacji zahamowania inwestycji komercyj−
nych maleje popyt na stal czy cement. Spadające
ceny materiałów budowlanych przekładają się
na gorszą kondycję ich producentów i dystry−
butorów. Projekty infrastrukturalne to ogromne
kontrakty, bardzo energo− i materiałochłonne.
Konieczność zaopatrzenia tego typu projektów
w odpowiednie materiały i surowce może także
poprawić sytuację rzeszy inżynierów zajmującej
się szeroko rozumianą sprzedażą techniczną.
Rynek daje kandydatom jasne sygnały, aby tak
kierować swoją karierą zawodową, by w maksy−
malny sposób wykorzystać swój potencjał w
dziedzinach, gdzie kluczową rolę odgrywa inwe−
stor publiczny. Dla wielu to doskonały czas, aby
przeformatować swoje CV kładąc nacisk na do−
świadczenia, które mogą okazać się szczególnie

cenne z punktu widzenia firm opierających swo−
ją działalność na kontraktach publicznych.

Szukać czy przeczekać?
Należy wziąć pod uwagę fakt, że spowolnie−

nie gospodarcze nie jest sytuacją trwałą. Więk−
szość analiz wskazuje na ok. 2 letnią perspekty−
wę, w której gospodarka powinna wrócić po−
nownie na tory wzrostu. Nie jest to długi okres,
aczkolwiek z pewnością wystarczający, żeby nie−
właściwie zarządzany biznes popadł w poważne
tarapaty. Z perspektywy kadry inżynierskiej za−
trudnionej w firmach czas kryzysu jest tym, któ−
ry powinien zostać wykorzystany do bardzo
wnikliwego analizowania decyzji managementu
oraz podejmowanych przezeń działań zaradczych,
czy spójnej strategii działania w trudnym okresie.

Z kryzysu silni wyjdą silniejsi
W organizacjach, gdzie nie wszystko działa

jak w szwajcarskim zegarku, błędy w zarządza−
niu dadzą o sobie znać ze zdwojoną siłą. Pracow−
nicy muszą zdawać sobie sprawę, że zmiana pra−
cy w sytuacji ograniczonego na nią popytu może
być procesem rozciągniętym w czasie, więc de−
cyzja o ewakuacji z „tonącego okrętu” musi być
podjęta z wyprzedzeniem. Dobrym pomysłem
może być nawiązanie kontaktu z konsultantem
ds. rekrutacji mającym rozeznanie w danym ryn−
ku czy sektorze. Nawet, jeśli wysłanie swojego
CV nie przyniesie skutku w postaci zmiany pra−
cy, na pewno pomoże to w utrzymaniu bieżącego
kontaktu z rynkiem. W dynamicznie zmieniającej
się sytuacji, warto trzymać rękę na pulsie.

Wizerunek w kryzysie
W sytuacji, gdy prasowe dodatki rekruta−

cyjne stają się coraz cieńsze, a portale pracy pu−
blikują mniejszą ilość ogłoszeń, warto pomy−
śleć o kreowaniu swojego wizerunku. Firmy,
które mimo trudnego okresu potrafią wyasy−
gnować budżet na promowanie swoich działań i
siebie, jako „idealnego”, pożądanego pracodaw−
cy − zyskują podwójnie. Po pierwsze media, któ−
re można wykorzystać do działań z zakresu
employer branding obniżają ceny powierzchni
reklamowych. W czasie kryzysu kwoty wyda−
ne na marketing rekrutacyjny mogą być dużo
niższe. Po drugie, w czasie, gdy konkurencja
tnie koszty i minimalizuje swoją widoczność
wśród potencjalnych kandydatów, łatwiej prze−
bić się ze swoim logotypem i zaistnieć w świa−
domości cennych specjalistów. Tego typu inwe−
stycja w kryzysie może przynieść bardzo wy−
mierne korzyści, gdy tendencja na rynku ule−
gnie poprawie, a firma potrzebować będzie do−
świadczonych kandydatów.

Autor: Piotr Siewierski,
Senior Consultant,

HAYS Construction & Property
Źródło: Builder, 01.02.2009

Z KRYZYSU SILNI WYJDĄ SILNIEJSI
Firmy, które mimo trudnego okresu potrafią wyasygnować budżet na promowanie swoich działań i siebie,

jako „idealnego”, pożądanego pracodawcy − zyskują podwójnie.
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Sytuacja spowodowana kryzysem gospo−
darczym, a co za tym idzie zwolnienia w zakła−
dach produkcyjnych, dała się we znaki również
inżynierom.

W grupie inżynierów aktywnie poszukują−
cych pracy, znajdą się tegoroczni, a także ubie−
głoroczni absolwenci m. in. takich kierunków
jak budownictwo, mechanika czy chemia, czyli
potencjalni pracownicy w sektorach, które kry−
zys dotknął najmocniej. Z tego też powodu są
oni bardziej elastyczni co do branży firmy i ofe−
rowanych warunków finansowych. „Większość
z nich na jakiś czas zrezygnuje z marzeń. Szcze−
gólnie Ci, którzy od dziecka chcieli pracować
dla przemysłu motoryzacyjnego teraz będą mu−
sieli stawiać pierwsze kroki w innych branżach”
mówi Anna Olech, Konsultant z Banku Danych
o Inżynierach. Alternatywą dla tych, którzy
mimo wszystko wiążą swoją przyszłość zawo−
dową np. z motoryzacją, są oferty praktyk. W
ostatnim czasie wiele firm, w wyniku cięcia
kosztów zatrudnienia, postawiło na rekrutację
praktykantów. Tę tendencję doskonale odzwier−
ciedlają odbywające się w wielu portalach obec−

Ciężkie czasy dla absolwenta

nie wirtualne targi pracy. Zdecydowana więk−
szość ofert przedstawianych przez pracodaw−
ców, dotyczy praktyk i staży.

Inżynierom poszukującym obecnie pracy
rośnie konkurencja w postaci inżynierów po−
wracających z zagranicy, „Inżynierowie pracu−
jący na Wyspach, zwłaszcza ci z sektora bu−
downictwa, coraz częściej zgłaszają zaintere−
sowanie ofertami i są w stanie stawić się w Pol−
sce na rozmowę kwalifikacyjną” – twierdzi Ewa
Gumbarewicz Psycholog w Banku Danych o
Inżynierach.

Poszukują pracy nie tylko Ci inżynierowie,
którzy ją utracili, ale także Ci, którzy obawiają
się redukcji etatów, jest ich 5%. Nerwowa at−
mosfera udziela się wielu pracownikom, dlate−
go wolą oni przezornie wybadać rynek i poten−
cjalnych pracodawców.

Wciąż liczną grupę, prawie 36%, stanowią
inżynierowie, którzy zdecydują się na zmianę
pracy, o ile dostaną lepszą propozycję. W tej
grupie są zapewne inżynierowie z doświadcze−

niem zawodowym i znajomością języków ob−
cych. Im raczej utrata pracy nie grozi. Patrząc na
deficyt inżynierów w ostatnich latach, można
przypuszczać, że zwolnienia dotkną ich w nie−
wielkim stopniu. Dlatego też jeśli już poszukują
oni pracy, to tylko ze względu na chęć podnie−
sienia standardu życia czy nowe wyzwania.

Tylko 4,5% ankietowanych inżynierów wy−
raziło zadowolenie z obecnej pracy i nie planuje
jej zmieniać.

Czy planujesz zmianę pracy w najbliż−
szym czasie?

a. tak, właśnie jej aktywnie poszukuję 52,4%
b. tak, jeśli dostanę lepszą propozycję 5,7%
c. tak, ponieważ obawiam się zwolnienia5,1%
d. nie, jestem zadowolony z obecnej pracy 4,5%
e. nie w najbliższym czasie 2,3%

Wyniki sondażu przygotowanego przez
BDI. Sondaż publikowany był na stronie Banku
Danych o Inżynierach w dniach 1 grudnia 2008
do 5 stycznia 2009 r. W badaniu udział wzięło
879 inżynierów.

Źródło: www.bdi.com.pl

Pearl Hunters – Executive Search
Dla naszego Klienta – dynamicznie rozwijającej się firmy B2B oferującej najefektywniejsze rozwiązania systemów biurowych

poszukujemy kandydatów na stanowisko:

REGIONALNY KOORDYNATOR SPRZEDAŻY
Lokalizacja: Region Południowy z siedzibą w Krakowie

lub Katowicach

Podległość: pod Krajowego Dyrektora Sprzedaży

Zakres obowiązków:
� Rozwijanie sprzedaży usług firmy w podlegającym regionie

poprzez stałą współpracę z obecnymi partnerami handlowymi:
(biura projektowe, architektoniczne, firmy wykonawcze) oraz
wyszukiwanie nowych firm współpracujących;

� Dostarczanie „know−how” partnerom firmy na temat oferowanych
rozwiązań systemów biurowych, a także zabezpieczanie ich
w	materiały reklamowe;

� Wsparcie partnerów w procesie sprzedaży do klienta końcowego:
korporacje, inwestorzy, deweloperzy;

� Wyszukiwanie nowych możliwości handlowych poprzez stały
monitoring rynku pod kątem nowych klientów korporacyjnych
i	inwestycyjnych;

� Realizacja założonych planów sprzedażowych – zwiększanie
obrotu sprzedaży w regionie;

� Stała współpraca z działem projektów i realizacji w Centrali firmy;

Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie i przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
CV@pearl−hunters.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Kontakt: Pearl Hunters – Executive Search
Adres do korespondencji: ul. Sulejkowska 29A/1; 04−157 Warszawa

Tel. +48 (22) 398−16−22, Fax +48 (22) 398−15−53, www.pearl−hunters.pl

Wymagania:
� Min.2 letnie doświadczenie w sprzedaży B2B;
� Umiejętność budowania długofalowych relacji biznesowych

z	partnerami handlowymi;
� Znajomość branży inwestycyjnej, budowlanej, kontakty

z	pracowniami architektonicznymi, firmami deweloperskimi –
będzie dodatkowym atutem;

� Prawo jazdy kat. B;
� Znajomość pakietu MS Office;
� Mobilność , rzetelność , odpowiedzialność , uczciwość;
� Kreatywność, entuzjazm działania, umiejętność pracy

indywidualnej jak i zespołowej;
� Otwartość na samo zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin lub

zatrudnienie na pełen etat.
Firma oferuje:
� Dynamiczną i ciekawą pracę w kreatywnym środowisku

architektów i projektantów wnętrz;
� Niezbędne narzędzia pracy pozwalające pracować w terenie:

samochód, laptop z podłączeniem do Internetu, komórka;
� Motywujący system wynagradzania;
� Możliwości rozwoju w ramach organizacji firmy i struktur holdingu.

Ponad 52% inżynierów aktywnie poszukuje pracy wynika z sondażu przeprowadzonego przez
Bank Danych o Inżynierach wśród kadry technicznej.
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Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową.
Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa, negocjacji, finansów, zarządzania, negocjacji, autoprezentacji

WYBRANE SZKOLENIA – MAJ 2009
Coaching i delegowanie zadań 14 – 15 maj
Nieuczciwe praktyki rynkowe 14 – 15 maj

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych 18 – 19 maj
Merchandising – sprzedaż na półkach 18 – 19 maj

W poszukiwaniu własnego stylu 21 –22 maj
Zarządzanie szkoleniami 25 – 26 maj

Telemarketing – skuteczna sprzedaż przez telefon 28 – 29 maj
Prawo w pigułce dla Asystentek/Sekretarek - jak uchronić firmę przed kłopotami 1 - 2 czerwiec

Zarządzanie projektami 4 - 5 czerwiec
Zarządzanie działem sprzedaży / zespołem handlowym 4 - 5 czerwiec

Profesjonalna Asystentka / Sekretarka 4 - 5 czerwiec

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

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

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

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

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

Kontakt:
AVENHANSEN Sp. z o.o.

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

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

Pełna oferta na www.szkolenia.avenhansen.pl
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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

Dla Naszego Klienta – producenta i dystrybutora materiałów
izolacyjnych dla branży budowlanej – poszukujemy kandydatów
na stanowisko

Doradcy Techniczno – Handlowego
Nasz Klient należy do grupy międzynarodowej, w której perspek−
tywy rozwoju są szerokie, a jednocześnie historia firmy gwarantu−
je jej stabilność.
Miejsce pracy: Polska południowa Numer referencyjny: 21950
Zakres obowiązków:
� Współpraca z firmami wykonawczymi w sektorze budownictwa;
� Rozwijanie i podtrzymywanie relacji z Biurami Projektowymi,

Architektami;
� Przedstawianie firmy i jej produktów;
� Budowanie relacji handlowych;
� Przygotowywanie ofert handlowych;
� Doradztwo techniczne i promowanie określonej grupy

produktów firmy;
� Prowadzenie szkoleń produktowych.
Wymagania:
� Wykształcenie wyższe – kierunek architektura;
� Doświadczenie w projektowaniu;
� Znajomość lokalnego rynku inwestycji – biur architektonicznych;
� Umiejętność czytania projektów budowlanych;
� Prawo jazdy kat. B;
� Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office;
� Znajomość programu Auto CAD;
� Umiejętność planowania i organizowania swoich działań

w terenie.
Oferta:
� Zatrudnienie w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się

 firmie w ramach koncernu międzynarodowego;
� Ciekawą i odpowiedzialną pracę w młodym zespole ludzi;
� Możliwości podnoszenia kwalifikacji;
� Atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne warunki zatrudnienia;
� Narzędzia pracy (samochód służbowy, telefon komórkowy, laptop).

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

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku
pracy zadajemy sobie pytanie: co zrobić aby
zwiększyć naszą pozycję, tak by wśród poja−
wiających się ofert wybierać te najlepsze i naj−
bardziej interesujące. Standardem wydaje się być:
wyższe wykształcenie, różnego rodzaju kursy
czy studia podyplomowe z obszaru nierucho−
mości. Ale czy posiadanie bardzo trudnej do
zdobycia licencji pośrednika w obrocie nieru−
chomościami jest przepustką do zrobienia osza−
łamiającej kariery zawodowej?

Od stycznia 2008 uległy zmianie przepisy
w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych.
W chwili obecnej aby zdobyć uprawnienia po−
średnika w obrocie nieruchomościami trzeba
mieć ukończone studia wyższe, studia podyplo−
mowe oraz przynajmniej półroczną praktykę
zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami. Obecna procedura kwalifi−
kacyjna nie wymaga przystępowania do trudne−
go i bardzo selektywnego egzaminu sprawdza−
jącego wiedzę nie tylko z zakresu nieruchomo−
ści. Obiektywnie rzecz biorąc uzyskanie licencji
pośrednika w obrocie nieruchomościami jest
więc łatwiejsze niż było to rok czy dwa lata temu.
Stąd wartościowanie tego typu kwalifikacji rów−
nież może być trochę inne, posiadanie licencji
zawodowej nie staje się tym samym czymś uni−
kalnym jak to było do tej pory. Nie należy jed−
nakże deprecjonować jakości zdobytych upraw−

CZY WARTO STARAĆ SIĘ O LICENCJĘ ZAWODOWĄ?

nień zawodowych, bo w dużym stopniu są one
świadectwem naszej wiedzy na określony te−
mat. I niejednokrotnie także podkreśleniem umie−
jętności popartych określonym doświadczeniem
zawodowym.

Warte podkreślenia jest również to, ze licen−
cja zawodowa jest bardzo ważna, gdy planuje−
my założyć własną działalność gospodarczą.
Zasady pracy agentów reguluje kilka aktów
prawnych, przede wszystkim ustawa o gospo−
darce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 z
późniejszymi zmianami. Pośrednik musi posia−
dać licencję zawodową uprawniającą do wyko−
nywania zawodu, jeżeli chce bezpośrednio
uczestniczyć przy podpisywaniu choćby umo−
wy kupna − sprzedaży mieszkania. Firmy dzia−
łające w branży nieruchomości deklarują, że za−
leży im na właścicielach licencji. Nawet, jeżeli
dana osoba nie ma tej licencji ważne dla praco−
dawcy jest to czy pracownik planuje jej zdoby−
cie. Będzie to nie tylko dowodem konkretnej
wiedzy, ale również determinacji i motywacji by
„związać się” z branżą nieruchomości na dłużej.

Dobry pośrednik to nie tylko osoba, która
ma uprawnienia zawodowe, ale przede wszyst−
kim osoba, która ma doświadczenie oraz wie−
dzę popartą praktyką. I te dwa czynniki wydają
się być czynnikami sukcesu. Nabyta wiedza teo−
retyczna musi być poparta konkretnymi prak−
tycznymi umiejętnościami, najchętniej kilkulet−

nim doświadczeniem w zakresie pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami. Jeżeli nie mamy
takich możliwości zaczynajmy od staży, prak−
tyk, wykorzystujemy każdą nadążającą się oka−
zję by wiedzę zdobytą na studiach móc wyko−
rzystywać w konkretnym działaniu. Prawda
również jest taka, że ukończone studia, praktyki
i zdobyta licencja dają tylko bardziej ogólny
pogląd na całość kwestii związanych z pośred−
nictwem. Daną specjalizację tak naprawdę mo−
żemy rozwinąć poprzez konkretne działanie w
tego typu firmie. Jeżeli zamierzamy specjalizo−
wać się w sprzedaży mieszkań tylko doświad−
czenie po stronie takiej agencji lub dewelopera
pozwoli nam na rozwinięcie tej specjalizacji.

Podsumowując tak naprawdę pracodawca
będzie oczekiwał od nas konkretnych umiejęt−
ności, a posiadana licencja staje się atutem, któ−
ry nie tylko daje większe szanse na rynku pracy,
ale zwiększa również możliwości (nie tylko fi−
nansowe) w obecnym miejscu zatrudnienia.

AUTOR:
Agnieszka Suter, Consultant ,

HAYS Construction&Property
Źródło: Eurojobscee.com, październik 2008
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Prosimy o załączenie w materiałach zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie
rekrutacji: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodzie z Ustawą
z dn. 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. nr 133 poz. 883.”

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

zatrudni
asystenta pośrednika ds. nieruchomości
gruntowych

Wymagania:
� Znajomość rynku nieruchomości gruntowych
� Umiejętność  samodzielnej pracy
� Zaangażowanie w wykonywana pracę
� Własny samochód
� Doświadczenie w sprzedaży działek mile widziane

Oferujemy:
� Wysokie wynagrodzenie prowizyjne
� Pracę w dynamicznej i  renomowanej firmie

CV ze zdjęciem i list motywacyjny proszę przesyłać na adres
rekrutacja@greathouse.com.pl

z dopiskiem: „działki”

Specjalisty ds. sprzedaży

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:
− wynajem apartamentów;
− pozyskiwanie klientów;
− realizowanie planów sprzedażowych;
− przygotowanie i prezentację ofert
Wymagania:
− doświadczenie w sprzedaży;
− umiejętności negocjacyjne;
− znajomość technik sprzedaży;
− komunikatywność;
− dyspozycyjność;
− samodzielność i odpowiedzialność;
− dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B
Oferujemy:
− zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się spółce;
− pracę w młodym zespole;
− niezbędne narzędzia pracy;
− stałą pensję i prowizję

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:
m.golonka@helios.biz.pl

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

Spółka posiadająca luksusowe apartamenty
w nadmorskim kurorcie zatrudni osobę
na stanowisko:

Pośrednictwo
Nieruchomości
GREAT HOUSE Sp. z o.o.

Prosimy o załączenie w materiałach zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie
rekrutacji: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodzie z Ustawą
z dn. 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. nr 133 poz. 883.”

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

zatrudni
asystenta pośrednika
ds. nieruchomości mieszkaniowych
ds. nieruchomości komercyjnych

Wymagania:
� Doświadczenie w sprzedaży
� Umiejętność samodzielnej pracy
� Doświadczenie w branży nieruchomości mile widziane

Oferujemy:
� Wysokie wynagrodzenie prowizyjne
� Pracę w dynamicznej i renomowanej firmie

CV ze zdjęciem i list motywacyjny proszę przesyłać na adres
rekrutacja@greathouse.com.pl

z dopiskiem: „pośrednik”

Pośrednictwo
Nieruchomości
GREAT HOUSE Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁTWORZENIA

DZIAŁU

� biura nieruchomości
i deweloperów

� firmy z branży
nieruchomości/
budownictwo

� firmy szkoleniowe

� agencje pracy

� wydawnictwa

� uczelnie

Kontakt:
katarzyna.pietrzyk@krnmedia.pl

tel. 0666 055 073
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Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.dwutygodnik.krn.pl

PRZYDATNE ADRESY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


