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Wiosna w pełni, więc rynek obfituje w ciekawe tematy i wy−
darzenia. W najnowszym numerze opisujemy kilka z nich. Za−
czynamy od rynku biurowców, a kończymy, tradycyjnie, na wia−
domościach z Krakowa i całego kraju.

Rynek biurowców to nadal interesujący temat, dlatego też
postanowiliśmy zapytać ekspertów, jaki naprawdę jest ten rok i
czego można się spodziewać w najbliższych miesiącach. Jak co
tydzień zapraszamy do rozbudowanego działu prawnego. Nie
zabraknie również porady eksperta budowlanego – tym razem na
temat ogrodzeń.

Na koniec warto wspomnieć, że kilka dni temu w Sejmie od−
było się spotkanie Kongresu Budownictwa, na którym nastąpiło
wręczenie dyplomów uznania dla pism budowlanych. Wyróżnione
zostały m.in. takie tytuły, jak: „Przegląd Budowlany”, „Mura−
tor”, „Builder”, „Przewodnik Budowlany”. Miło nam poinfor−
mować, że doceniona została również praca zespołu redakcyjne−
go „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”, który w tym roku
obchodzi 15−lecie istnienia. Więcej na ten temat w naszej relacji
z posiedzenia.

Życzymy przyjemnej lektury
Redakcja
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Z Krakowa
NIEZBĘDNIK

Tabela kursów średnich walut nr 93/A/NBP/2009 na dzień 14.05.2009
1 USD 3,2898
1 EUR 4,4757
1 CHF 2,9700
1 GBP 4,9799
1 UAH 0,4306
1 CZK 0,1658
1 RUB 0,1024

Cena 1 uncji złota 24−karatowego w próbie 999:
skup 3043,76 zł
sprzedaż 3500,32 zł

Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet
(dane na dzień 14.05.2009; źródło: NBP)

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

(dane na dzień 14.05.2009; źródła własne)

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,50
EURIBOR EURO 1,2660
LIBOR

CHF 0,4033
EUR 1,3213
USD 0,9563
GBP 1,4275

(dane na dzień 14.05.2009, 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:
kwiecień 2009 (wartość w pkt.)

Kurs początkowy Kurs końcowy Zmiana (w %)
WIG 24145,69 29018,62 20
WIG20 1523,80 1798,00 18
mWIG40* 1376,64 1684,97 22
SWIG−80 7011,83 8599,47 23

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

Gmina nadal poszukuje mieszkań. Gmina Kraków planuje nabyć
prawa do lokali mieszkalnych lub nieruchomości zabudowanej. Pre−
ferowane są lokale o powierzchni od 25 do 65 m kw. Chodzi przede
wszystkim o mieszkania w budynkach wielorodzinnych lub prawa
odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie
własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości
wspólnej. Lokale powinny znajdować się w obrębie granic admini−
stracyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Dodatkowym warunkiem jest,
aby ewentualne oferty obejmowały pakiet minimum trzech nieru−
chomości lokalowych znajdujących się w jednym budynku. Oferty
można składać do końca czerwca w Punkcie Obsługi Mieszkańców
Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17.
Kraków konsultuje Centrum Kongresowe. Od 7 maja trwają mie−
sięczne konsultacje społeczne w sprawie budowy Centrum Kongre−
sowego przy rondzie Grunwaldzkim oraz przebudowy ulic wokół
planowanego obiektu. Mieszkańcy Krakowa mogą się zapoznać ze
szczegółami całości planowanej inwestycji, w szczególności z przy−
szłą infrastrukturą komunikacyjną tej części miasta. Ponadto organi−
zatorzy akcji – prezydent miasta i radni dzielnicy Dębniki – przewi−
dują spotkania krakowian z projektantami odpowiedzialnymi za nowy
gmach. Zorganizowane zostaną również specjalne dyżury oraz spo−
tkania przedstawicieli miasta z mieszkańcami dzielnicy oraz innymi
podmiotami i instytucjami znajdującymi się w obrębie planowanej
inwestycji. Przyszłe Centrum Kongresowe ma być jednym z najno−
wocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Jeszcze w tym roku
obiekt ma uzyskać pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie prac bu−
dowlanych powinno nastąpić za rok. Planowany termin realizacji to
rok 2012. Więcej informacji na temat prowadzonych konsultacji do−
stępne jest na stronie www.dialogspoleczny.krakow.pl.
Sąd ogłosił upadłość Leoparda. W tym miesiącu krakowski sąd
ogłosił upadłość spółki deweloperskiej Leopard. Spłaceniem zobo−
wiązań wobec wierzycieli ma się zająć syndyk. Konflikt pomiędzy
firmą a jej klientami, którzy zakupili lokale (zarówno użytkowe, jak
i mieszkania) w inwestycjach przy ul. Kijowskiej i Wierzbowej, cią−
gnął się od wielu miesięcy. Niecały rok temu firma wraz wierzycie−
lami zażądała dopłat (kilka tysięcy złotych za każdy m kw.) do wcze−
śniej sprzedanych nieruchomości, grożąc faktyczną utratą mieszka−
nia w razie niezapłacenia. Część klientów skierowała sprawy do są−
dów, które ogłosiły wyroki niekorzystne dla spółki. Cała afera odbi−
ła się szerokim echem nie tylko w Krakowie, ale i w pozostałej czę−
ści kraju. W sprawie Leoparda toczy się śledztwo prokuratorskie.
Kraków bez EURO. UEFA ogłosiła listę polskich miast, w których
odbędą się mecze mistrzostw Europy w piłce nożnej – EURO 2012.
Na liście nie znalazł się Kraków, mimo że jeszcze kilka tygodni temu
był oficjalnie wymieniany jako jeden z faworytów (m.in. w wiosen−
nych ocenach postępów prac przygotowawczych Kraków został oce−
niony najwyżej spośród grupy wszystkich polskich miast). Zaraz po
ogłoszeniu decyzji w Krakowie pojawiły się wątpliwości, czy i w
jaki sposób wpłynie ona na przeprowadzane obecnie i planowane
inwestycje infrastrukturalne. Przedstawiciele miasta zapewniają, że
wszystkie plany zostaną wykonane. Jednakże komentatorzy po−
wszechnie wskazują na to, że osłabi się pozycja Małopolski w kolej−
ce po unijne pieniądze.
Centrum papieskie już się buduje. Rozpoczęła się budowa Cen−
trum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, które ma powstać na terenie
tzw. białych mórz, czyli dawnej fabryki Solvay w krakowskich Ła−
giewnikach. Na początku maja przeprowadzono prace polegające na
umieszczeniu 299 sztuk pali o długości ok. 23 m pod pierwszy etap
inwestycji. Na nich osadzona zostanie płyta główna, na której po−
wstaną: kościół, Centrum Szkolenia Wolontariatu oraz Instytut Jana
Pawła II. Prace wykonuje firma GEOCOMP. Mają one potrwać ok.
8 tygodni. Centrum powstaje z inicjatywy kard. Stanisława Dziwi−
sza. Koszt całości inwestycji szacowany jest na 200 mln zł.

*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 14.05.2009, 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 14.05.2009, 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 14.05.2009, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,39
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,15
Olej napędowy 3,47
(dane na dzień 14.05.2009, 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 14.05.2009, 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 14.05.2009; źródło: ZE Kraków)

Średnia cena gazu dla lokali ogrzewanych gazem ziemnym wynosi około 4,72 zł/m3.
(dane na dzień 14.05.2009; 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.

Rejestracja zamiast pozwolenia na budowę. Sejm przyjął 23 kwiet−
nia nowelizację prawa budowlanego, która likwiduje obowiązek ubie−
gania się o pozwolenie na budowę w przypadku większości inwesty−
cji budowlanych. Przed rozpoczęciem budowy inwestor będzie mu−
siał dokonać rejestracji inwestycji u starosty. Jeżeli starosta w ciągu
30 dni nie zgłosi sprzeciwu, inwestor będzie mógł przystąpić do prac
budowlanych. Przy rejestracji inwestor będzie miał obowiązek przed−
stawienia tzw. zgody urbanistycznej. Taką zgodą będzie wypis i wy−
rys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu miejsco−
wego). Oprócz dołączenia zgody urbanistycznej inwestor będzie
musiał także określić w zgłoszeniu usytuowanie oraz rodzaj obiektu
budowlanego, a także podać planowany termin rozpoczęcia inwe−
stycji. Nowelizacja zacznie obowiązywać za ok. pół roku
Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej podczas
ostatniego posiedzenia (29 kwietnia) nie zdecydowała się na kolejne
cięcie stóp procentowych. Tym samym trwający od listopada cykl
obniżek stóp został przerwany. Obecnie stopa referencyjna wynosi
3,75 proc., stopa redyskonta weksli 4 proc., stopa lombardowa 5,25
proc., a stopa depozytowa 2,25 proc. Specjaliści są zdania, że kwiet−
niowa decyzja nie oznacza końca cyklu łagodzenia polityki pienięż−
nej. Kolejne decyzje RPP będą uzależnione od dynamiki PKB w
I kwartale i projekcji inflacji. Pierwszą informację GUS poda pod
koniec maja, a drugą RPP otrzyma w czerwcu.
Księgi rachunkowe po przekroczeniu limitu. Przyjęta przez parla−
ment ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych i niektó−
rych innych ustaw autorstwa Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
przewiduje, że spółdzielnie socjalne, których przychody nie prze−
kroczą 1,2 mln euro, nie będą musiały prowadzić ksiąg rachunko−
wych. Wprowadzane zmiany mają na celu poprawę przepisów w
zakresie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Ustawa
trafi teraz do prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia. Według obecnie obowiązujących przepisów limit 1,2 mln
euro dotyczy przedsiębiorców – osób fizycznych, spółek cywilnych
osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek part−
nerskich. Jeżeli podmioty te nie przekraczają progu przychodów z
ustawy o rachunkowości, są zobowiązane stosować podatkową księ−
gę przychodów i rozchodów.
Obywatele Unii nie potrzebują zezwoleń. Od 1 maja obywatele
Unii Europejskiej mogą bez zezwolenia kupować domy i mieszka−
nia w Polsce (tzw. drugie domy, czyli nieruchomości przeznaczone
pod budownictwo mieszkaniowe albo o charakterze rekreacyjno−wy−
poczynkowym, które nie będą stanowić stałego miejsca zamieszkania
cudzoziemca). Warunkiem nabycia jest czasowy pobyt w Polsce i dru−
gie stałe miejsce zamieszkania za granicą. Objęte ograniczeniami po−
zostaną nadal nieruchomości rolne i leśne (do 1 maja 2017 r.).
IX Doroczny Europejski Szczyt PPP. Praktyczne aspekty realiza−
cji przedsięwzięć partnerstwa publiczno−prywatnego zostały omó−
wione podczas IX Dorocznego Europejskiego Szczytu, który odby−
wał się w Warszawie 6−7 maja. Impreza została zorganizowana przez
City & Financial Conferences, przy współudziale Centrum Partner−
stwa Publiczno−Prywatnego, pod honorowym patronatem ministra
gospodarki. Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, zauważył,
że chociaż PPP jest równorzędnym systemem finansowania inwesty−
cji infrastrukturalnych, to pod pewnymi względami jest korzystniej−
sze dla budżetu państwa. Rząd chętnie korzysta z takiego modelu re−
alizowania inwestycji, gdyż PPP nie zwiększa długu publicznego.
Minister Grabarczyk, omawiając zrealizowane do tej pory inwestycje
drogowe, zaznaczył, że z dotychczas podpisanych umów na budowę
406 km autostrad, aż 348 km jest realizowanych w systemie PPP. Rząd
planuje rozpocząć w 2014 r. przy pomocy PPP realizację programu
Kolei Dużych Prędkości. Sieć KDP połączy cztery największe polskie
miasta: Warszawę i Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.
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OFERTY SPECJALNE − MIESZKANIA SPRZEDAŻ

MIESZKANIA I APARTAMENTY

www.greathouse.com.pl

MISTRZEJOWICE, OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA
Garsoniera całkowicie umeblowana, po generalnym remoncie,
w stanie do wejścia od zaraz. III p., blok ocieplony, dach po

remoncie,  planowany   remont klatki schodowej. W okolicy banki,
sklepy, park, dużo zieleni, tereny rekreacyjno − sportowe. Dogodne

połączenie komunikacyjne z każdym punktem miasta.
Pow. 25,4 m2, cena 160.000 zł, of. RIII/38/03/09/MM

Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. CENTRUM A
1−pokojowe mieszkanie, jasna oddzielna kuchnia, duży pokój, łazienka
z oddzielnym WC. Mieszkanie po generalnym remoncie (nowa kuchnia

i łazienka, renowacja parkietu, nowe drzwi wewnętrzne i wejściowe, nowy
piecyk, nowe okna). Bardzo zadbany i odnowiony blok. Mieszkanie

gotowe do zamieszkania od zaraz. Bardzo niski czynsz.
Pow. 39,5 m2, cena 219.000 zł, of. RIV/18/03/09MM

Tel.: 516 120 807

OLSZA, UL. FIOŁKOWA
Wyjątkowe, dwupoziomowe mieszkanie w bardzo atrakcyjnej
okolicy z widokiem na panoramę miasta. Nowe budownictwo,

strzeżone osiedle. I poziom −  duży salon z jasną kuchnią w aneksie,
łazienka w bardzo wysokim standardzie. Kuchnia w pełni umeblowana
i wyposażona. Z salonu wyjścia na dwa balkony (strona południo−
wa i północno−wschodnia). II poziom − sypialnia oraz garderoba.

Pow. 53 m2, cena 480.000 zł, of. RII/75/05/09/MM
Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. NA POLACH
Przestronne, 4−pokojowe, wysoki parter w I p. bloku, w bardzo
spokojnej okolicy, na bezpiecznym osiedlu. Mieszkanie w pełni
wyposażone, w wysokim standardzie, utrzymane w b. dobrym

stanie. Przestronna jasna kuchnia, 2 balkony, taras, pomieszcze−
nie gospodarcze. W cenie  garaż.

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

BRONOWICE, UL. LEA
Przestronne, 4−pokojowe, 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

NOWA HUTA, OS. JAGIELLOŃSKIE
Mieszkanie 1−pokojowe w bardzo atrakcyjnej cenie. Duży,

słoneczny pokój i ciemna kuchnia. Do remontu kuchnia i ew.
podłogi (wykładzina PCV w dobrym stanie). Blisko przystanek MPK

oraz pełna infrastruktura.
Pow. 25 m2, cena 135.000 zł, of. RIV/47/04/09/MM

Tel.: 516 120 807

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

umeblowana oraz wyposażona (oprócz lodówki). Mieszkanie po
gen. remoncie. Ww 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. KAZIMIERZOWSKIE
Mieszkanie 2−pokojowe po generalnym remoncie. Duży salon, mniejszy

pokój oraz kuchnia w formie aneksu. Wykończenie w wysokim stan−
dardzie. Instalacje gazowa i elektryczna wymienione, blok ocieplony

w 2007 r., planowany remont klatki schodowej. Mieszkanie do
wejścia. W otoczeniu park, szkoła, przychodnia, punkty handlowe i

usługowe, dobra komunikacyjna.
Pow. 37 m2, cena 220.000 zł, of. RIV/43/04/09/MM

Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. KAZIMIERZOWSKIE
Mieszkanie 2−pokojowe, kuchnia w aneksie do dużego salonu.
Mieszkanie po generalnym remoncie, utrzymane w b. dobrym

stanie. Wymienione wszystkie instalacje, większość umeblowania
pozostaje. Blok odremontowany  z monitoringiem. Mieszkanie

gotowe do wejścia od zaraz bez konieczności żadnych remontów.
Pow. 36 m2, cena 205.000 zł, of. RIV/21/03/09/MM

Tel.: 516 120 807

KURDWANÓW, UL. BIAŁORUSKA
Przestronne 3−pokojowe mieszkanie, kuchnia, łazienka oraz przed−
pokój. 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

PRĄDNIK BIAŁY, UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ
Mieszkanie 1−pokojowe z jasną oddzielną kuchnią i balkonem. Nowe

budownictwo, w bardzo dobrym stanie. Mieszkanie umeblowane
(właściciel zabiera jedynie lodówkę i pralkę). Przestronny przedpokój

z zabudową. W dużym pokoju szafa wnękowa, b. przestronna
łazienka. Mieszkaniem zarządza wspólnota. Bardzo spokojna, cicha

okolica. Osiedle na terenie zamkniętym, z szybkim dojazdem do
centrum. Mieszkanie do wejścia.

Pow. 34 m2, cena: 215.000 zł, of. RIII/56/04/09/MM
Tel.: 516 120 807

RUCZAJ, UL. MIŁKOWSKIEGO
Mieszkanie na poddaszu w 4−piętrowym bloku, w spokojnej
dzielnicy Ruczaj. Piękny widok na Wawel i okolice. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój i garderoba. Obok mieszkania

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

Tel.: 516 120 807
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Pośrednictwo Nieruchomości
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OFERTY SPECJALNE − MIESZKANIA SPRZEDAŻ

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

NOWA HUTA, OS. SPÓŁDZIELCZE
Mieszkanie 2−pokojowe, utrzymane w dobrym stanie, w pełni
umeblowane i wyposażone. Kuchnia w aneksie, łazienka do

ewentualnego odświeżenia. Obydwa pokoje całkowicie umeblowa−
ne, z salonu wyjście na balkon. Okolica z pełną infrastrukturą,

bardzo dogodny dojazd do centrum, połączenia komunikacyjne z
każdym punktem miasta.

Pow. 37 m2, cena 230.000 zł, of.  RIV/55/04/09/MM
Tel.: 516 120 807

KURDWANÓW UL. STOJAŁOWSKIEGO
Mieszkanie 3−pokojowe (w tym salon ponad 20 m2), kuchnie , przedpo−
kój oraz łazienkę z osobnym WC. Okna drewniane, w dobrym stanie.

Pow. 66 m2, cena 400.000 zł, of. RVIII/757/10/TS
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

NOWA HUTA, OS. STRUSIA
Mieszkanie 2−pokojowe, słoneczne z przepięknym widokiem na
panoramę miasta, po generalnym remoncie, wymieniane insta−

lacje. Kuchnia jasna w aneksie, łazienka w bardzo wysokim
standardzie. Mieszkanie do wejścia. Bardzo dogodne połączenie
do centrum, w okolicy pełna infrastruktura. Cena do negocjacji.

Pow. 37 m2, cena 240.000 zł, of. RIV/44/04/09/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

NOWA HUTA, OS. ZIELONE
Bardzo przestronne 2−pokojowe mieszkanie po generalnym
remoncie. Jasna, oddzielna kuchnia w pełni umeblowana z

terakotą na podłodze. Duży salon i drugi mniejszy pokój, również
po remoncie. Bardzo przestronny przedpokój wyłożony terakotą.
Łazienka, osobno WC. Mieszkanie zarządzane przez wspólnotę
mieszkaniową. Bardzo cicha i spokojna okolica z dużą ilością
zieleni, pełna infrastruktura oraz liczne tereny rekreacyjne.
Pow. 41,4 m2, cena: 255.000 zł, of. RIV/74/05/09/MM

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. SZUWAROWA
Bardzo ładne mieszkanie o powierzchni 44 m2, położone

w malowniczej i cichej dzielnicy Ruczaj. Mieszkanie składa się
z 2 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki i przedpokoju. Dodatko−
wo balkon i piwnica. Wszystko w otoczeniu ogrodzonej zieleni.

Pow. 44 m2, cena: 305.000 zł, of. RVIII/53/04/09/TS
Tel.: 516 120 807
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Garsoniery i jednopokojowe

135.000 zł NOWA HUTA os. JAGIELLOŃSKIE 24 m2, mieszkanie
jednopokojowe do odświeżenia, IV p./IV p,
of. RIV/47/04/09/MM

140.000 zł NOWA HUTA os. GÓRALI 16 m2, garsoniera po general−
nym remoncie, of. RIV/47/04/09/MM

140.000 zł WOLA DUCHACKA ul. MAKOWA 24 m2, garsoniera,
składa się na nią przestronny pokój wraz z aneksem
kuchennym oraz łazienka, of. RVII/576/09/MG/TS

153.000 zł NOWA HUTA os. JAGIELLOŃSKIE 25,2 m2, mieszkanie
jednopokojowe po remoncie, umeblowane, do wejścia, of.
RIV/37/03/09/MM

160.000 zł NOWA HUTA os. BOHATERÓW WRZEŚNIA 25,4 m2,
garsoniera po remoncie, pełne umeblowanie, do wejścia,
of. RIII/38/03/09/MM

168.000 zł NOWA HUTA os. ALBERTYŃSKIE 25 m2, mieszkanie
jednopokojowe, umeblowane, łazienka do remontu, of.
RIV/40/03/09/MM

195.000 zł NOWA HUTA os. SŁONECZNE 35 m2, mieszkanie jednopo−
kojowe po gen. remoncie , of. RIV/24/03/09/MM

215.000 zł GÓRKA NARODOWA ul. KUŹNICY KOŁŁĄTOWSKIEJ
34 m2, mieszkanie jednopokojowe, nowe budownictwo,
umeblowane, balkon, of. RIII/56/04/09/MM

215.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 36 m2, mieszkanie
jednopokojowe, jasna kuchnia, X piętro, balkon ,
of. RIV/A/705/09/MM

215.000 zł NOWA HUTA os. NA SKARPIE 35 m2, mieszkanie jedno−
pokojowe po generalnym remoncie, wysoki standard,
of. RIV/73/04/09/MM

219.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM A 39,5 m2, mieszkanie
jednopokojowe po generalnym remoncie,
of. RIV/18/03/09/MM

220.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 39,6 m2, mieszkanie
jednopokojowe, duży balkon, do remontu, of. RIV/31/03/MM

256.000 zł RUCZAJ ul. CHMIELENIEC 32 m2, garsoniera z aneksem
kuchennym, of. RVIII/A/1241/11/07/KH/TS

270.000 zł KROWODRZA ul. WARMIJSKA 30 m2, mieszkanie jedno−
pokojowe do odświeżenia, of. RVI564/08/MK

300.000 zł KROWODRZA ul. FIELDORFA−NILA 32 m2, mieszkanie
jednopokojowe, nowe budownictwo, jasna oddzielna kuch−
nia, balkon, of. RI/78/04/09/MM

370.000 zł PODGÓRZE ul. MALBORSKA 43 m2, nowoczesne miesz−
kanie na poddaszu. Powierzchnia liczona po podłodze 75
m2, strzeżone osiedle, of. RVIII/453/07/MG/TS

Dwupokojowe

190.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 35 m2, ciemna
kuchnia, IV piętro, piwnica, of. RIV/A/2/11/MM

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, of. RIV/39/03/MM

205.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 36,1 m2

po generalnym remoncie, umeblowane, IV piętro,
of. RIV/21/03/09/MM

208.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 37 m2, ciemna
kuchnia, V piętro, of. RIV/22/03/09/MM

220.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 37 m2, wysoki
standard, aneks kuchenny, wyposażenie kuchni pozostaje,
of. RIV/43/04/09/MM

230.000 zł NOWA HUTA os. STRUSIA 43,6 m2, przestronne mieszka−
nie w monitorowanym bloku, of. RIV/49/04/09/MM

230.000 zł NOWA HUTA os. SPÓŁDZIELCZE 37 m2, kuchnia w anek−
sie, pełne umeblowanie, balkon, of. RIV/55/04/09/MM

235.000 zł NOWA HUTA os. NA WZGÓRZACH 40 m2,
mieszkanie z jasna kuchnią i loggią, wysoki standard,
of. RIV/48/04/09/MM

240.000 zł NOWA HUTA os. STRUSIA 37 m2, wysoki standard, aneks
kuchenny, of. RIV/44/04/09/MM

252.000 zł AZORY ul. STACHIEWICZA 37 m2, pierwsze pietro, kuch−
nia w formie aneksu, of. RI/23/07/TD

255.000 zł NOWA HUTA os. ZIELONE 41 m2, przestronne mieszkanie
po generalnym remoncie, jasna, umeblowana kuchnia,
of. RIV/74/05/09/MM

275.000 zł WOLA DUCHACKA ul. ZUBRZYCKIEGO 55,1 m2, prze−
stronne mieszkanie na parterze, of. RVIII/82/05/09/TS

279.000 zł PIASKI NOWE ul. ŁUŻYCKA 45,9 m2, IV p./X p,
of. RIX/54/04/09/TS

280.000 zł PRĄDNIK CZERWONY ul. MAJORA 44,2 m2, do
odświeżenia, loggia, of. RIII/50/04/09/MM

295.000 zł MISTRZEJOWICE ul. POWSTAŃCÓW 50,5 m2,
jasna kuchnia, loggia, of. RIII/723/07/MM

298.000 zł NOWA HUTA os. PRZY ARCE 47 m2, jasna kuchnia,
I piętro, loggia, of. RIV/570/08/MM

305.000 zł RUCZAJ ul. SZUWAROWA 44,1 m2, mieszkanie składa
się z 2 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki i przedpokoju,
of. RVIII/53/04/09/TS

306.000 zł ŚRÓDMIEŚCIE al. SŁOWACKIEGO 34 m2,
ogrzewanie gazowe, idealny również na lokal biurowy,
of. RV/A/759−1/RK/WS

310.000 zł KLINY ul. BORKOWSKA 47 m2, w bardzo ładnym
bloku, spokojna okolica, mieszkanie na 3 piętrze,
of. RIX/347/2008/MG/TS

310.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM E 52 m2, jasna oddzielna
kuchnia, loggia, of. RIV/A/463/08/MM

339.000 zł BRONOWICE ul. NA BLONIE 45 m2, mieszkanie na
parterze, do odświeżenia, of. RVI/478/09/MK

350.000 zł KROWODRZA ul. KLUCZBORSKA 47,5 m2, mieszkanie
na parterze, nadaje się również na działalność, kuchnia
w formie aneksu, of. RI/24/07/TD

350.000 zł RUCZAJ ul. MIŁKOWSKIEGO 55 m2, mieszkanie na pod−
daszu w 4−piętrowym bloku w spokojnej dzielnicy Ruczaj,
of. RVIII/77/04/09/TS

365.000 zł KURDWANÓW ul. BORKOWSKA 52 m2, nowy blok z cegły,
jasna, umeblowana kuchnia, of. RIX/A/878/08/07/KH/TS

369.000 zł RUCZAJ ul. JAHODY 52 m2, nowy blok z cegły,
of. 1222/11/07/KH/TS

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 − LOKALE KOMERCYJNE WYNAJEM

MIESZKANIA I APARTAMENTY SPRZEDAŻ− WYBRANE OFERTY

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

ŚRÓDMIEŚCIE, PLAC MATEJKI
Do wynajęcia atrakcyjny lokal handlowo−biurowy , o
powierzchni 100 m2. Idealny na przedstawicielstwa
biur, banków , kancelarii prawniczych, przychodni.

Duże przeszklone witryny ,pierwsze pomieszczenie z
możliwością zrobienia recepcji i poczekalni. Lokal
niedawno wymalowany, na podłogach terakota i

wykładzina dywanowa. Dobrze rozplanowane położe−
nie pokoi. Wysokość pomieszczeń 4 m.

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

KROWODRZA, UL. OPOLSKA
Lokal handlowy, 200 m2. Otwarta przestrzeń, możliwość
podziału . Dwa oddzielne wejścia . wszystkie media w

lokalu. Po generalnym remoncie, podłoga do wykończenia
pod przyszłego najemcę. Atrakcyjna lokalizacja , przy

zjeździe z głównej trasy w centrum Krakowa. Cena 55 zł/m2

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

ŚRÓDMIEŚCIE, UL. MOGILSKA
170 − 239 m2 Lokal o wysokim standardzie z klimaty−
zacja, oddzielne 2 wejścia, przy głównej ulicy, blisko
centrum. Jedna duża ściana od ulicy przeszklona.

Podłogi w terakocie. Miejsca parkingowe. Idealne dla
biur, siedzib banków, poczty, przychodni, szkoły języ−

ków, obcych. Dostępny od zaraz.
Pow. 196 m2, cena 29.400 zł, of. 16/03/09/DW

Tel.: 516 120 807

ŚRÓDMIEŚCIE, RYNEK KLEPARSKI
Lokal biurowy o pow. 75 m2, 2 pomieszczenia biurowe
+ toaleta, okna nowe drewniane, wykładzina podłogo−

wa. Okazyjna cena 3200 zł/m−c
Pow. 75 m2, cena 3.200 zł, of. K/139/10/M/DW

Tel.: 516 120 807

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

telefonicznej oraz komputera. Wejście od ul. Karmelickiej
przez piękne podwórko.

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

KAZIMIERZ, UL. KRAKOWSKA
Lokal 80 m2, w centrum Krakowa. Trzy pomieszczenia
+ łazienka . Do teraz funkcjonująca restauracja. NA

KAŻDĄ działalność, właściciel zostawia inwencję najem−
cy. Lokal do wejścia od zaraz. Trzymiesięczna kaucja.

Pow. 80 m2, cena 6.500 zł, of. 26/04/09/DW
Tel.: 516 120 807

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

stronny balkon, of. RIII/502/08/MM
330.000 zł PIASKI NOWE ul. ŁUŻYCKA 55,7 m2, trzypokojowe mieszkanie

na I p./X p. Duże mieszkanie z loggią i piwnicą, oddzielną kuch−
nią, of. RIX/79/04/09/TS

340.000 zł KURDWANÓW ul. STOJAŁOWSKIEGO 60,5 m2, przestronne
mieszkanie trzypokojowe, of. RVIII/758/10/MG/TS

340.000 zł NOWA HUTA os. II PUŁKU LOTNICZEGO 65,7 m2, jasna kuchnia
w pełni umeblowana, I piętro, loggia, garaż, of. RIV/518/08/MM

360.000 zł BRONOWICE ul. NA BŁONIE 53 m2, pierwsze piętro, do odświe−
żenia, of. RVI/652/09/MK/WS

360.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM A 68 m2, jasna kuchnia, IV piętro,
loggia, of. RIV/A/1053/10/MM

360.000 zł WOLA DUCHACKA ul. BIAŁORUSKA 64,2 m2, mieszkanie posia−
da bardzo duży balkon − ok. 10 m2, posiada również aż dwie
piwnice ok. 5 m2, of. RIX/760/10/MM/TS

360.500 zł BRONOWICE ul. RYDLA 47 m2, ustawne mieszkanie z aneksem
kuchennym, of. RVI/336/06/ŁŻ/WS

375.000 zł NOWA HUTA os. OŚWIECENIA 68,5 m2, instalacje po wymianie,
niski blok, of. RIII/33/03/09/MM

379.000 zł KATOWICE CENTRUM 101 m2, mieszkanie idealne na biuro,
w pobliżu sądów i urzędów, w trakcie remontu, of. 01/09/HS

390.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM E 62,5 m2, jasna oddzielna kuchnia,
loggia, umeblowane, of. RIV/572/05/MM

390.000 zł NOWA HUTA os. KRAKOWIAKÓW 71,7 m2, jasna, umeblowana
kuchnia, balkon i piwnica, of. RIV/670/06/MM

395.000 zł NOWA HUTA os. KRAKOWIAKÓW 67 m2, jasna umeblowana
kuchnia, wysoki parter, suszarnia, piwnica, po generalnym re−
moncie, of. RIV/A/930/09/MM

395.000 zł OLSZA ul. MEISSNERA 53 m2, mieszkanie po generalnym remon−
cie, cena obejmuje meble i wyposażenie, of. RII/719/11/MM

400.000 zł KURDWANÓW ul. STOJAŁOWSKIEGO 66,3 m2, przestronne
mieszkanie z dużym salonem o pow. 20 m2, of. RVIII/757/10/TS

400.000 zł NOWA HUTA os. OŚWIECENIA 71,5 m2, jasna, umeblowana
kuchnia. IV piętro. Balkon, duża piwnica, of. RIII/A/1337/11/MM

410.000 zł PŁASZÓW ul. LIPSKA 69 m2, jasna kuchnia, mieszkanie częścio−
wo umeblowane, taras, of. RXI/A/451/07/MM

410.000 zł RUCZAJ ul. ZACHODNIA 65 m2, przestronne mieszkanie z jasną
kuchnią, of. RVIII/623/08/KH/TS

425.000 zł NOWA HUTA ul. SKARŻYŃSKIEGO 65,7 m2, jasna, umebl. kuchnia.
Do mieszkania przynależy balkon i piwnica, of. RIV/526/08/MM

449.000 zł RUCZAJ ul. KOBIERZYŃSKA 67 m2, mieszkanie w nowym bloku,
bardzo obszerny i przestronny balkon oraz piwnica ok. 3 m2, of.
RVIII/A/853/08/07/KH/TS

450.000 zł MISTREJOWICE ul. WAWELSKA 74 m2, nowe budownictwo, duży
taras, of. RIII/769/07/MM

529.000 zł RUCZAJ ul. PSZCZELNA 75 m2, funkcjonalne mieszkanie, cieka−
wie zaaranżowane, niska zabudowa, of. RVIII/A/456/07/KH/TS

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

we, jasna, umeblowana kuchnia, I piętro, loggia, garaż, do miesz−
kania należy część korytarza, bardzo wysoki standard, of. RIV/
540/07/MM

490.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 85,5 m2, mieszkanie czteropo−
kojowe, po gen. Remoncie, z jasną kuchnią i balkonem, of. RIV/
A/584/06/MM

580.000 zł NOWA HUTA ul. SKARŻYŃSKIEGO 88 m2, mieszkanie czteropo−
kojowe, jasna, umeblowana kuchnia, I piętro, loggia, garaż,
piwnica , of. RIV/A/1285/11/MM

600.000 zł BRONOWICE ul. NA POLACH 83,8 m2, mieszkanie czteropokojo−
we, na wysokim parterze w jednopiętrowym bloku, w cenie garaż,
of. RVI/26/03/09/MM
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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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Kraków, ul. Balicka 35
Tel. 012−636−54−97
polnoc@polnoc.pl

SAS−ZUBRZYCKIEGO 5/117, mieszkanie 1−pokojowe o pow. ok. 25 m2. CENA: 138.000 zł, KONTAKT: 510−259−399

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 pła−
ski, częściowo uzbrojony. Projekt budynku w cenie. Działka
w sąsiedztwie nowo powstającego węzła obwodnicy.
BNP−4933
CENA: 900.000 zł netto KONTAKT: 509−951−803

KONTAKT: 509−580−818

MODLNICZKA, ul. Wspólna
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Działka widokowa z pozwoleniem na budowę domu
jednorodzinnego wolnostojącego.

Powierzchnia: 43,46 a plus 13 a 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

MODLNICZKA

Działka z pięknym widokiem na okolicę o pow. ok. 5 a z wylanym fundamentem pod połówkę
bliźniaka złączonego garażami (pow. użytkowa budynku 123 m2).
Teren uzbrojony. W cenie projekt budynku.

BNP−4994 KONTAKT: 510−180−034
CENA: 199.000 zł netto 509−580−818

TYLKO TERAZ PROMOCJA!

OKAZJA! OKAZJA!
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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: 3.321 zł/ar 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. Wejście oddzielne, z zewnątrz.

Do odnowienia.

CENA od: 40.000 – 55.000 zł brutto,  BNP−4581
KONTAKT: 510−259−399

CENA ZA WYNAJEM od: 550 zł netto,  BNP−4582

*KUPIMY BUDYNEK BIUROWY STARY/NOWY/MAGAZYN W KRAKOWIE O POW. do 5000 m2 lub DZIAŁKĘ POD BUDOWĘ
BUDYNKU BIUROWEGO O POW. do 5000 m2
*KUPIMY ZA GOTÓWKĘ (płatne od ręki) GARSONIERY, 1−POKOJOWE do 100−120 tys. zł.

KONTAKT: 509−580−818, lub psumara@polnoc.pl

OKAZJA!

STARE MIASTO ul. Felicjanek 8 (przecznica ze Zwierzynieckiej)
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Lokal/mieszkanie na parterze o pow. 46 m2 po generalnym remoncie.
Oddzielne pomieszczenia. Do lokalu przynależy piwnica. Sąsiedztwo Uni−
wersytetu Jagiellońskiego, Wawelu, Plant. Generuje dochód − jest wynajęty.
BNP−4672
CENA: 449.000 zł KONTAKT: 509−951−803

KONTAKT: 509−580−818

OKAZJA!

OKAZJA! TYLKO 3.321 zł/ar netto
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WIELICZKA
dom wynajem 160 m2,
dz. 8,5 a, 4 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,

380 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
Balicka − 42 m2, I p., 350 tys. zł + garaż
Komorowskiego − 45 m2, III/IIIp., 520 tys. zł
Brodowicza − 45 m2, 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 a, 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/XV p., hip., 375 tys. zł
Niezapominajek − 76 m2, II p., 2 balkony, 760 tys. zł +
garaż
Rakowicka − 77 m2, II p., 650 tys. zł
Chopina − 83 m2, IV p. z windą, 821.700 zł
Łazarza − 83 m2, hip., parter, 790 tys. zł

Sarego − 99 m2, I p., 2 balkony, 1,065 mln zł
Floriańska − 112 m2, II p., balkon, hip., 2,6 mln zł

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

BIURA WYNAJEM
OKAZJA − ok. Św. Gertrudy − lokale do wynajęcia na
dział. 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 EU/m2
Gdyńska − 300 m2, I p., 35 zł/m2, idealne na prac.
arch. itp.

DOMY − WYNAJEM
Wiedeńska − 220 m2, dz. 18 a, garaż, 7.000 zł/m−c
Borek Fałęcki − 120 m2, dz. 6,0 a, 3.500 zł/m−c
Wieliczka − nowy, strzeżony kompleks, 160 m2, dz. 8,5
a, 4.000 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
ok.  Jordanowa  − 240 m2, dz. 15 a, 295 tys. zł

LOKALE UŻYTKOWE − WYNAJEM
Grodzka − 148 m2, handlowy, 250 zł/m2
Myśliwska − 54 m2, handlowy, 5.000 zł/m2 − sprzedaż

KAMIENICE
ok. Rynku Głównego  − 960 m2 z WZ na rozbudowę,
14 mln zł
ok. Rynku Głównego  − 1300 m2, wolna, 6 mln EUR
ok. Zwierzynieckiej − 1.350 m2, dz. 9 a z WZ,
12,5 mln zł
ok. Kamiennej − 300 m2, dz. 3,5 a, 545 tys. zł − zajęta

DZIAŁKI BUDOWLANE
Bronowice − 15,5 a, budowlana, 40 tys. zł/a
W. 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

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

RADZIKOWSKIEGO
sprzedaż 65 m2, 4

pok., 440 tys. zł

MAZOWIECKA
sprzedaż 60 m2,
3 pok., 390 tys. zł
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Kraków, ul. Karmelicka 48/3a
tel./fax (012) 632-54-82

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

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

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

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

DOMY TOWAROWE WYNAJEM
− of. wybrane

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

HOTELE SPRZEDAŻ/WYNAJEM
– of. wybrane

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

HANDLOWE SPRZEDAŻ – of. wybrane
Filipa − 42 m2, front, witryny − 840 000 zł
Grodzka − 240 m2 − 6200 euro/m2
Galeria Kazimierz, okolice − od 114 do 800 m2 − 12 000 zł/m2
Kalwaryjska − 400 m2 − 600 m2, front, witryny − 17 000 zł/m2
Kazimierz, centrum − 160 m2, parter, front, witryny − 2 100 000 zł
Kazimierz, centrum − 370 m2, parter, front, witryny − 7 000 000 zł
Kazimierz, Pl. Nowy − 106 m2, działający klub − 1 950 000 zł
Kazimierz, Pl. Wolnica − 180 m2 − 2 600 000 zł
Kalwaryjska − 370 m2, open space, z możl. powiększenia o I p. −
10 000 zł/m2
ok. Królewskiej – 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

Mogilska, okolice − 100 m2 − 2500 zł
Nowohucka, okolica − 180 m2 biurowo−produkcyjny − 4500 zł
Opolska, okolice − 300 − 600 m2, biur.−mag., 35 zł/m2
Opolska, okolice − 400 m2, parter, 45 zł/m2
Opolska, okolice − 838 m2 repr. rezydencja do wynajęcia
Pl. Wolnica − 125 m2, II p. po gen. remoncie − 6250 zł
Pl. Wolnica − 174 m2, II p., po gen. remoncie − 8700 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
Rakowicka − 112 m2, 0 p. − 3920 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
Szpitalna − 50 m2 − 3500 zł
Starowiślna − 152 m2 − 6300 zł
Św. Tomasza − 140 m2 − 280 m2, I−II piętro, bardzo wysoki
standard, 80 zł/m2
Św. Tomasza − 58 lub 90 lub 148 m2, II p., winda − 80 zł/m2
Św. Tomasza − 73 m2, bardzo wysoki standard, II p., widna, 70 zł/m2
Westerplatte − 58 m2, 0p. − 2000 zł
Westerplatte − 144 m2, 0p. − 4000 zł
Zabłocie − 215 m2 − 8600 zł
Zwierzyniecka − 160 m2 − 6080 zł

BIUROWCE WYNAJEM − of. wybrane
Bora−Komorowskiego, okolice − 1135 m2, A − 65 zł/m2
Galeria Kazimierz, okolice − 10 000 m2, A − 15 euro/m2
Kamieńskiego, okolice − 373 m2, duży parking − 12 euro/m2
Mogilska, okolice − 670 m2 − 50 zł/m2
Opolska, okolice − 647 m2, B+, 25 miejsc parkingowych − 13 euro/m2
Opolska, okolice − 660 m2− 45 zł/m2
Podgórze − 800 m2, klasa A, 16 euro/m2
Rondo Mogilskie, okolice − 247 m2, I p., wys. standard − 20 euro/m2

APARTAMENTY WYNAJEM − of. wybrane
Dietla − 100 m2, 5 pok. − 2000 zł
Fałata − 60 m2, I p., 2 pokoje − 1500 zł
Karłowicza − 57 m2, 2 pok., wys. stand. − 1800 zł
Karłowicza – 56 m2, 2 pok., nowe, wykończone − 1900 zł
Karłowicza – 65 m2, 3 pokoje, nowe, wykończone − 2200 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, okolice − 60 m2, 3 pok., nowe, wysoki standard − 3000 zł
Rusznikarska − 57 m2 − 1800 zł
Rynek Główny ok. − 43 m2, apartament − 1300 zł
Zapolskiej − 50 m2, po remoncie − 1800 zł
Zwierzyniecka, Angel Plaza − 70 m2, 2 pok. − 3700 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, 24 a, budowlane malownicze
działki ze starodrzewem w cichej okolicy, dogodny dojazd,
uzbrojone od 214 zł/m2
Krowodrza − działka do wydzierżawienia − na parking, komis
samochodowy itp. 19 a − 5000 zł
Kostrze − 1,4 ha, widokowa, 12 000 zł/a
ok. Skawiny − 5 ha, częściowo zabudowane − 2 000 000 zł
ok. Tyńca − 2,5 ha − inf. 501−191−787
Podgórze − 24 ha, WZ na docelowo 165 000 m2 PUM − 160 000 000 zł
Podgórze, Borek Fałęcki − 15 ha, 100 zł/m2
Węgrzce − 15 a, komercyjna, pozwolenie budowlane na
440 m2 pawilonu usługowo−handlowego − 25 000 zł/a
Zakopianka − komercyjna, przy drodze, 49 a − 40 000 zł/a
Rynek Główny, okolice − 90 a, pozw. na budowę biurowca i hotelu

WYNAJEM I SPRZEDAŻ MAGAZYNY
I HALE PRODUKCYJNE

Bochnia − 225 m2 − 5625 zł
Mogilska − 400 − 1000 m2, wysoki standard − 25 zł/m2
ok. Skawiny − 3750 m2 magazynowo−produkcyjna, +100 m2
biur, 5 ha, sprzedaż − 2 500 000 zł
Podgórze − magazyny, biura, chłodnie, różne pow. − 20 zł/m2
Rybitwy − 3000 m2, I p., windy towarowe − 7 zł/m2
Rybitwy − 3500 − 7000 m2, magazyn lub produkcja, biura ok.
500 m2 − 17 zł/m2
Skawina − 600 − 2000 m2 magazyny + biura − 10 zł/m2
Skawina − 600 − 4000 m2 wysokie 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, reprezentacyjna 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
Grodzka − 77 lub 97 m2, front, witryny − 250 zł/m2
Galeria Kazimierz okolice − do 800 m2, parter, open space,
witryny − 15 euro/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 − 200 m2, restauracja − odstępne
Kazimierz − 150 m2, restauracja − odstępne
Kazimierz − 81 m2, możliwa gastronomia − 6500 zł
Floriańska − 44 m2 − 15 000 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, 165m2 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 − 200 m2, I p., możliwa gastronomia − 20 000 zł
Rynek Główny, okolice − 160 m2, zaadoptowana piwnica − 12 000 zł
Sławkowska − 20 m2, parter, front, witryna − 5 500 zł
Sławkowska − 42 m2, witryny − 1 100 euro
Sławkowska − 96 m2, parter, front, witryny − 18 000 zł
Starowiślna − 36 m2 − parter, front, witryna − 6 000 zł
Starowiślna − 50 m2 i 60 m2 z możliwością połączenia, parter,
front, duże okna − 100 zł/m2
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
ok. Wiślnej − 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. − 91m2, III p., 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−poz., wykończone, winda − 14 500 zł/m2
Kazimierz ok. Paulińskiej − 70 m2, 2 balkony, kamienica po rem. −
910 000 zł
Kopernika, ok. − 150 m2, I p., 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, III p., do odświeżenia − 470 000 zł
Krupnicza, okolice − 42−51 m2, po generalnym remoncie − 12 500 zł/m2
Pl. Na Groblach ok. − 80 m2, apartament, widok na Wawel, stan
deweloperski − 1 300 000 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
Retoryka − 95 m2, 3 pokoje, do generalnego remontu − 890 000 zł
Sarego − 136 m2, wysoki standard, po gen. rem. − 1 300 000 zł
Smoleńsk − 89 m2, 3 pokoje, po generalnym remoncie − 1 000 000 zł
Stare Podgórze − 65 m2, stan deweloperski − 12 500 zł/m2
Zwierzyniecka − Angel Plaza − 82 m2, wysoki standard do wej−
ścia, 2 pokoje, 18 000 zł/m2

BIURA WYNAJEM  – of. wybrane
Al. Słowackiego − 89 m2, 4 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 − 96 m2, II p. po remoncie − 4000 zł
Długa, okolice − 130 m2, media w cenie − 3500 zł
Długa, okolice − 45 m2, media w cenie − 1215 zł
Grodzka − 240 m2, 400 m2 lub 80 m2, po remoncie − 50 zł/m2
Jana − 250 − 400 m2, reprezentacyjne biuro − 100 zł/m2
Kalwaryjska − 39 m2 − 1025 zł
Karmelicka − 110 m2, parter − 6000 zł
Karmelicka − 49 m2, I p. wysoki standard − 2300 zł
Karmelicka − 98 m2, po remoncie − 4000 zł
Karmelicka, okolice − 336 m2 − wysoki standard − 21 000 zł
Krowoderska − 98 m2, parter, wysoki standard − 5400 zł
Łokietka, okolice − 452 m2, dom − 18 000 zł
Marka − 83 m2, po remoncie − 5000 zł
Mikołajska, okolice − 60 m2 − 3500 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/IV p., c. kuchnia, balkon, 195 000 zł
2−pok: Krowodrza / ul. Kawiory, 31 m2, I/II p., po remoncie, 279 000 zł
4−pok: ul. Kobierzyńska 80,65 m2, 0/IV p. loggia + taras o pow. 10 m2, ogródek
o pow. 40 m2, 598 000 zł

Domy / Budynki – 64 aktualne oferty w bazie
Kraków / Wola Justowska 140 m2,dom szeregowy−narożny, dz. 3,5 a, 2−letni,
wykończony, 1 450 000 zł
Słomniki / centrum 130 m2, dz. 2 a, dobry na siedzibę firmy 363 000 zł
Bodzanów / ok. Wieliczki, 130 m2, dz. 10 a, garaż 35 m2, stan dewelop., 529 000 zł
Wieliczka, Bogucice, dom wolnost. o pow. 145 m2, dz. 9,07 a, stan sur. zamkn., 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
ul. Marczyńskiego, mieszkanie 2−pok., z czynszem i miejscem postojowym 1500 zł
Kurdwanów, mieszkanie 2−pok., garaż 1200 zł
Azory / ul. Radzikowskiego 36 m2, 2−pok., III/VI p., nowe, wykończone, 1400 zł
Pychowice / ul. Sodowa, 40 m2, mieszkanie 2−pok., I/III p., kameralne os.,
umeblowane i wyposaż., 1600 zł
Kraków / Wola Justowska 45 m2, mieszkanie 2−pok., I/II p., 1500 zł
Kraków / ul. Dwernickiego, 50 m2, mieszkanie 2−pok., IV/IV p., 1200 zł
Prądnik Biały / ul. Łokietka, 52,65 m2, II/III p., mieszkanie 2−pok., umeblowane,
os. ogrodzone i strzeżone 1300 zł
Wola Justowska 108 m2, apart. 4−pok., 2 łaz., 2 mc. w garażu podziemnym, 3000 zł
Kraków / Bielany 300 m2, dz.22 a, dom 2 p., 2 garaże, dobry pod siedzibę firmy 5000 zł

Kraków / Wróblowice,
widokowe działki:
− 9 a, 295.000 zł,

− 14,88 a, 169.000 zł

Kraków / Nowa Huta,
działki budowlane,
− 9,29 a, 109.000 zł,

PROWIZJA TYLKO 1%+VAT,
− ok.10 a, 130.000 zł

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, KUPUJĄCY

TYLKO 1% + VAT PROWIZJI!

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

domu jednorodzinnego
i pozwoleniem na budowę,

uzbrojona, 135.000 zł

gm. Radziemice / Przemęczany,
50 a., dojazd drogą asfaltową,

częściowo uzbrojona,
59.000 zł, KUPUJĄCY
NIE PŁACI PROWIZJI

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

możliwość kupienia garażu,
295.000 zł

Al. 29 Listopada / ok. ul.
Rogatka, 2−pok., 48,5 m2,
II/II p., niezależne ustawne

pokoje, 2 balkony, 267.000 zł

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

cz. uzbrojona, 125.000 zł

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!

OFERTY WYBRANE

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!

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

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

560.000 zł brutto

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

garaż 16,6 m2, 430.000 zł brutto

os. Boh. Września, 3−pok.,
53,5 m2, IV/IV p., zadbane ,
balkon, piwnica, 287.000 zł

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

ul. Gliniana, 2−pok., 42 m2,
II / V p., nowe budownictwo,
balkon ok. 5 m2, 275.000 zł,
PROWIZJA TYLKO 1% + VAT 

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!

Kurdwanów / ul.Stojałowskiego,
3−pok., 61,1 m2, III/IV p.,

piwnica, balkon, osobne wc,
299.000 zł
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www.activnieruchomosci.pl
Licencja państwowa nr 2103

 Rok założenia 1997
Zapraszamy:

pon. − pt. 9−19.30, sobota 10−15

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

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

KAMIENICE/KOMERCYJNE
BALICKA, okolice, 834 m2, obiekt produkcyjno−magazynowy z częścią biurową,
1998 r, rampa, winda towarowa, możliwość rozbudowy. Działka 46 a.
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.
Sprzedawany z wyposażeniem, prawami do marki i listą stałych klientów.
Of. 123 1 100 000 zł
PRZEWÓZ, 461 m2, idealny na działalność lub dom dwurodzinny; dwa oddzielne
wejścia, oddzielne media. Działka 15 a, w całości budowlana. Of. 1781, 890 000 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, możliwość 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
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
BIEŻANÓW, 130 m2, 1998 r., dwurodzinny, 7 pokoi. Działka 8 a. Of. 1779, 590 000 zł
BOREK FAŁĘCKI, 350 m2, dobry dojazd do centrum, idealny dla
dwóch rodzin lub na firmę. Of. 466 1 280 000 zł
KLINY, 220 m2, 2000 r., segment w zabudowie szeregowej, luksusowo wykończony,
6 pokoi. Działka 2 a, pięknie zagospodarowana. Of. 3105 999 000 zł
KLINY, 340 m2, segment, możliwa działalność/gabinet, parter, 3 m wysokości,
użytkowe piwnice 2,7 m wys. Działka 3,3 a. Of. 393 1 499 000 zł
PŁASZÓW, okolice Lipskiej, 210 m2, pół bliźniaka, 8−letni, do wejścia,
wielorodzinny. Działka 6 a. Of. 1295, 970 000 zł

MYDLNIKI, 116 m2, po remoncie, garaż. Działka 2 a. Of .2912, 550 000 zł
RYBITWY, Przewóz, 150 m2, nowy, do wejścia, zaciszne miejsce, 5 pokoi.
Działka 10 a, ogrodzona. Of. 3097 899 000 zł
TYNIEC, 250 m2, 2005 r, rozłożysty, parterowy dom, położony pod  lasem,
pięknie zagospodarowana, widokowa działka 11,5 a. Of. 193 2 990 000 zł
WOLA JUSTOWSKA, ok. Koguciej, 180 m2, wolnostojący, 1980 r, zadbany,
do wejścia. 4 pokoje, garaż. Działka 8,3 a, kształtna, zagospodarowana.
Of. 2657, 1 600 000 zł

DOMY W OKOLICACH KRAKOWA
CIANOWICE, 160 m2, do wykończenia, 5 pokoi, salon 40 m2! Działka 6,5 a,
ogrodzona. Of. 2987, 530 000 zł
GAJ, 173 m2, surowy zamknięty, 5 pokoi. Działka 9,2 a. Of. 1051, 610 000 zł
GAJ, 330 m2, 8−letni, parterowy, rozłożysta bryła. Pięknie zagospodarowana,
kształtna działka 40 a. Of. 1725 1 580 000 zł
KOŹMICE WLK., nowe bliźniaki, 160 m2, stan surowy otwarty, 5 pokoi, garaż.
Każdy dom z działką 12,45 a. Of. 37, 330 000 zł
SKAWINA, blisko centrum, 120 m2, wolnostojący, 4 pokoje, garaż.
Działka 7,7 a, zagospodarowana, dojazd asfaltowy. Of 2965, 460 000 zł
WOLA BATORSKA, 160 m2, 2007 r, do wejścia. Działka 15 a. Of 1161, 680 000 zł
ZAGACIE, 260 m2, do wykończenia, 5 pokoi. Działka 13 a, spokojne sąsiedztwo,
rzadka zabudowa. Of 2572 450 000 zł
ZIELONKI, 266 m2, segment z 2000 r., 5 pokoi, wys. standard. Działka 5 a.
Of. 1363 1 100 000 zł

MIESZKANIA
37 m2, 2−pok., ZARZOWIECKA, nowe, wykończone, I/II p., balkon.
Of. 2954 285 000 zł
41 m2, 2−pok, MOGILSKA, 1996 r, cegła, II/III p., oddzielna kuchnia.
Of. 2281 335 000 zł
44 m2, 2−pok, ŚLĄSKA, po remoncie, kamienica, III/III p. Of. 768 349 8000 zł
47 m2, 2−pok., ŚW. JACKA, 2002 r., I/II p., oddzielna kuchnia. Of 2928 370 000 zł
50 m2, 3−pok, ŁOBZOWSKA, 1950 r., III/III p., ciche, do wejścia.
Of. 2541 500 000 zł
55 m2, 3−pok, KANTORA, I/IV p., 1967 r., idealne pod wynajem. Of 3093 350 000 zł
59 m2, 2−pok., TOPOLOWA, kamienica, II/II p., zadbane, duża kuchnia.
Of. 3078 512 000 zł
65 m2, 2−pok, LUBOMIRSKIEGO, do remontu, II/IV p., okazja! Of. 496 440 000 zł
65 m2, 3−pok., ŁĄKOWA, IV/VIII p., po remoncie, 10 min. do centrum. Of. 449 000 zł
65 m2, 3−pok., BALICKA, dwupoziomowe, 2001 r., do wejścia. Of. 2835 485 000 zł
66 m2, 3−pok., STOJAŁOWSKIEGO, 1999 r, I/IV p., stan b. dobry.
Of. 3092 430 000 zł
76 m2, 3−pok, BARTLA, 2000 r. , I/II p., do wejścia. Okazja! Of. 3096 440 000 zł
85 m2, 3−pok, SALWATOR, dwupoziomowe, nadbudowa z 2001 r.,
wys. standard, kamienica w znakomitym stanie. Of. 3061 840 000 zł
93 m2, 4−pok., DO WILGI, III/IV p., wysoki standard, taras 25 m2,
widok na tereny zielone i rzeczkę. Of. 3075 999 000 zł
94 m2, 3−pok., MYŚLENICKA, wydzielone piętro domu, po remoncie.
Of. 3079 450 000 zł
95 m2, 4−pok., KAPELANKA, III/IV p., 2000 r., dwupoz. Of. 1994 705 000 zł
107 m2, 3−pok., POMORSKA, IV/IV p., przestronne, jasne, blisko park.
Of 927 898 000 zł
143 m2, 5−pok., STAROWIŚLNA, II/IV p., nowe instalacje, okna.
Of. 1194 1 350 000 zł

LIBERTÓW,
340 m2, stan deweloperski, indywidualny projekt.

Dz. 8,2 a Of 2468, 1 450 000 zł

KOSTRZE,
137 m2, pół bliźniaka, do wykończenia, 5 pokoi,

garaż. Działka 8 a. Of 1998, 799 000 zł

WIELICZKA,
142 m2, wolnostojący, 1978 r, nowy dach, 4 pokoje.

Dz. 13 a! Of 2964, 550 000 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 23,5 m2 LANCKOROŃSKA stan dobry ogrz. elektr 9770
155.000 27,8 m2 CENTRUM A do remontu 3/4 p. 9848
179.000 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
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
280.000 32,5 m2 STAROWIŚLNA po remoncie, ogrz. gazowe 9463
340.000 39,80 m2 KRASZEWSKIEGO po gen. rem., antresola, klimatyzacja 9803

2−POKOJOWE
150.000 49,2 m2 KURDWANÓW TBS kuch. umebl., parter 9705
150.000 46,5 m2 KURDWANÓW TBS kuch. umebl., 2 p. 9702
238.000 37 m2 AZORY do bieżącego rem. 3/10 p., okna plastikowe 9866
260.000 39 m2 DĄBIE nowe okna, reszta do rem. 4/4 p. 8927
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
305.000 55,2 m2 KONRADA WALLENRODA piękne po gen. rem. k. umebl.

cena do negocjacji 9361
310.000 50 m2 MIECHOWITY balkon, 3/4 p. 8815
311.000 38 m2 PRĄDNIK BIAŁY udział w domu 2−rodzinnym, działka 2,74a 9671
340.000 50 m2 SALWATOR wykończone poddasze, łaz. urządzona, antresola 9803
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
415.000 52,5 m2 LEA po gen. rem. 8398
445.000 61 m2 FAŁATA wysoki parter, ogrz. gazowe 9575
450.000 60 m2 RYNEK PODGÓRSKI do rem. ogrz. elektr. 2/3 p. okno na Rynek 9784
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
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
399.000 52,50 m2 LEA łaz. i wc po gen. rem., 5/9 p. 8398
420.000 59 m2 MEISSNERA po rem., 3/10 p., mozaika flizy, garaż w cenie 8902
600.000 86,20 m2 LEA 1/4 p., stan bdb, balkon, miejsce parkingowe 9519
700.000 73 m2 SALWATOR wys. standard 2 balkony, widoki, 3/3 p. 8621
866.000 103 m2 UŁANÓW wys. standard wykończ, wyposaż. umebl.,

antresola−sypialnia, balkon, garaż 8333
1.100.000 110 m2 KAZIMIERZ balkon 1/2 p., aneks kuch., ogrz. gaz. 9217
1.250.000 92 m2 SALWATOR 2/5 p., apartament, garaż, AGD w cenie 8561

4 i więcej POKOJOWE
360.000 81,3 m2 RYDYGIERA OS. RŻĄKA przestronne balkon 2/4 p. 8538
365.000 86 m2 WYSŁOUCHÓW parter 9832
372.000 86 m2 RYDYGIERA OS. RŻĄKA 7/10 p., stan dobry 9670
1.250.000 117 m2 5,27 a, OS. OFICERSKIE 1 p. willi, 3 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

13 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

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

LOKAL UŻYTKOWY
900.000 90 m2 REJON KARMELICKIEJ po gen. remoncie nadaje się na gastrono−
mię 9520

DOMY / KAMIENICE w Krakowie
311.000 38 m2 2,76 m2 PRĄDNIK BIAŁY udział w domu 2−rodzinnym 9669
380.000 150 m2 7 a TYNIEC do remontu 3 pok., kuch., łaz. 9211
720.000 210 m2 6 a ZAKOPIAŃSKA świetny na działalność 7695
1.580.000 120 m2 7 a WOLA JUSTOWSKA z zewnątrz po rem. 9318

DOMY poza Krakowem
550.000 150 m2 11 a MODLNICZKA st. sur. 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
139.000 10 a BIEŻANÓW szer. 12 m, można budować w granicy,

p,w,g,kan 9780
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.

wulkanizac 9761

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

159.000 16 a MICHAŁOWICE szer. 20 m, p, w, g na działce 9111

200.000 19,55 a RATAJÓW K.SŁOMNIK szer.26 m płaska słoneczna las blisko
p, w 9747

243.000 23,93 a POLANOWICE GM. SŁOMNIKI szer. 35m, płaska, asfalt 9816

245.000 29,83 a SIEPRAW szer. 49 m widok na Tatry i Kraków asfalt p, w, g 9853

280.000 28 a SIEPRAW pozw. na bud z XII’08, p,w,g 9720

700.000 60 a ZABIERZÓW do 10 domów p, w, g, k 7873

DLA INWESTORA − DZIAŁKI

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

2.070 PLN 45 m2 ZWIERZYNIECKA mieszkanie, biuro gabinet 8475

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

5.000 PLN 370 m2 14 a WOLA JUSTOWSKA umeblowany, po remoncie,
kominek jacuzzi, garaż na 3 auta 2692

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 !

DO WYNAJĘCIA
WOLA JUSTOWSKA 370 m2 rezydencja po remoncie umeblowany, wyposażony, kominek sauna jacuzzi, garaż na 3 auta

działka 14 a 5.000 PLN do negocjacji of 2692

SPRZEDAŻ
REJON LIMANOWSKIEGO mieszkanie w suterenie 19,63 m2, po gen. rem., łazienka, kuchnia wyposażone 115.000 PLN

LANCKOROŃSKA udział 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.

BOŻEGO CIAŁA
2 pokojowe mieszkanie
w sercu krakowskiego

Kazimierza.
48 m2, umeblowane,

wyposażone.
2100 zł/m−c

SZPITALNA
Dwupoziomowe

mieszkanie o po−
wierzchni 43 m2

w eleganckiej kamieni−
cy w ścisłym centrum

Starego Miasta.
1300 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
400 zł/m−c

CYBULSKIEGO
Luksusowy 3 pokojowy

apartament o pow.
90 m2 w prestiżowej

inwestycji Nowy Świat.
W cenie miejsce

parkingowe przed
budynkiem.
4600 zł/m−c
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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

GM. MYŚLENICE - BH064
Piękna rezydencja usytuowana na stoku wzgórza na ogrodzonej
działce o pow. 8500 m2. Dom wolnostojący wykonany według

oryginalnego projektu o powierzchni 400 m2. W przyziemiu dwusta-
nowiskowy garaż. Rezydencja w wysokim standardzie wykończenia,

w pełni umeblowana i wyposażona. Działka zagospodarowana, w
całości budowlana. Na działce znajduje się również budynek

gospodarczy (nowoczesna stajnia). Okolica bardzo cicha i spokojna,
dojazd drogą asfaltową, w odległości 35 km do Krakowa. Dom i

działka z dużym potencjałem pod względem wykorzystania.
Cena: 2 800 000 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, Ks. TURKA - BHw138
2-pokojowe mieszkanie o pow. 44 m2 w stanie idealnym, usytuowa-
ne na drugim piętrze w III piętrowym budynku mieszkalnym z 2004
roku w okolicy ul. Saskiej. Mieszkanie komfortowe, w pełni umeblo-
wane i wyposażone. Rozkład: pokój dzienny z aneksem kuchennym i

balkonem, sypialnia, łazienka z toaletą, przedpokój.
Cena miesięcznie: 1350zł + opłaty eksploatacyjne 120 zł

+ media wg zużycia

KRAKÓW, KARMELICKA - BHw141
Lokal biurowy, usługowy o powierzchni 110 m2, usytuowany na
parterze kamienicy przy ul. Karmelickiej. Rozkład pomieszczeń:

3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. W dwóch pokojach znajdują
się antresole, co powiększa metraż lokalu o ok. 30 m2. Lokal zadbany,

w bardzo dobrym stanie. Klatka schodowa odnowiona. Doskonała
lokalizacja - ulica o bardzo dużym natężeniu ruchu pieszych.

Cena miesięcznie: 5000 zł netto + 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

LIBERTÓW - BH494
Piękna rezydencja z krytym basenem o pow. 320 m2, usytuowana

na działce 1850 m2. Wykończona w wysokim standardzie.
Solary, elementy systemu inteligentnego. Dodatkowo na działce

2-stanowiskowy garaż o pow. 64 m2. Działka ogrodzona
i zagospodarowana. Możliwość dokupienia sąsiedniej działki o pow.

1800 m2. Dojazd drogą gminną asfaltową.
Cena: 2 300 000 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  9450 − 9950 PLN brutto/m2
!!!Willa Awangarda − 28−114 m2, BEZ PROWIZJI !!! 7490 − 8990 PLN brutto/m2
Łobzowska − 44 − 90 m2, wykończone 14 000 PLN brutto/m2
Macedońska − 29 − 71 m2, stan surowy, BEZ PROWIZJI!!! od 6527 PLN brutto/m2
ok. Starowiślnej − 30 − 141 m2, garaż podziemny od 11 200 PLN brutto /m2
Zabierzów − 165 − 184 m2, 8 a, BEZ PROWIZJI !!! 519 − 599 000 PLN brutto
Zakopane − Gubałówka − 40 − 54 m2, nowa luksusowa rezydencja 344000 − 487 000 PLN

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

Aleja Mickiewicza − 130 m2, biurowy, po remoncie 5000 PLN
Floriańska − 130 m2, 1 p., do wejścia 6500 PLN
Floriańska − 83 m2, wysoki parter, 3 pomieszczenia 4950 PLN
Floriańska – 73 m2, front, witryna, 23 000 PLN
Krakowska − 350 m2, piwnice pod pub, restaurację 35 PLN netto/m2
Krupnicza − 116 m2, front, witryna 23200 PLN
Krupnicza – 115 m2, I piętro 60 PLN/m−c
Kupa – 59 m2, front, witryna 4200 PLN
ok. Rynku Głównego − 150 m2, parter , front , witryna 45 000 PLN
Plac Axentowicza − 220 m2, 7 pokoi, 4a, dom do wynajęcia 5000 PLN
Plac Wolnica – 160 m2, piwnica pod pub, do wykończenia 8000 PLN
Rondo Mogilskie − dom, 180 m2 pow. użytkowej, parking na 6 aut 9000 PLN
Rynek Główny – 120 m2, 1 p., po remoncie 4500 PLN
Zwierzyniecka − 150 m2, parter, biurowo − usługowy 8500 PLN

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

Al. Krasińskiego – 266.5 m2 426 752 PLN
Długa – 158 m2, przyziemie, 2 wejścia, stan dewelop. 600 000 PLN
Grzegórzecka − 47 m2, sklepowy, parter, witryna 570 000 PLN
ok. Floriańskiej − 100 m2, parter, front, działający lokal 28 000 PLN/m2
ok. Lea – 42 m2, front, drzwi przeszklone 9 000PLN/m2
ok. Małego Rynku − 100 + 66 m2, parter i piwnica, witryna, udział 3 600 000 PLN
ok. Poczty Gł. − 45 m2, parter, witryna + 160m2 przyziemie 1 400 000 PLN
ok. Poczty Gł. − 282 m2, parter, witryny 4 000 000 PLN netto
ok. Starowiślnej – 44 m2, 80 m2, front, witryny 10 500 PLN + VAT
Podgórze − 3000 m2, biurowiec, wynajęty, stopa zwrotu 8,3% 20 000 000 PLN neg.

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Karmelicka − 1260 m2 p. uż.+ WZ na 500 m2, 5,5 a, wolna 21 000 000 PLN
Kościuszki – 1730 m2 mieszkań + garaż podziemny, 12 a, WZ 7 000 000 PLN
Krakowska − p.c. 620 m2, działka 2,7 a, stan dobry, WZ na rozbudowę do neg.
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 4 000 000 PLN
ok. Józefińskiej − pensjonat, 500 m2, 33 miejsca nocleg., WZ na piętro 6 000 000 PLN
ok. Placu Wolnica – 1630 m2 p.uż, pozw. na budowę, 2 lokale, 6,5 a 5 000 000 PLN
ok. Placu Nowego – 1150m2 mieszkań + 500m2 strychu + 350m2 piwnic, lokale 5 000 000PLN
ok. Rynku − 1280 m2, pozw. na remont, działka 496 m2 16 500 000 PLN
ok. Straszewskiego − 463 m2 + 92 m2 oficyna, rozbud. do 3500 m2, wolna 11 000 000 PLN
ok. Wawelu − 8100 m2, WZ na hotel lub apartamenty, wolna 62 000 000 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
(79 ofert na stronie)

Długa − 61 m2, 4p., winda, po remoncie, do wejścia 565 000 PLN
Józefińska – 67,09, 1 p., do wejścia, ładne, wysokie, 570 265 PLN
Kordeckiego – 45.66 m2, 5 p. do wejścia 460 000 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 − 56m2, do wejścia, ładne 520 000 PLN
ok. Pl. Na Groblach − 42,9 m2, przyziemie, wykończone 300 000 PLN

ok. Starowiślnej – 37,74 m2, do remontu 219 000 PLN
ok. Śląskiej – 60 m2, 2 p., do remontu 324000PLN
Urzędnicza − 38 − 65 m2, 2−, 3−pokojowe, do remontu od 7500 PLN/m2

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

Aleje Krasińskiego – 102 m2, 2 p., winda, do remontu 650 000PLN
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
Kasprowicza − 67 m2, garaż, stan deweloperski 700 000 PLN
ok. Poczty Gł. − 98 m2, 4 p., dwustronne, balkon, do remontu, winda 8900 PLN/m2
ok. Starowiślnej – 99,15 m2, 2 p. 2 balkony, do remontu 793 000 PLN
ok. Śląskiej – 216m2, strych do adaptacji 590 000 PLN
Starowiślna − 88 m2, 2p., 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. 595 000 PLN

DOMY − SPRZEDAŻ
(30 ofert na stronie)

Gm. Zielonki − 140 m2, 1/2 bliźniaka, 5 a, stan dewelop. 395 000 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.
Węgrzce – 173 m2, 3.5 a stan developerski, 599 000 PLN
Wola Justowska − 130 m2, garaż, 3.5 a wykończony 1 350 000 PLN
Wola Justowska − 130 m2, garaż, 3.5 a stan developerski 1 220 000 PLN
Wola Justowska − 125 m2, garaż, 13 a, wolnostojący 1 750 000 PLN
Wola Justowska – 300 m2, wysoki standard 3 000 000 PLN
Zakamycze − 350 m2, 7,7 a , wysoki standard 2 500 000 PLN

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ
(50 ofert na stronie)

Gm. Michałowice – 21 a, budowlana 300 000 PLN
Mogilany − 10 a, budowlana, widokowa 200 000 PLN
Marszowiec − 10,11 a, 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, pozw. na dom 260 m2 600 000 PLN
ok. Wadowic − 1,1 ha, uzbrojona, w tym 30 a budowlane 100 000 PLN
Wola Justowska  − 13 a , budowlana 1 450 000 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
Aleja Pokoju – 1 ha, komercja, 12 500 m2, handel, biura, hotel 7 500 000PLN
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
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 50 000 PLN/a
Wola Justowska − 42,5 a, WZ 1 750 000 PLN
Zakopiańska − 16 a, komercyjna, uzbrojona  600 000 PLN
Żabiniec − 40 a, WZ na 4000 m2 PUM; 40 miejsc parking. 4 500 000 PLN

MIESZKANIA − WYNAJEM

(35 ofert na stronie)
Długa − 85,5 m2, 3 p., winda, wykończone, wyposażone 5000 PLN
Hetmańska − 49 m2, wyposażone, dwustronne, 3 pokoje 2000 PLN
Jana − 84 m2, 4 p., po remoncie, wyposażone, 3 pokoje 4000 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
Szpitalna – 43 m2,  ładne, do wejścia 1300 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

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

PEŁNA AKTUALNA OFERTA WRAZ ZE ZDJĘCIAMI DOSTĘPNA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

OFERUJEMY DUŻE POWIERZCHNIE BIUROWE DO WYNAJĘCIA
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Wiele możliwości na nieruchomości

Gordon & Webster

30−040 Kraków, ul. Królewska 8/9

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

w godz. 10.00 − 17.00

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

Domy i apartamenty

Wynajem
UL. KARŁOWICZA 51 m2, III piętro z windą, mieszkanie
w bloku z 2008 r, umeblowane w wysokim standardzie,
miejsce w garażu podziemnym, 1600 zł , of.1534
UL. KARŁOWICZA 51,80 m2, blok z 2002 roku, wysoki
parter, samodzielny, garaż, częściowo umeblowane,1850 zł
UL. KRÓLEWSKA 75 m2, V p. w kamienicy z windą, pokój
dzienny z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, pralnia, 1700 zł
UL. STASZICA 72 m2, 3 pokoje, nieumeblowane, 2400 zł
PASTERNIK UL. STAREGO DĘBU nowe super wykoń−
czone mieszkanie o pow. 74 m2, przynależy taras 30 m2,
miejsce parkingowe w garażu podziemnym, komórka
lokatorska, 3500 zł, of.1531
UL. PIJARSKA apartament 105 m2, I piętro, wysoki
standard, klimatyzacja, 6000 zł, of.1532
UL. PODWALE 105 m2, I piętro, umebl.a kuchnia, 5500 zł
UL. FLORIAŃSKA 160 m2, zaadaptowane poddasze na
III piętrze, 5 pokoi, 4500 zł
SZARÓW K/NIEPOŁOMIC dom z 2004 roku o pow.
150 m2, działka 65 a, 4500 zł, of. 1524
UL. WITKOWICA nowy , nieumeblowany dom o pow.
480 m2, dz. 15 a, 8000 zł, of.1533

Domy − sprzedaż
KLINY REJ. UL. JANOWSKIEGO zadbany dom 20−letni
o pow. ok. 350 m2, o następującym rozkładzie: parter o wys.
3m (warsztat, gabinety), I piętro, II piętro, strych, 1 000 000 zł
WOłOWICE GM. CZERNICHÓW dom w trakcie budo−
wy, będzie oddany w stanie deweloperskim, pow. całk.
250 m2, dz. 11 a, 570 000 zł, of.1525
RUCZAJ UL. NORMANDZKA segment w zab. szereg. o
pow. 350 m2 z 2000 r., działka 280 m2, 1 285 000 zł, of.1515
MICHAŁOWICE – KOMORA osiedle obejmujące osiem
nowych domów w zabudowie bliźniaczej o pow. 186 m2
(każdy), powierzchnie działki ok. 4,5 ara, w trakcie realizacji,
planowany wyższy standard wykończenia, cena 677 000 zł
SZCZYGLICE gm. Zabierzów dom o pow. użytk. 310 m2 w
trakcie remontu generalnego, będzie oddany w stanie dewe−
loperskim, nadaję się również pod działalność usługowo−
biurową, dodatkowo na działce stoi wolnostojący budynek
gospodarczy o pow. 36 m2, działka 14,69 a, 650.000 zł
SZCZYGLICE gm. Zabierzów dom ok. 240 m2, po re−
moncie generalnym sześć lat temu, dz. 9,28 a, istnieje
możliwość jeszcze rozbudowy budynku poprzez adapta−
cję poddasza, 900 000 zł

Mieszkania – sprzedaż
RUCZAJ UL. PSZCZELNA 37,53 m2, pokój z jasną
kuchnią, II/III, kameralny blok ( tylko 12 mieszkań)
z 2002 roku, 295.000 zł, of.1489
UL. PIWNA mieszkanie w stanie deweloperskim o pow.
41, 78 m2 + piwnica 1,31 m2, budynek z 2007 r., III piętro/
IV, winda, duży balkon, własność hipoteczna, 399.000 zł
CICHY KĄCIK 108 m2, 1 700000 zł, of.1510
UL. KOCHANOWSKIEGO 148 m2, II piętro, dwa wej−
ścia, przynależna piwnica 35 m2, 1 690 000 zł, of.1526
UL. PIŁSUDSKIEGO dwupoziomowy apartament
230 m2+taras 70 m2, super wykończony, sauna, 2 kominki,
2 łazienki, winda, 3 000000 zł, of.1432

Licencja zawodowa nr 225

Obiekty i lokale użytkowe

Wynajem
UL. KRÓLEWSKA 59 m2 ( ale w rzeczywistości
lokal ma pow. ok.72 m2), IV piętro z windą,
2000 zł
UL. KOŚCIUSZKI 60 m2, parter, witryna, ogrze−
wanie gazowe, 6700 zł netto
REJ. UL. SZLAK 72 m2, I piętro, trzy pokoje,
kuchnia, łazienka, toaleta, po remoncie general−
nym, 2400 zł netto
RYNEK GŁÓWNY wyposażony, atrakcyjny lokal
biurowy o pow. 166 m2, 13 000 zł ze wszystkimi
opłatami, of.1528
REJ. UL. WADOWICKIEJ 600 m2 powierzchni
magazynowej, ogrzewanej, wys. 6m, 46 zł/m2
netto, of.1520
REJ. UL. WADOWICKIEJ 600 m2 powierzchni
handlowo−usługowo−biurowej, parter, witryna,
„open space”, do wykończenia, możliwość połą−
czenia z magazynem 600 m2, 80 zł netto/m2,
of.1521

Oferta Specjalna
UL. KARŁOWICZA nowe, bardzo atrakcyjne
mieszkanie o pow. ok. 50 m2, położone na III
piętrze z windą, umeblowane w wysokim stan−
dardzie, przynależne miejsce postojowe w garażu
podziemnym, ogrzewanie i ciepła woda z sieci
miejskiej, 1600 zł + opłaty
MICHAŁOWICE – KOMORA „mini osiedle”
obejmujące osiem domów w zabudowie bliźnia−
czej o pow. 186 m2 ( każdy), działki po ok. 4,5 a,
inwestycja w trakcie realizacji, wyższy standard
wykończenia (np.: ogrodzenie z kamienia, brama
Horman, parapety kamienne, pomieszczenia
wymalowane, działka zagospodarowana), sprze−
daż w cenie inwestora, 677 000 zł
STARE PODGÓRZE UL. PIWNA mieszkanie w
stanie deweloperskim o pow. 41,78 m2 w plombie
z 2007 roku, III piętro z windą, otwarta przestrzeń
przeznaczona do własnej aranżacji, duży balkon,
przynależna piwnica o pow. 1,31 m2, własność
hipoteczna, 399 000 zł
KRÓLEWSKA lokal po remoncie o pow. 59 m2
położony na IV piętrze z windą, ogrzewanie
własne gazowe, 2000 zł + opłaty
OLSZANICA działka o pow. 1997 m2 z decyzją
WZ dla zabudowy bliźniaczej, dojazd drogą
asfaltową, wszystkie media w drodze, 1 400 000 zł

Grunty
KRAKÓW – BOREK FAŁĘCKI rej. ul. Sielskiej,
pow. 11,33 a, klasyfikacja gruntu− B, 70 000 zł/a
SIEDLEC GM. KRZESZOWICE działka o łącznej
powierzchni 57 a obejmującą trzy wydzielone
geodezyjnie działki , dojazd drogą asfaltową
z dwóch stron , wystawa południowa, media
w drodze, 18 500 zł/a
BRONOWICE MAŁE UL. ŻELEŃSKIEGO działka
o pow. 1536 m2 z prawomocną decyzją WZ pod
budownictwo wielorodzinne, PUM ok. 1360 m2,
2 500 000 zł
OLSZANICA działka o pow. 19,97 a, decyzja WZ
dla zabudowy bliźniaczej (4 domy), 1 400 000 zł
SZCZYGLICE gm. Zabierzów 19 a, wydana decy−
zja WZ dla dwóch domów w zabudowie bliźnia−
czej , 500 000 zł
PISARY GM. ZABIERZÓW dwie działki o pow.
11,75 a (każda), wymiary: 25 x 46 m, przeznaczone
pod budownictwo mieszkaniowo−usługowe,
20 000 zł/a, of.1513
MASŁOMIĄCA GM. MICHAŁOWICE widoko−
wa działka budowlana o pow. 30 a, szer. 30 m,
dł. 100 m, w otoczeniu nowe domy, teren objęty
planem, 570 000 zł, of.1493
OSTRÓDA woj. warmińsko−mazurskie działka
o pow. 2,8 ha z przeznaczeniem mieszkaniowo−
usługowym, aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego, 180 zł netto/m2
STARE MONASTERZYSKO woj. warmińsko−
mazurskie, działka 19 ha przy „Starej Berlince”
z możliwością przekwalifikowania pod usługi,
cena 9 zł/ m2
GMINA RADZIEJOWICE woj. mazowieckie,
działka 1,22 ha, zgodnie z planem działka
przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną,
1 100 000 zł
KRAKÓW CENTRUM REJ. PLANT pod aparta−
menty, WZ, pow. ok. 20 a, 20 000 000 zł

Inne − sprzedaż
KRAKÓW – CICHY KĄCIK połowa atrakcyjnej
willi, obejmująca mieszkanie na I piętrze
o pow. 108 m2, suterynę 55 m2, garaż 13 m2
i działkę o pow. 190 m2, 1 700.000 zł
ATRAKCYJNY GRUNT ROLNY 19 ha z możli−
wością przekwalifikowania pod np. spedycję,
usługi położony w woj. warmińsko−mazurskim
19 km od Elbląga w stronę przejścia granicznego,
cena 9 zł/m2, of.1502
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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 – 60 m2, 2 pok., 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 – mieszk., 2 pok+jasna k. 90 m2, balk. 2 p., 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 rem., 260 000 zł
SZUWAROWA (Ruczaj) – 3 pok., 87,20 m2, dwupoz, 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, dwupoz., 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
BELINY−PRAŻMOWOWSKIEGO – 3 pok., 125/86 m2, II/II, wys. stand. – 990 000 zł
OBOZOWA (Ruczaj) – 4 pok., 110 m2, dwupoz., wysoki standard, 800 000 zł
GRZEGÓRZECKA – 6 pok., 113 m2, nowe, dwupoziomowe, 1 000 000

DOMY – SPRZEDAŻ
WĘGRZCE – nowy dom, 120 m2, dz. 8 arów, 840 000 zł
KLINY – Miodońskiego , dom 263 m2, 5 a, 3 poziomy + strych, garaż,
widok 995 000 zł
BRONOWICE – dom po generalnym remoncie, 220 m2, dz. 4,94 arów,
1 500 000 zł
ok. LIBERTOWA – dom 250 m2, piękna działka 80−arowa, 2 000 000 zł
OCHOJNO – nowy dom, 291 m2, dz. 6,5 a, 1 050 000 zł
KLINY – dom wolnost. po remoncie w 2004 r., 280 m2, dz. 7,5 a, 1,600 000 zł
BOREK FAŁĘCKI – dom wolnostojący, 370 m2, dz. 14 a, 2 gar., otocz.
lasem 1 500 000 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 3 p./IIIp. i 285 m2, 8 pok., ogród 58 m2,
7000 zł/m2
Ojców/Pieskowa Skała, Otulina OPN posiadłość 23 hektary.,
zabudowania z numerem na 60 arach – działka budowlana
2 200 000 zł
ZABŁOCIE – Fabryka / WZ i projekt na biura / hotel 2000 m2
– 12 000 000 zł
ZYBLIKIEWICZA – Apt. (biznes) − 4 pok. z antresol., kuch, 95 m2,
1 500 000 zł
CHRZANÓW – działka przemysł. WZiZT 3 ha
KATOWICE – kamienica 660 m2, centrum, 1 Maja, cegła, lokale
oraz mieszk 1 600 000 zł

www.jurek−klonowska.com 

DZIAŁKI – SPRZEDAŻ – wybrane oferty
JERZMANOWICE – 80 a, dz. bud. + zezwolenia, widokowa, 10 000 zł/a
MŁODZIEJOWICE k/Michałowic – 40 arów, bud. 16 000 zł/ar + 1 ha rolna
3 500 zł/a
ŁĘG (ok. Łasku Łęgowskiego) – 58 arów, dz. bud. – 812 000 zł
ŁAGIEWNIKI – 12 arów, 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 ar, budowlana, w okol. nowe zabud. Jednorodzinne,
25 000 zł/a
KRASIENIEC ZAKUPNY – 29 a, budowlana, widokowa 250 000 zł / 8500 zł/a
RZĄSKA – działka budowlana, media i kanalizacja 25 000 zł/a
SIEBOROWICE gm.Michałowice – dz. rolna, 12,5 ar, media, możliwość
przekw. 4000 zł/a
WOŁOWICE – gm. Liszki – działka 88 a bud/rolna , podział na 4 działki, 5500 zł/a

Agencja
B. Kluziewicz

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

tel./fax (+4812) 633 65 61

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

e−mail: office@realestate−kluziewicz.com

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
os. Jagiellońskie − gars., 24 m2, IV p./IV p. −
140 000 zł
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
Praska − 2P+K, 29 m2, I p./II p. − 205 000 zł
Jaremy − 2P+aneks K, 34 m2, I p./X p. − 225 000 zł
Krasickiego − 2P+K, 34 m2, IV p./IV p. − 259 000 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
os. Albertyńskie − 2P+aneksK, 38 m2, VIII p./X
p. − 190 000 zł
Lublańska − 2P+K, 38 m2, III p./IV p. − 240 000 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
os. Kalinowe − 2P+K, 47 m2, I p./IV p. − 235 000 zł
Czarnogórska −2P+K, 48 m2, III p./IV p.
− 275 000 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
Łokietka − 3P+K, 47 m2, VI p./X p. − 270 000 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. − 359 000 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
Borsucza − 3P+K, 57 m2, III p./X p. − 315 000 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
Witosa − 3P+K, 61 m2, II p./IV p. − 299 000 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
Al. Kijowska − 3P+K, 65 m2, III p./X p. − 435 000 zł
os. Górali − 3P+K, 67 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
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
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.11a
− 620 000 zł
Wieliczka − segm., 115 m2, dz. 143 m2 − 650 000 zł
Olszowice k. Świątnik Górnych − dworek po
remoncie, 260 m2, dz. 40a − 700 000 zł

 OFERTA SPECJALNA

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

ul. Piłsudskiego − kamienica
1650 m2, dz. 518 m2 − 11 000 000 zł

ul. Straszewskiego − kamienica
1646 m2, dz. 397 m2 −

11 000 000 zł
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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
24,5 m2 − Dąbie ul. Widok − IV/IV, zadbane − 190 000 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
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
38,8 m2 − ul. Meissnera − I/IV, j.k, loggia, dobry rozkład − 265 000 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. Radzikowskiego − VI/VI, nowe, 2 balkony, winda − 360 000 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
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

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,
wolnostojący, w pięknej okolicy z widokiem na klasztor, do rem. − 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 − NOWE 2 domy wolnostojące, stan
deweloperski, dobre materiały, widokowe działki − po 695 000 zł, of.DZ/186
Trojanowice 142 m2 z garażem + 7 a − NOWY 1/2 bliźniaka, stan surowy
zamknięty − 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 − NOWE 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 − NOWY wolnostojący, 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 – NOWY wolnostojący, stan surowy otwarty, na
pięknej, widokowej działce – 350 000 zł
Cianowice 180 m2 z garażem + 8 a – NOWY 1/2 bliźniaka, stan surowy
zamknięty − 450 000 zł, of.DZ/193

Cianowice 180 m2 z garażem + 6 a − NOWY wolnostojący, stan dewelo−
perski − 650 000 zł, of.DZ/193
ok. Woli Filipowskiej 180 m2 + 7,25 a − NOWY wolnostojący, parterowy +
poddasze, stan surowy zamknięty − 310 000 zł
Zielonki 206 m2 + 3,8 a – NOWY bliźniak w kameralnym ekskluzywnym
osiedlu – do wykończenia wewnątrz – 890 000 zł
Skawina 220 m2 z garażem + 8,9 a – 2 letni, wolnost. – 690 000 zł, of.DZ/224
Rybna 220 m2 + 10 a − wolnostojący, murowany, wykończona I kondygna−
cja, działka widokowa − 420 000 zł, of.DZ/201
Wola Justowska − rejon Kasztanowej 250 m2 + 7,2 a − 1/2 bliźniaka, do
remontu − 1 600 000
Przytkowice 262 m2 z garażami + 10 a − NOWY wolnostojący, atrakcyjny,
stan deweloperski − 490 000 zł

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 − 20 000 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 2x13 a – budowlane, widokowe, obok siebie – po 234 000 zł
Zelczyna 13,55 a − budowlana, przy drodze asfaltowej, widokowa,
uzbrojona – 120 000 zł, of.D/409
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 170 000 zł, of.D/398
Giebułtów 20 a – cała budowlana, widokowa – 450 000 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 pozw. 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

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. Głowackiego / Rydla – 56 m2, 2 pokoje + salon  z kuchnią,
duży balkon, garaż + piwnica – 560.000 zł – nowe wykończone
i wyposażone
ul. Królewska – 91 m2 – 3 pokojowe + duża garderoba,
j. kuchnia, loggia, hipoteczne, wyrem., słoneczne – 750.000 zł
ul. Kwiatowa, Kliny – szeregówka, 160 m2 + garaż, 4.5 a
działka pięknie zagospodarowana (1993 rok) – 700.000 zł
– do negocjacji
ul. Chopina – 56 m2, 2 pokojowe, j. kuchnia, luksusowo
wyposażona – 550.000 zł

os. Widok 40 m2 – 270 000 zł

ul. Sienkiewicza 60 m2 – 420 000 zł

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

ul. Brodowicza 45 m2 – 300 000 zł

ul. Kotlarska 70 m2 – 550 000 zł

ul. Kazimierza Wielkiego 50 m2
– 350 000 zł

ul. Zakątek 40 m2 – 280 000 zł

Mieszkania trzy i czteropokojowe:

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

GARDEROBY ����� PAWLACZE �����
BIBLIOTEKI ����� ZABUDOWA
WNĘK ����� SZAFY WOLNOSTO-
JĄCE ����� MEBLE BIUROWE �����
PRODUKCJA DRZWI PRZE-
SUWNYCH ����� HURT - DETAL

Kraków, ul. Na Błonie 54
tel./fax 012 638 58 49

tel. kom. 0504 26 44 88
apresto@vp.pl
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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

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

Great House
Tel. 0516−120−807

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

BIELSKO−BIAŁA
Rynek 9 i 10, dwie kamienice,
pow. 1751 m2,
brak najemców
CENA: 3 750 000 zł

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

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

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

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

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. KRÓLEWSKA
91 m2 – 3 pokojowe + duża garderoba, j. kuchnia, loggia,

hipoteczne, wyremontowane, słoneczne – 750.000 zł

KT INVEST
Tel. 0601−238−991

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

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

Lokal handlowo−usługowy, 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

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!
ŁUCZYCE, dom wolnostojący
o pow.ok.150 m2 + garaż 20 m2,
działka 9 a, stan sur. zadaszony,
dachówka ceramiczna, widokowa okolica
CENA: 350.000 zł

Centrum Nieruchomości “KONT”
Tel. 0604−291−635

KRAKÓW, UL. LANCKOROŃSKA
1−pokojowe mieszkanie o pow. 23,48 m2,
1 p., kamienica w dobrym stanie. Osobna
duża, jasna kuchnia, ogrzewanie elektryczne,
II taryfa, internet, m. parkingowe. of. 9770
CENA: 153.000 zł − do negocjacji

GEOFORMAT
Tel. (012) 623 0269
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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 937e−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

SPRZEDAŻ
Mieszkania

����� gm. Bieńczyce 75 m2, 4-pokojowe piękne, słonecz-
ne, dwupoziomowe, 2 łazienki, jasna kuchnia, balkon.
Stan deweloperski - do indywidualnego wykończenia.
Drewniane schody, drzwi do wszystkich pomieszczeń
oraz drzwi wejściowe antywłamaniowe nowe. Teren
ogrodzony i monitorowany. Dobra lokalizacja.
Cena 472.000 zł. Tel. 0604-588-170, e-mail: pboga-
ty@poczta.onet.pl

����� Bronowice 27 m2, dz. 1,5 a, część domu z oddziel-
nym wejściem i poddaszem do adaptacji 24 m2.
Cena 160.000 zł. Tel. 0793-003-939

����� 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. Felińskiego 34 m2, 1-pokojowe, ciche, słonecz-
ne, wysoki parter, przerobione na 2- pokoje. Okna
plastikowe, rolety. Stan dobry. Blok z cegły. Odstą-
pię partycypację TBS. Cena 135.000 zł. Tel. 0791-
414-442

����� ul. Friedleina 70 m2, 2-pokojowe udział 90 m2, pięk-
ne, wysoki parter, ogród, piwnica, udział w strychu,
niskie opłaty. Cena 550.000 zł. Tel. 0790-580-454

����� ul. Gazowa 29 m2, pokój z kuchnią do remontu. Moż-
liwa zamiana na dom koło Krakowa. Cena 300.000 zł.
Tel. 0665-611-782

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

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

KRAKÓW, STARE PODGÓRZE
UL. TRAUGUTTA 20
CENA: 2.500.000 do negocjacji

PKG Real Estate
tel. (012)�426−50−76

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

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

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

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

WD PARTNER
Tel. 0501−325−420
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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 nieru-

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

121 m2
Cena 520 000 z³ brutto

����� Kurdwanów 52 m2, 2-pokojowe, ładnie umeblo-
wane, dwupoziomowe. Cena 315.000 zł. Tel. 0506-
039-890

����� Lublin 46 m2, nowe, atrakcyjne, wykończone pod
klucz, OC-MPEC, kuchnia-gaz, domofon, ładna, spo-
kojna okolica, piękne widoki. Zdjęcia na e-mail.
Cena 272.000 zł. Tel. 0790-553-672

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

����� ul. Nowowiejska 40 m2, 2-pokojowe, nowe. jasna
kuchnia, łazienka, osobna toaleta, loggia, jasne, ustaw-
ne, dębowe parkiety, okna plastikowe, ogrzewanie
MPEC. V p, dwie windy. Cena 349.000 zł. Tel. 0691-
868-651, e-mail: przemekbabik@o2.pl

����� pl. Nowy 80,51 m2, 4-pokojowe, w oficynie, w cen-
trum Kazimierza. Mieszkanie dwupoziomowe na I i II p.
Własność hipoteczna, stan idealny - do wejścia od razu.
Cena 955.000 zł. Tel. 0691-676-091,
e-mail olbertj@op.pl

����� 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. Słomczyńskiego 65 m2, dwupoziomowe z tara-
sem. I p. - pokój, kuchnia, łazienka, taras, II p.
- 2 pokoje, łazienka i garderoba. Blok z 2004 r. Cicha
okolica. Czynsz ok. 250 zł. Cena 390.000 zł. Tel. 0607-
776-058, e-mail: gosipi@interia.pl

����� Sosnowiec 105 m2 ul. Jagiellońska, X p., dobra inwe-
stycja pod wynajem, wysoki parter, wyposażone, ume-
blowane. Cena 350.000 do negocjacji. Tel. 0516-044-
047

����� ul. Starowiślna 32,5 m2, 1-pokojowe, oficyna, po re-
moncie, III p. Cena 270.000 zł. Tel. 0519-847-790

����� Toruń 109 m2, ładne, komfortowe, dwupoziomowe
III/IV p., w nowym budynku. IV p - dwie sypialnie,
garderoba zabudowana, duża łazienka. III p. - WC,
sypialnia, kuchnia + sprzęt AGD, pokój dzienny z wyj-
ściem na balkon obok. Teren zielony z miejscami par-
kingowymi, ogrodzony, monitorowany, brama na pi-
lota. Idealna lokalizacja. Cena 450.000 zł. Tel. 0604-
968-167

����� Warszawa 58 m2, Targówek, ładne, na ogrodzonym
osiedlu, garaż w cenie. Do mieszkania należy komórka
lokatorska. Cicha okolica z niską zabudową, szkoła,
przedszkola, sklepy, przychodnia, plac zabaw. Cena
440.000 zł. Tel. 0665-022-222, e-mail: jbied@wp.pl

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

KRAKÓW− ŚRODMIEŚCIE
mieszkanie dwupoziomowe 64 m2

w budynku 3 rodzinnym, ogródek 100 m2, wy−
kończone, do zamieszkania,

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

Sprzedam nowe domy:
Kraków – Sidzina, ul. Petrażyckiego.

Gaj – gm. Mogilany, ul. Zadziele.

Telefon 602 755 654
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy w Polsce
elektroniczny biuletyn rynku nieruchomości. www.krn.pl

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

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

Domy
����� Bibice 139 m2, dz. 6,87 a wolnostojący, stan dewelo-

perski. Cena 698.710 zł. Tel. 0691-393-814

����� Bibice 160 m2, dz. 5 a, wolnostojący, stan dewelo-
perski. Cena 681.590 zł. Tel. 0691-393-814

����� Bochnia 98 m2, segment, nowy. Cena 380.000 zł.
Tel. 0604-322-190

����� Bolechowice 350 m2, dz. 11 a. Reprezentacyjny, prze-
stronny, wybudowany z najlepszych materiałów wg
indywidualnego projektu, piękna spokojna okolica, do
Krakowa 15 min. Wszystkie media. Dobra aranżacja
wnętrza, możliwość zmiany rozkładu pomieszczeń i
adaptacji dużego poddasza. Cena 1.300.000 zł.
Tel. 0608-630-000, e-mail: jmigrala@interia.pl

����� Borek Fałęcki 400 m2, nadaje się pod działalność me-
dyczną, pod firmę ewentualnie dla 2 rodzin. 2 garaże,
2 piwnice, strych, kanalizacja, kostka brukowa.
Tel. 012-268-15-80 - do godz. 13 i wieczorem.

����� Bronowice 27m2, dz. 1,5 a cześć domu z poddaszem
24 m2 do adaptacji, oddzielne wejście. Cena 160.000 zł.
Tel. 0793-003-939

����� 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

����� Kłaj 200 m2, dz. 15 a. Piękny międzywojenny dom w
wysokim standardzie. Nowoczesne ogrzewanie, ocie-
plenie, kominek, dużo światła i przestrzeni + budy-
nek gospodarczy z garażem na 3 auta i pokojem go-
ścinnym. Dobra infrastruktura,1,5 km do Raby i Pusz-
czy Niepołomickiej. Do Krakowa 20 km do autostrady
1,5 km. Cena 880.000 zł Tel. 0502-293-503, e-mail:
andy68@op.pl

����� Koźmice Wielkie 360 m2, dz. 11 a zagospodarowana
i ogrodzona. Wykończony, użytkowany, 2 bramy.
Ogrzewanie centralne gazowe piecem dwufunkcyjnym,
kotłownia w piwnicy. W cichej i spokojnej okolicy, do-
bry dojazd do centrum. W pobliżu przedszkole, szkoła
podstawowa i gimnazjum, ośrodek zdrowia.
Cena 920.000 zł. Tel. 0604-583-040

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

Sprzedam lokal na kancelarię, biuro.
Lokal b. elegancki, po kompletnym remoncie, czteroizbowy.

Doskonała lokalizacja.

tel. 666-830-383

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

Działka w pełni uzbrojona, teren płaski
o regularnym kształcie. Cicha i spokojna okolica.

PUM: 630 m2

Tel. 666−830−383

KATOWICE
– LIGOTA
Obrzeża

BRYNOWA

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

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
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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”

����� 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

����� gm. Michałowice 148 m2, dz. 6,48 a ogrodzona
i zagospodarowana, 10 km od Krakowa, dworek,
nowy, komfortowy, wykończony, kominek, alarm, ro-
lety, kuchnia z AGD, łazienka. Cena 730.000 zł.
Tel. 0600-913-814

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

����� Sieraków 8 km od Krakowa, 165 m2, dom kryty
gontem, wybudowany z najwyższej jakości, kom-
fortowo wyposażony. Oryginalnie zaprojektowane
wnętrze, stropy drewniane z wyeksponowanymi bel-
kami. Salon z kominkiem, 3 sypialnie, 2 łazienki,

pokój bilardowy, garaż. Działka 69 a, południowy stok,
ogrodzona z zagospodarowanym ogrodem z wido-
kiem na góry. Cena 1.990.000 zł. Tel. 0601-201-331

����� Skawina 204 m2, dz. 12 a centrum. Stan surowy za-
mknięty. Cena 630.000 zł. Tel. 012-657-23-95

����� Skawina 216 m2, dz. 5,24 a. Eleganckie domy w wy-
sokim standardzie, 6 pokoi + 2 łazienki, salon, kuch-
nia, jadalnia oraz garaż jednostanowiskowy. Ogrze-
wanie podłogowe w łazienkach i kuchni. Wszystkie
media i instalacja alarmowa z monitoringiem. Ogro-
dzony, podjazd na dwa samochody. Wjazd z drogi
gminnej, na terenie m-1. Cena 715.000 zł. Tel. 0515-
101-301, e-mail: iwana@onet.pl

����� Tylmanowa k. Szczawnicy, 130 m2 na dz. 12 a, kom-
fortowy, w pełni umeblowany i wyposażony. Dojazd
drogą asfaltową. Garaż na 2 samochody. Brama wjaz-
dowa i garażowa na pilota. Cena 1.350.00 zł Tel. 0698-
767-770, 0698-915-777

����� ul. Tyniecka 224 m2, dz. 10,5 a nowy, częściowo
wykończony, ocieplony, poddasze, instalacja CO,
gaz, woda, prąd, instalacja kanalizacyjna i alarmo-
wa, TV, internet, telefon. Cena 1.600.000 zł. Tel.
0502-655-729, 0502-052-215

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

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
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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

Tel. 012 423 20 44. Zadzwoń, bo warto!

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

����� Węgrzce Wielkie 5 km od Krakowa, 140 m2, 4-letni,
w pełni wykończony, alarm. Działka 4,5 a, zagospo-
darowana, 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

����� ul. Wiosenna 140 m2, dz. 3,5 a, nowy, jednorodzinny,
wysoki standard, zabudowa szeregowa – narożny,
wykończony, niezamieszkały, instalacja alarmowa.
Ogrzewany kotłem na gaz ziemny. Parter: łazienka,
salon, kuchnia, garderoba; I piętro: łazienka, 3 sypial-
nie, strych. Garaż + podwórko na 3-4 auta; brama
garażowa segmentowa. Cena 1.350.000 zł. Tel. 0512-
513-357, e-mail: joanidis@interia.pl

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

����� Zakopane  120 m2, dz. 550 m2. Centrum do zamiesz-
kania. Cena 2.300.000 zł. Tel. 0517-113-541 e-mail:
joagug@interia.pl

����� gm. Zielonki 123,66 m2, dz. 0,47 a. Marszowiec, nowy,
wykończony, 3-kondygnacyjny, środkowy segment
szeregówki, taras, balkon. Osiedle zamknięte, moni-
torowane. Spokojna okolica, miłe sąsiedztwo, park,

przychodnia – dogodny dojazd do Krakowa. Miejsce
postojowe, bez garażu, ogródek. Termin opuszczenia
do uzgodnienia. Bezpośrednio. Cena 629.000 zł do
niewielkiej negocjacji. Tel. 0606-141-146, e-mail: kra-
kowianka78@tlen.pl

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

Działki
����� Alwernia 9-arowe działki blisko drogi Kraków – Oświę-

cim, budowlane, widokowe. Cena 89.000 zł do nego-
cjacji. Tel. 012 353 27 69

����� ul. Emaus 20 a, malownicza działka budowlana.
Aktualne WZ i ZT na budowę 2 domów jednorodzin-
nych po 500 m2. Cena 2.200.000 zł. Tel. 012 425-27-40

����� ul. Emaus 16,39 a, w spokojnej okolicy z dużą ilością
zieleni. WZ na dom w zabudowie bliźniaczej oraz zło-
żony wniosek o WZ na dom jednorodzinny. Prąd i ka-
nalizacja, woda i gaz w ulicy. Cena 2.100.000 zł. Tel.
0691-524-511, e-mail: mdworzanski@gmail.com

����� Falenty 4,01 a, 1 działki bliźniaczej, na drugiej stoi
dom, wszystkie media, blisko przedszkole, autobus,
sklep, CH Janki. Cena 200.000 zł. Tel. 0502-114-579,
e-mail: mzabnicki@vp.pl

����� Głogoczów 12 a, 10 km od Krakowa. W pobliżu stary
las, nowe domki jednorodzinne i nowopowstające
apartamentowce. Droga asfaltowa, woda, gaz, na prąd
przyznane są już warunki podłącza. W pełni uzbrojo-
na, 250 m od Zakopianki. Zdjęcia na e-maila. Aktualny
plan zagospodarowania. Lub zamienię na mieszkanie
w Krakowie. Cena 220.000 zł. Tel. 0606-157-551,
e-mail: krzysztofput@interia.pl

����� gm. Iwanowice 14 a, Biskupice, widokowa, media
obok. Cena 14.000 zł/a. Tel. 012 649-86-86

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

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

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

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

Kraków, ul. Na Błonie 54
tel./fax 012 638 58 49

tel. kom. 0504 26 44 88
apresto@vp.pl

GARDEROBY ����� PAWLACZE
����� BIBLIOTEKI ����� ZABUDOWA WNĘK
����� SZAFY WOLNOSTOJĄCE ����� MEBLE
BIUROWE �����  PRODUKCJA DRZWI
PRZESUWNYCH ����� HURT - DETAL
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����� gm. Mogilany Gaj, piękna, budowlana, uzbrojona,
pilnie sprzeda właściciel. Cena 27.0000 zł do negocja-
cji. Tel. 0603-985-846 –

����� 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

����� Poraj 7 a, równa, sucha, nad jeziorem, z dostępem
do drogi. Wszystkie media znajduje się w odległości
20 m od Jeziora Porajskiego. W pobliżu zamki w Miro-
wie, Łutowcu i Bobolicach. Cena 70.000 zł. Tel. 698
292 651, e-mail: develo2@o2.pl

����� Powstańców 15,96 a, pod budynek wielorodzinny
wysokości do 21 m z usługami w parterze wraz z
garażem podziemnym dwupoziomowym. WZ, PUM
ok. 1700 m2. Oczekiwanie na WZ pod biura z usłu-
gami w parterze oraz garażem podziemnym dwupo-
ziomowym - 2585 m2 PUM. Cena 3.650.000 zł.
Tel. 0601-440-328

����� Raciborowice 24 a, rolna (możliwość przekwalifiko-
wania na budowlaną w 2010), prostokąt, media ok.
150 m. Tel. 06620-211-808 –

����� Radwanowice 20,62 a, budowlana, prostokątna,
14 km od Krakowa. Warunki tech. przyłączenia do me-
diów, pozwolenie na przyłączenie do drogi gminnej,
wyłączona z produkcji rolnej, plan zagospodarowania,
mapy. Warunki tech. dla 2 domów jednorodzinnych.
Cena 268.000 zł. Tel. 0502-132-737, 0781-322-810
e-mail: plygawko@gmail.com

����� Sidzina k. Skawiny Budowlana. Dobra lokalizacja pod
działalność gospodarczą. Cena 18.000 zł/a. Tel. 0506-
349-093

����� Swoszowice 2,18 ha, ul. Rajska Dolina. Zadbana, kwa-
dratowa. Media oprócz kanalizacji. Dużo zieleni i bo-
gata przyroda. Drogą asfaltowa. Blisko centrum. Cena
do negocjacji. Możliwe inne 50-arowe. Możliwość
wydzielenia 118 a. Cena 5.000.000 zł, e-mail: kristo-
fores1410@interia.pl

����� Swoszowice 12 a, z WZ, piękna lokalizacja, idealny
prostokąt, sąsiedztwo lasu, sadu. Cena 58.000 zł/a.
Tel. 0724-246-938

����� gm. Wielka wieś 10 lub 20 a, Modlnica, budowlana,
widokowa, media, droga. Cena 28.000 zł/ a. Do ne-
gocjacji. Tel. 0600-487-267 e-mail: mazurooo@tlen.pl

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

����� Wola Batorska 50 a, symbol P. Na 35 a plan zatwier-
dzony. Nie wymagane WZiZT. Nieregularny prostokąt.
Media: prąd, woda i gaz znajdują się na działce. Kana-
lizacja w budowie. Droga utwardzona. Możliwość ku-
pienia większego terenu. Cena 200.000 zł, Tel. 0509-
374-663, e-mail: tadekb1979@o2.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

����� 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 najbliż-
szym sąsiedztwie planowanej autostrady Kraków – Rze-
szów. Cena 750.00 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.
Działka 4,5 a (2,5 a do zabudowy). Oferta pod hotel,
bank, szkołę, klinikę. Cena 12 000.000 zł. Tel. 0609-
461-771

����� Wadowice 82 m2, Rynek I p., nowe wnętrze, po re-
moncie pod działalność gospodarczą, kancelarie, usłu-
gi finansowe, cukiernie, mieszkanie. Cena 600.000 zł.
Tel. 0503-023-768

KUPNO
����� Domek letniskowy lub chałupę na południu Mało-

polski z dobrym dojazdem i w ładnym miejscu niedro-
go kupię. Tel. 012 638-00-56

����� Działka lub dom w Krakowie, możliwość rozliczenia
za mieszkanie w Krakowie. Tel. 0503-653-017

����� Mieszkanie 1- oraz 2-pokojowe w Krakowie (bez No-
wej Huty), w rozsądnej cenie. Tel. 0691-021-657

����� Mieszkanie 3 -, 4-pokojowe Zwierzyniec, Krowodrza,
Śródmieście. I lub II p. Cegła, wykończone. Bez po-
średników. Tel. 0516-253-778

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

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

ZAMIANA
����� Dom 220 m2 Michałowice nowy, superluksusowy do

zamieszkania na duże mieszkanie w centrum lub sprze-
dam. Tel. 0603-963-176, 012 357-14-89 wieczorem

����� Działka Kochanów, 40 a, budowlana, uzbrojona, wi-
dokowa zamienię na mieszkanie w Śródmieściu, Kro-
wodrzy, na Woli Justowskiej lub na Zwierzyńcu. E-
mail: kochanow@gmail.com, tylko sms na nr 001-
415-999-8372

����� 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 po-
kój z kuchnią i balkonem. Tel. 0696-464-106

WYNAJEM
Mieszkania

����� ul Grunwaldzka 27 m2, użytkowy, nowy, na parterze
od frontu: na gabinet, usługi, biuro, handel. Wejście
z ulicy, internet, łazienka, wc. Miejsce parkingowe. Czynsz
150 zł + media. Tel. 0516-253-778 – właściciel.

����� Kremerowska 61 m2, lokal biurowo-usługowy dwu-
poziomowy na parterze, frontowy, po kapitalnym re-
moncie, okna pcv rolety zewn. i wewn., alarm, kli-
matyzacja itd., ogrzewanie miejskie. Wolny od
7 czerwca. Cena 2800 zł. Tel. 0606-918-870, e-mail:
talagier@op.pl

����� Dąbrowa Górnicza 225 m2, oferta wyłącznie dla firm
(10 do 24 osób), jasne i przestronne I i II p. Niezależne
wejścia z klatki schodowej oraz niezależne wejście do
domu dla najemców.  Po remoncie. Czynsz najmu
(z mediami) 350 zł od osoby. Wynajem obu pięter łącz-

NASTĘPNY NUMER

„KRAKOWSKIEGO RYNKU

NIERUCHOMOŚCI”

UKAŻE SIĘ

5 czerwca 2009 roku

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

nie lub też każdego z osobna. Dla kadry menadżer-
skiej możliwe przearanżowanie wnętrza - czynsz 3500
zł/całe piętro – właściciel. Tel. 0602-229-469, e-mail:
maciej@amy.com.pl

����� ul. Dobrego Pasterza 59 m2, oferta wynajmu ważna
od 1 lipca br. Cena: 1700 zł.  Tel. 0604-630-062,
e-mail: marcelll@op.pl

����� ul. Friedleina 2-pokojowe, ładne, balkon, ogród, bli-
sko centrum, 69 m2. Cena 1500 zł + media. Tel. 0790-
580-454

����� Kijowska 34 m2, nowe 2- pokojowe, salon z anek-
sem kuchennym + osobna sypialnia, wyposażone
i umeblowane, ekspozycja zachodnia. Cena 1700 zł
plus media (około 200 zł). Tel. 0601-439-141,
e-mail: joanna.zygmunt@radiokrakow.pl

����� Łobzów 51 m2, nowe, 2-pokojowe, balkon, miejsce
postojowe, ochrona, monitoring, wysoki standard, wy-
posażone, umeblowanie możliwe pod klienta.
Cena 2000 zł. Tel. 0516-044-047
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����� Łobzów 30 m2, nowe, 1-pokojowe, superkonforto-
we z dużym tarasem, miejsce postojowe, ochrona, mo-
nitoring, wyposażone i umeblowane. Cena 1500 zł.
Tel. 0516-044-047

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

����� Piaski Nowe, Wola Duchacka 100 m2 do 150 m2.
Wynajem od zaraz. Cena 8000 zł. Tel. 509-568-068,
e-mail: Anita.Sosniak@db.com

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

����� ul. Meiselsa 60 m2, apartament wysokiej klasy w no-
wej nadbudowie kamienicy po generalnym remon-
cie. Umeblowany, sprzęt AGD i RTV, system alarmo-
wy. Salon z aneksem kuchennym, sypialnia,  łazien-
ka, balkon. Dla 2 osób, bez  zwierząt. Cena  2700 zł
+ czynsz 135 zł + media. Kaucja 2700 zł. Możliwość
faktury VAT na kwotę najmu wraz z mediami.
Tel. 0723-333-995, e-mail: p44@simplusnet.pl

����� ul. Nowowiejska 35 m2,  2-pokojowe,  komfortowe,
ładne,  jasna kuchnia, łazienka, osobne WC, loggia.
Po remoncie, urządzone, wyposażone i umeblowane.
Nowa drewniana stolarka okienna, dębowy parkiet,
2 duże szafy wnękowe. Wolne od zaraz. Cena 1300 zł
+ 300 zł komorne + media (prąd i gaz). Kaucja 1600 zł.
Tel. 0607-933-588, e-mail: maciejpecak@interia.eu –
właściciel

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

����� Warszawa, Śródmieście, 128 m2, elegancki aparta-
ment, widok na PKIN i panoramę miasta. Wysoki stan-
dard, ciekawy design. Klimatyzacja, garaż. Cena 10.000 zł.
Tel. 0604-276-299, e-mail: pawelbas@op.pl

Domy
����� Budzuń 238 m2, działka 10 a, piętrowy wolnostojący

na ładnej działce, jednorodzinny, ogrodzony, bardzo
dobra lokalizacja, w pięknej, spokojnej okolicy, w po-
bliżu zalew Kryspinów, 15 min do Krakowa. Wykoń-
czony, w bardzo dobrym stanie, wszystkie media,
ogrzewanie gazowe, nowoczesny kocioł dwufunkcyj-
ny, instalacja wideofonowa i alarmowa. Wynajem na
dłuższy okres. Tel. 012 280 72 42 lub 0505-987-395
lub 012 636 63 98. Cena wynajmu 4800 zł zł mie-
sięcznie. Tel. 0507-005-056, e-mail: wojtekbukow-
ski@op.pl

Inne
����� Kremerowska 61 m2,  lokal biurowo-usługowy

dwupoziomowy na parterze frontowy po kapital-
nym remoncie okna pcv rolety zewn. i wewn. alarm
klimatyzacja itd. ogrzewanie miejskie. Wolny od
7 czerwca. Cena 2800 zł. Tel. 0606-918-870, e-mail:
talagier@op.pl

����� Piaski Nowe 100 m2 do 150 m2, Wola Duchacka.
Wynajem od zaraz. Cena 8000 zł. Tel. 509-568-068,
e-mail: Anita.Sosniak@db.com
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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

For our Client, Shared Services Centre of global production company,
we are currently searching for professionals for a position of

IS Project Leader Change Management
Location: Kraków; Nr ref REBA/22363

An IS Project Leader Change Management drives and consults
the migrating countries in setting up and executing a plan from
building awareness to post implementation support using a proven
best−practice approach, methodology and tools.
MAIN ACCOUNTABILITIES:
� Stakeholder Management: Identify, assess and manage

stakeholders. Involve and engage those impacted by the
change and ensure sponsorship from management;

� Impact Assessment: Ensure change impacts are assessed at
a local level and resulting local change management actions
are taken;

� Communication: Coordinate all communication efforts within
the countries. Ensure planning and execution of all change
management deliverables including the preparation,
presentation and improvement of all communication material;

� Continuous improvement: Continually make recommendations
to enhance methodology, tools and communication material.

REQUIREMENTS:
� University degree.;
� Minimum 5 years of professional experience in Project

Management;
� Demonstrated experience in supporting the implementation of

a major international change project;
� Demonstrated ability influencing and supporting senior

stakeholders;
� Strong facilitation, presentation, coaching/consulting

background;
� Must display professionalism, credibility and confidence;
� Business acumen with an understanding of the importance of

accuracy of communication materials;
� Excellent oral and written Business English with attention to

detail;
� Strong PowerPoint and Excel skills
If You are interested in this position, please send your application
(CV in Polish and English in .doc format) to: repec@hays.pl

HAYS Poland Sp. z o.o.
ul. Lublańska 38;
31–476 Kraków
T: +48 12 290 44 60
F: +48 12 290 44 61
E: cracow@hays.pl

ENGINEERING
PROFESSIONALS
Jeśli jesteś zainteresowany szerokim spektrum
problemów technicznych, jesteś osobą pełną
zapału i entuzjazmu, pragnącą w profesjonalny
sposób rozwiązywać stawiane przed Tobą
zadania, sprawnie posługujesz się językiem
obcym – przyślij do nas swoje CV.

Ze względu na charakter prowadzonych przez nas
rekrutacji poszukujemy zarówno osób z
doświadczeniem zawodowym jak i ambitnych
absolwentów uczelni technicznych pod kątem
rekrutacji w zakresie technologii, produkcji,
utrzymania ruchu, optymalizacji procesów i
zarządzania projektami.

Daj sobie szansę na znalezienie wymarzonej
pracy i awans. Hays zapewnia wszystkim
Kandydatom całkowitą dyskrecję.

Osoby, które planują dalszy rozwój swojej kariery
zawodowej, zainteresowane są ciekawymi
ofertami pracy proszę o przysłanie swoich
dokumentów (CV wraz z zakresem obowiązków)
na podany adres: szyja@hays.pl

Wybierając drogę kariery zawodowej,
każdy z nas niewątpliwie zastanawia się
nad tym, które cechy bądź atrybuty po−
zwolą nam na osiągnięcie sukcesu. Czy
koniecznym warunkiem jest ukończenie
odpowiedniego kierunku studiów czy
wystarczy przebojowość i relacje inter−
personalne, które kandydat buduje z oto−
czeniem biznesowym? A może najważ−
niejsze są dotychczasowe osiągnięcia i
doświadczenie zdobyte w danej branży.
Czy wystarczającym argumentem w rę−
kach kandydata są ukończone szkolenia
i zdobyte licencje zawodowe? Nie moż−
na jednoznacznie odpowiedzieć na te
pytania, tym bardziej, że każda branża
kieruje się własnymi prawami. Niewąt−
pliwie jednak, jeśli chodzi o nierucho−
mości, to specyfika sektora wskazuje
pewne prawidłowości.

Osoba licząca na rozwój kariery zawo−
dowej w sektorze nieruchomości musi się
liczyć z faktem, iż droga ta wymaga cią−
głego podnoszenia swoich kwalifikacji
oraz zdobywania licencji zawodowych.
Licencja niejednokrotnie otwiera drogę,
a już na pewno bardzo ułatwia dostęp do

KARIERA W NIERUCHOMOŚCIACH
– JAKI JEST KLUCZ DO SUKCESU?

zawodu. Duże zainteresowanie sektorem
nieruchomości spowodował wysyp no−
wych studiów kierunkowych z zakresu
zarządzania, wyceny czy pośrednictwa w
wycenie nieruchomościami, jednocześnie
ułatwiając młodym ludziom dostęp do
wiedzy merytorycznej. Coraz więcej kan−
dydatów na rynku nieruchomości zdoby−
wa również licencje, praktyki zawodowe
czy certyfikaty typu CCIM. Dodatkowo
zdolności negocjacyjne czy budowanie
pozytywnych relacji z potencjalnym kon−
trahentem jest niezmiernie ważne z punk−
tu widzenia branży nieruchomości, jeśli
weźmiemy pod uwagę na przykład stano−
wisko negocjatora. Najważniejszym jed−
nak aspektem, na który należy zwrócić
uwagę, jeśli liczy się na długofalową i
owocną karierę w sektorze nieruchomo−
ści jest fakt, iż środowisko związane z sek−
torem nieruchomości jest otoczeniem nie−
zwykle hermetycznym. Podejmując pró−
bę zmiany zatrudnienia pamiętajmy, że
tym, co liczy się dla potencjalnego praco−
dawcy jest nasz wizerunek na rynku wraz
z reputacją, na którą sobie zapracowali−
śmy podczas realizacji wcześniejszych

projektów. Bo czyż nie zaufamy bardziej
kandydatowi, który oprócz certyfikatów
będzie mógł się pochwalić nienaganną
opinią? A te informacje nietrudno zdobyć
w otoczeniu tak małym jak branża nieru−
chomości. To samo tyczy się sposobu, w jaki
rozstajemy się na naszym dotychczasowym
pracodawcą. Choć konieczność kulturalne−
go zakończenia relacji biznesowej powin−
na być regułą niezależnie od branży i po−
ziomu zajmowanego stanowiska.

O tych wszystkich aspektach musimy
koniecznie pamiętać, tym bardziej obec−
nie, kiedy sytuacja na rynku coraz bar−
dziej ułatwia pozyskanie wykwalifikowa−
nego specjalisty, a z drugiej strony − ogra−
nicza dostęp do ciekawych i pełnych wy−
zwań projektów.

AUTOR:
Agata Piątek, Consultant HAYS

Office Support, HAYS Poland
E: piatek@hays.pl
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W badaniach przeprowadzonych w 2007
roku, najwięcej ofert pracy dotyczyło stanowi−
ska przedstawiciela handlowego. Firmy dystry−
buujące materiały budowlane niezmiennie po−
szukiwały pracowników do działu handlowe−
go, w wielu przypadkach prowadzono stałą re−
krutację, nawet jeżeli zespół przedstawicieli był
kompletny.

Jednocześnie sezon jesienny 2007 określo−
no jako najlepszy i przynoszący najwięcej zy−
sków w historii tej branży. Pojawiły się również
opinie, że te wspaniałe wyniki nie zawsze były
rezultatem efektywnej pracy handlowców. Sytu−
acja na rynku była rzadko spotykana: popyt prze−
kroczył podaż. Nie tylko zapotrzebowanie na
materiały budowlane w niektórych przypadkach
przekraczało zakładowe moce produkcyjne. Zda−
rzały się momenty, kiedy nabywcy musieli wręcz
zapisywać się w kolejce na dany produkt, licząc,
że przy najbliższej dostawie to oni będą odbiorcą.
Ta korzystna koniunktura nie zawsze była odbie−
rana przez handlowców w pełni pozytywnie. To
oni byli grupą pracowników, która tłumaczyła
klientom, – o których nierzadko zacięcie wcze−
śniej walczyła – że muszą czekać i nie potrafią
określić, kiedy nadejdzie towar. Takie sytuacje
mogły nadwerężyć relacje z klientami, ale z pew−
nością nie przysłoniły sukcesów w sprzedaży,
jakie odnotowano właśnie w 2007 roku.

Co przyniesie kolejny rok?
Mamy za sobą 2008 rok i już wiemy, że ten

rok nie był tak rewelacyjny, jak poprzedni. Co
to oznacza dla działów sprzedaży? Czy oznacza
to redukcję personelu?

Z moich obserwacji wynika, że firmy nie
zmniejszą drastycznie poziomu zatrudnienia
działów handlowych. Są firmy, które bardzo
dynamicznie się rozwijają, wprowadzają nowe
produkty i nie myślą o redukcjach. Są też takie
przedsiębiorstwa, które zdobyły się na głębokie
analizy ocen pracowników i wyciągnęły sporo
wniosków po 2007 roku. Na przykład, czy po−
mimo bardzo dobrych wyników sprzedaży, nie
mogłoby być lepiej? Jakie kroki należy przed−
sięwziąć obecnie, kiedy zaczyna być odczuwal−
ne przyhamowanie gospodarki? Czy mając inny
zespół uda nam się wyjść ze wszystkiego obron−
ną ręką?

Dobry handlowiec, czyli jaki?
O ile w 2007 roku zatrudniane były osoby,

które chciały sprzedawać i miały doświadczenie
w kontakcie z klientem, w roku 2008 wymaga−
nia stawiane kandydatom były już nieco więk−
sze. Ich spełnienie ma gwarantować, że nasz
handlowiec okaże się dobrym handlowcem.
Czyli kim? Kiedyś usłyszałam, że dobry han−
dlowiec to taki, który potrafi sprzedać Eskimo−
sowi lodówkę. Nie do końca się z tym zgadzam,
jednak coś w tym stwierdzeniu mnie urzekło.
Pokazuje ono charakter pracy sprzedawcy: umie−
jętność radzenia sobie z sytuacją wydawałoby

się na początku niemożliwą, wytrwałość w dzia−
łaniu, walczenie z przeciwnościami losu i duży
optymizm.

Ale to nie wszystko. Sprzedaż materiałów
budowlanych opiera się przede wszystkim na
budowaniu relacji. Wyróżniam cztery kanały dys−
trybucji: 1. sprzedaż pod inwestycje duże, czyli
nie dotyczące indywidualnego klienta, 2. sprze−
daż do hurtowni i składów budowlanych, 3. sprze−
daż do sieci DIY (sieć marketów), 4. sprzedaż
bezpośrednia do klienta ostatecznego. I o ile w
czwartym przypadku sprzedaż jest najczęściej jed−
norazowa – ile domów jesteśmy dla siebie w sta−
nie wybudować? – to w przypadku pierwszych
trzech kanałów, przy zbudowaniu dobrej relacji
na początku możemy liczyć, że nasz klient – czy
jest to biuro projektowe, generalny wykonawca
czy inwestor, zwróci się do nas przy kolejnej
inwestycji. Pytanie, jak bardzo Klient przywią−
zuje się do firmy, a jak bardzo do człowieka. Czy
Klient bardziej przywiązuje się do produktu i jego
właściwości, czy zmieni produkt i podąży za oso−
bą, która mu go sprzedała.

Tu pojawia się pytanie, kto to jest dobry han−
dlowiec? Czy to osoba, która świetnie sprzeda pro−
dukt, czy sprzeda siebie. Na bardzo konkurencyj−
nym rynku, jakim jest rynek materiałów budowla−
nych, w sprzedaży nie można opierać się tylko na
suchych liczbach i jakościowych faktach. Plany
biznesowe, które wyznaczają target dla handlow−
ców opracowano na podstawie twardych cyfr, fak−
tów, prognoz wzrostu i rozwijania biznesu. Sam
proces sprzedaży oparty jest w znacznej mierze na
emocjach, wzajemnych sympatiach i antypatiach,
w którym tylko parametry produktu i jego cena są
wartościami, które można porównać. Przy podej−
mowaniu końcowej decyzji, kiedy oferty konku−
rujących firm są często podobne cenowo (i jako−
ściowo), zadecydują emocje.

Aby zbudować taką relację z Klientem, han−
dlowcy wykorzystują różne techniki sprzedaży,
prowadzą prezentacje dla wykonawców, doradz−
two techniczne etc. Jest to też praca wymagająca
cierpliwości i akceptacji odroczenia nagrody. Zdo−
bywanie kontraktu pod inwestycje jest czasochłon−
ne, płatność jest czasami znacznie przesunięta w
czasie, a wielu handlowców jest wynagradzana
na podstawie spływu płatności z kontraktu. Za−
tem handlowiec musi radzić sobie jednocześnie z
dwiema sytuacjami: Pierwsza łączy się z budo−
waniem relacji z potencjalnym inwestorem, co
wymaga czasu, jest kosztowne psychicznie i nie
zawsze kończy się podpisaniem kontraktu, dru−
ga zaś przy osiągnięciu sukcesu i podpisaniu kon−
traktu, nagroda za wysiłek pracy zostanie wypła−
cona dopiero po wielu miesiącach.

Większe potrzeby, mniejsze wymagania
Jeszcze kilka lat temu, przy zatrudnieniu

przedstawicieli handlowych przykładano dużą
wagę do wykształcenia kandydatów. Bardzo
wysoko punktowano wykształcenie wyższe tech−

niczne. Obecnie, przy tak dużych potrzebach
rekrutacyjnych, wymagania w stosunku do
wykształcenia się zmieniły i stały się bardziej
elastyczne. Wykształcenie wyższe i średnie tech−
niczne stanowią znaczący atut, ale liczy się przede
wszystkim doświadczenie w sprzedaży. Więk−
szość firm poświęca coraz więcej czasu nowym
pracownikom i wprowadza ich w szczegóły
techniczne produktów. Wiedza wyniesiona z
uczelni może się przydać, ale liczy się przede
wszystkim umiejętność szybkiego uczenia się.
Nadal prowadzone są kursy efektywnej sprze−
daży i z pewnością nie zostaną one zaprzestane.
Jednakże okazuje się, że łatwiej nauczyć kogoś
parametrów technicznych, niż rozwinąć umie−
jętności handlowe.

Tak jak wspomniałam na początku, praca
handlowca wiąże się z funkcjonowaniem w sy−
tuacji częstej odmowy. Jest to zrozumiałe i nie
wymaga dalszego komentarza. Prócz wytrwa−
łości w kontakcie z ludźmi, dobrego handlowca
powinna charakteryzować wysoka sumienność
i pracowitość. Praca w sprzedaży nie jest pracą
biurową, do której przychodzi pracownik o okre−
ślonej godzinie i punktualnie wychodzi. Nie tyl−
ko jest to nieokreślony wymiar godzin, ale zda−
rza się, że trzeba pracować w weekendy. Nie
mówiąc już o kilkudniowych wyjazdach w te−
ren. Praca 40 godzin w tygodniu to fikcja.

O ile trudno jest pozyskać dobrego pracow−
nika do działu sprzedaży, utrata jest wręcz ba−
nalna. Przedstawiciel handlowy pracuje najczę−
ściej w terenie. Trudno go kontrolować i spraw−
dzać, co robi w czasie pracy. Mogą się z nim
kontaktować osoby z konkurencji, agencje re−
krutacyjne, może też w czasie pracy prowadzić
własne sprawy. Przedstawiciele handlowi znają
się wzajemnie, każdy z nich wie, kto jest godny
polecenia, z kim warto współpracować. Dzielą
się uwagami na temat swoich pracodawców,
podwyżek, premii. Jeżeli w firmie pracują do−
brzy, efektywni handlowcy, ocena firmy w
oczach konkurencji jest wysoka. Jeżeli nagle
grupa dobrych handlowców odchodzi z firmy,
nie tylko pozycja organizacji spada, ale jedno−
cześnie zostaje wzmocniona pozycja konkuren−
cji, która zatrudni dany zespół.

Powyższe uwagi nie dotyczą jedynie spe−
cjalistów działających samodzielnie. Są one jed−
nak istotne i wówczas, gdy dotyczą kierowni−
ków i dyrektorów sprzedaży.

Choć każda firma produkująca materiały
budowlane stara się przekonać, że jej wyrób jest
inny, przez co lepszy, nie ma co się łudzić: wy−
bór produktu nie zależy od marki producenta.
Wpływ ma cena, ale przede wszystkim osoba,
która nam go sprzedaje.

Anna Lisowska,
Consultant HAYS Poland,

E: lisowska@hays.pl
Źródło: Builder, 01.01.2009

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
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HAYS Poland Sp. z o.o.
ul. Lublańska 38;
31–476 Kraków
T: +48 12 290 44 60
F: +48 12 290 44 61
E: cracow@hays.pl

Naszym Klientem jest prężnie rozwijająca się firma z
branży budownictwa drogowego. Firma specjalizuje
się w robotach ziemnych. Obecnie poszukujemy osoby
na stanowisko:

KIEROWNIK PROJEKTU
Praca na terenie całego kraju – w miejscach lokalizacji
inwestycji. Nr ref: 23301
Zadania:
� koordynacja projektów budowlanych;
� prowadzenie negocjacji z dostawcami;
� realizacja założeń kosztowych i terminowych

budowy;
� raportowanie realizacji robót
Wymagania:
� doświadczenie min. 3 lata;
� uprawnienia budowlane−drogowe;
� umiejętność zarządzania podległym zespołem i

procesami budowlanymi;
� sumienność, kreatywność, samodzielność,

uczciwość, zaangażowanie
Oferujemy:
� oferujemy bardzo dobre warunki pracy w młodym

zespole;
� praca na terenie całej Polski;
� możliwości rozwoju

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV
(wraz z podaniem numeru ref. w tytule maila: 23301)
na adres: krzywinski@hays.pl

HAYS Poland Sp. z o.o.
ul. Lublańska 38;
31–476 Kraków
T: +48 12 290 44 60
F: +48 12 290 44 61
E: cracow@hays.pl

HAYS Poland Sp. z o.o.
ul. Lublańska 38;
31–476 Kraków
T: +48 12 290 44 60
F: +48 12 290 44 61
E: cracow@hays.pl

HAYS Poland Sp. z o.o.
ul. Lublańska 38;
31–476 Kraków
T: +48 12 290 44 60
F: +48 12 290 44 61
E: cracow@hays.pl

Naszym klientem jest międzynarodowa firma specjalizująca się w
projektowaniu, budowaniu oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby do
pracy w okolicach Krakowa na stanowisku:

SPECJALISTA DS. ROZWOJU
Opis obowiązków:
� nawiązywanie i utrzymywanie relacji z urzędami gmin i

powiatów w celu uzyskiwania uzgodnień i decyzji;
� organizowanie i dostarczenie map katastralnych, map

ewidencyjnych dla wybranego terenu pod farmę wiatrową;
� podpisywanie umów dzierżawy dla poszczególnych działek

zakwalifikowanych do obszaru zainteresowania firmy;
� prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych,

zmierzających do przedstawienia dewelopera farm wiatrowych
na płaszczyźnie, która przyczyni się do uzyskania społecznej
akceptacji dla inwestycji

Wymagania:
� wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne lub prawnicze;
� 4−5 lat doświadczenia w pozyskiwaniu lokalizacji pod maszty

telefonii komórkowej, stacje benzynowe lub farmy wiatrowe;
� bardzo dobra znajomość  języka angielskiego w mowie i piśmie;
� nienaganne maniery oraz wysoka kultura osobista;
� umiejętności negocjacyjne, asertywność, komunikatywność;
� znajomość  języka niemieckiego lub francuskiego będą

dodatkowym atutem
Nasz Klient oferuje:
� pracę w ciągle rozwijającej się branży energii odnawialnej;
� dużą samodzielność i niezależność;
� atrakcyjne wynagrodzenie;
� możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z podaniem
numeru ref. w tytule maila: 23451) w języku polskim i angielskim
na adres: krzywinski@hays.pl

Dla naszego Klienta, firmy projektowej
z niemieckim kapitałem poszukujemy osoby
do pracy w Katowicach na stanowisko:

PROJEKTANT – DROGI

Wymagania:
� minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku

projektanta dróg i autostrad;

� uprawnienia projektowe w zakresie dróg i
autostrad;

� bardzo dobre umiejętności interpersonalne;

� znajomość procedur FIDIC;

� umiejętność pracy pod presją czasu

Nasz Klient oferuje:
� pracę w renomowanej firmie;

� wpływ na kształtowanie polityki kadrowej;

� atrakcyjne warunki finansowe;

Osoby zainteresowane oferowanym stanowiskiem
prosimy o przesłanie CV (wraz z podaniem
numeru ref. w tytule maila: 23017) na adres:
krzywinski@hays.pl

Naszym Klientem jest prężnie rozwijająca się firma z
branży budownictwa drogowego. Firma specjalizuje
się w robotach ziemnych. Obecnie poszukujemy osoby
na stanowisko

KIEROWNIK BUDOWY

Zadania:

� kierowanie robotami budowlanymi;

� realizacja założeń kosztowych i terminowych
budowy;

� raportowanie realizacji robót;

Wymagania:

� doświadczenie min. 3 lata;

� uprawnienia budowlane−drogowe;

� umiejętność zarządzania podległym zespołem i
procesami budowlanymi;

� sumienność, kreatywność, samodzielność,
uczciwość, zaangażowanie

Oferujemy:

� oferujemy bardzo dobre warunki pracy w młodym
zespole;

� praca na terenie całej Polski;

� możliwości rozwoju

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV
(wraz z podaniem numeru ref. w tytule maila: 23453)
na adres: krzywinski@hays.pl



147

Krakowski Rynek Nieruchomości � Nr 10/2009 � 22.05 – 04.06.2009 PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

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”

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.

Warszawa wciąż
liderem płacowym

Według danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przepro−
wadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2008 roku, płace osób za−
trudnionych w dużych miastach Polski były znacznie wyższe, niż za−
robki pracujących w miastach o mniejszej liczbie mieszkańców. Naj−
wyższe dysproporcje występowały pomiędzy wynagrodzeniami w War−
szawie a miastami o liczbie ludności od 300 tys. do 999 tys. Zarobki w
stolicy były zdecydowanie wyższe – w przypadku pracowników szere−
gowych różnica wyniosła 32%, specjalistów – 43%, a kierowników i
dyrektorów – 50%.

Osoby pracujące w Warszawie, bez względu na zajmowany szczebel
zarządzania, otrzymywały najwyższe wynagrodzenie całkowite. Pracow−
nik szeregowy zatrudniony w stolicy mógł liczyć na 3300 PLN miesięcz−
nie, podczas gdy jego kolega z miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkań−
ców na 2000 PLN. Specjaliści zatrudnieni w Warszawie otrzymywali
pensje w wysokości 5500 PLN (mediana), czyli o 71% więcej niż osoba
na tym samym szczeblu zarządzania w miejscowości, której liczba ludno−
ści wynosiła od 50 do 299 tys. osób.

Warszawa była także liderem płacowym wśród miast wojewódzkich.
Mediana wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w stolicy wyno−
siła 6000 PLN. Za stolicą, z medianą zarobków w wysokości 4400 PLN,
uplasował się Gdańsk. Na kolejnych miejscach znalazły się Wrocław
(mediana 4235 PLN), Poznań (mediana 4100 PLN) oraz Kraków (media−
na 4063 PLN).

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Jak i gdzie Polacy szukają pracy?

Według badania CBOS z 2003 roku, wśród Polaków dominuje opi−
nia, że przy poszukiwaniu pracy – obok dobrego wykształcenia, zawodu
i doświadczenia – szczególnie pomocne są znajomości, układy i powiąza−
nia. Uważa tak niemal 60% z nas.

Niestety, skuteczność protekcji potwierdza się w praktyce. Z deklaracji
pracujących Polaków z 2003 roku wynika, że ponad jedna trzecia (35%)
badanych znalazła zatrudnienie dzięki sieci kontaktów społecznych. Do
25% osób propozycja pracy trafiła mimo niepodejmowania jakiejkolwiek
aktywności w jej poszukiwaniu, a co piąty pracownik znalazł zatrudnienie
poprzez samodzielne zgłoszenie się do pracodawcy. Doświadczenie osób
pracujących wskazuje, że mniej skuteczne okazały się takie metody jak:
samozatrudnienie (15%), odpowiadanie na ogłoszenia (11%) czy korzysta−
nie z ofert rejonowego urzędu pracy (9%).

W kwestii poszukiwania pracy jesteśmy narodem bardzo nietypowym.
W krajach Europy Zachodniej poprawa sytuacji na rynku pracy skłania
pracowników do większej mobilności zawodowej. W polskich warunkach
sytuacja wygląda inaczej. Wzrost płac oraz spadek bezrobocia demotywują
pracujących Polaków do zmiany pracy. Do kariery zawodowej podchodzi−
my bardzo zachowawczo. Pomimo poprawiających się wskaźników i więk−
szej dostępności zatrudnienia, boimy się podejmowania wyzwań, widma
bezrobocia czy stresu związanego ze zmianą. Skłonność do poszukiwania
bardziej atrakcyjnej pracy kończy się wraz z podwyżką wynegocjowaną u
dotychczasowego pracodawcy.

Tym, co motywuje osoby zatrudnione do zmiany pracy są lepsze warunki
finansowe. Znacznie mniejsze znaczenie ma obawa przed utratą obecnego
stanowiska czy chęć znalezienia stałej posady. Inny wymiar ma poszukiwanie
pracy przez bezrobotnych. Dla wielu z tych osób rozpoczęcie jakiejkolwiek
pracy to swoiste „być lub nie być” dla ich rodzin i bieżącego utrzymania domu.

W jaki sposób i jak długo poszukujemy pracy? Jak prezentuje się sku−
teczność wybranych metod i jakie są ich wady i zalety? Odpowiedzi na te
pytania znajdą Państwo w artykule „Jak i gdzie Polacy szukają pracy?”

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

www.dwutygodnik.krn.pl

PRZYDATNE ADRESY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




