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Z Krakowa
Jest firma do budowy Cracovii. Rozstrzygnięto przetarg na mo-
dernizację miejskiego stadionu Cracovii. Arenę przy ulicy Kałuży 
za niecałe 157 mln złotych wybuduje niemiecko-austriacko-pol-
skie konsorcjum Alpine Budus, czyli Alpine Bau Deutschland 
AG, Alpine Bau GmbH, Alpine Construction Polska Sp. z o.o. 
z Krakowa i KPBP „Budus” SA z Katowic. Miejski stadion 
Cracovii przy ulicy Kałuży będzie przebudowywany w oparciu 
o koncepcję zaproponowaną przez hiszpańskie konsorcjum Es-
tudio Lamela i Sener. Dotychczasowe ziemne trybuny zostaną 
zastąpione nowoczesną konstrukcją żelbetowo-stalową z trybu-
nami częściowo zadaszonymi oraz osłoniętymi z każdej strony 
fasadą. Pod nimi powstaną: profesjonalne zaplecze dla zawodni-
ków, pomieszczenia dla widzów, część biurowa oraz handlowo-
usługowa. Po modernizacji znikną także wysokie na 40 m słupy 
oświetleniowe. Nowy stadion zostanie wyposażony w oświetlenie 
o mocy 2000 lux zamontowane na dachu trybun na wysokości 
19 m. Stadion Cracovii będzie spełniał wymogi UEFA kat. III. 
Natura 2000 w Krakowie. Generalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska zaproponował obszary, które mają być objęte programem 
ochronnym Natura 2000. Rządowa wersja zakłada, że w Krako-
wie do programu Natura 2000 miałoby wejść około 400, a nie 
– jak pierwotnie planowano – prawie 1000 ha terenów. Opinię 
dotyczącą nowych propozycji w tej sprawie ma wydać Rada Mia-
sta Krakowa. Zgodnie z przesłaną do Rady propozycją, na tere-
nie Krakowa programem Natura 2000 miałyby zostać objęte trzy 
specjalne obszary ochrony siedlisk: „Łąki Nowohuckie” o po-
wierzchni 61,8 ha, „Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy”, składa-
jący się z kilku enklaw o łącznej powierzchni 284 ha oraz „Ska-
wiński obszar łąkowy” o powierzchni 44,1 ha – część tego terenu 
znajduje się poza granicami Krakowa. Mapki zasięgu propono-
wanych obszarów, a także ich charakterystyka dostępne są na 
stronie internetowej http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/. 
Ceny mieszkań nadal w dół. Średnie ceny ofertowe mieszkań 
w Krakowie nadal spadają – wynika z obliczeń przeprowadzonych 
na podstawie danych z portalu KRN.pl, największej w Polsce 
bazy ogłoszeń nieruchomości z Krakowa i Małopolski. W przy-
padku popularnych mieszkań 2-pokojowych średnia cena wywo-
ławcza wynosi obecnie 7387 zł za m kw., podczas gdy w pierw-
szym kwartale 2009 r. wynosiła 7690 zł za m kw. Nadal średnio 
najdroższy jest m kw. mieszkań najmniejszych. W maju br. m kw. 
kawalerki osiągnął średnią cenę 7731 zł za m kw. Za mieszkania 
największe – trzy pokoje lub więcej – sprzedający żądali ok. 7200 
zł za m kw. Podobnie jak w przypadku cen sprzedaży mieszkań, 
od kilku miesięcy obserwujemy również spadki ceny wynajmu. 
Pierwszy kwartał 2009 r. był okresem, w którym wynajem taniał 
i ta tendencja utrzymuje się również w drugim kwartale br.
Na Balicach będą odszkodowania za hałas. Zgodnie z obowią-
zującą znowelizowaną ustawą o ochronie środowiska, władze 
samorządowe mają obowiązek wyznaczania wokół lotnisk spe-
cjalnych stref, w których istnieje stałe zagrożenie przekraczania 
norm hałasu. Tereny wyznaczone w ten sposób stają się strefami 
ograniczonego użytkowania, a tym samym zamieszkujące je oso-
by mają prawo ubiegać się o odszkodowania z tytułu uciążliwego 
sąsiedztwa. Decyzję o wyznaczeniu takiej strefy wokół Balic, po 
konsultacjach z władzami lotniska i stworzeniu specjalnej mapy 
akustycznej, podjął w ostatnich dniach urząd marszałkowski. 
Według nowych wytycznych teren sąsiadujący z Balicami został 
podzielony na trzy kategorie – w najbliższej strefie A obowiązu-
je zakaz „lokalizowania i budowy nowych obiektów zabudowy 
mieszkaniowej”, w strefie B – obiektów użyteczności publicznej, 
takich jak: szkoły, przedszkola czy szpitale. W najdalszej strefie 
C obostrzenia są już tylko częściowe. Nie wiadomo dokładnie, 
jak wysokie mogą być ewentualne roszczenia mieszkańców tam-
tych okolic, jednakże słychać głosy, że może chodzić o bardzo 
wysokie kwoty.

Tabela kursów średnich walut nr 104/A/NBP/2009 na dzień 29.05.2009
1 USD 3,1812
1 EUR 4,4588
1 CHF 2,9438
1 GBP 5,1148
1 UAH 0,4155
1 CZK 0,1666
1 RUB 0,1028

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   3104,4 zł
 sprzedaż   3570,06 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 29.05.2009; źródło: NBP)

Lokaty terminowe (śr. w 20 bankach) 5,19%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 29.05.2009; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,62 
EURIBOR EURO 1,2690
LIBOR
 CHF 0,4017

EUR 1,2225
USD 0,6612
GBP 1,3037

(dane na dzień 29.05.2009, 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
* dawniej MIDWIG

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
 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 pro-
wadzenie 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

NIEZBĘDNIK
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Wynagrodzenia i świadczenia
Przeciętny dochód w indywid. gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego w 2007 r. 2220,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 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:  3,6% w kwietniu 2009 r. 
w Małopolsce:  9,0% w kwietniu 2009 r.  
w kraju:  11,0% w kwietniu 2009 r. 
(dane na dzień 29.05.2009, 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 29.05.2009, 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 29.05.2009, 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 4,19
Olej napędowy  3,49
(dane na dzień 29.05.2009, 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 29.05.2009, 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 29.05.2009; źródło: ZE Kraków)

Średnia cena gazu dla lokali ogrzewanych gazem ziemnym  
wynosi około 4,86 zł/m3.
(dane na dzień 29.05.2009; źródło: ZG Kraków)

Z kraju

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

Odszkodowanie za zlikwidowany ogród. Od 28 maja br. obo-
wiązują nowe przepisy dotyczące odszkodowań dla działkowców 
za wywłaszczenie z rodzinnych ogrodów. Przyjęta przez Sejm 24 
kwietnia nowelizacja ustawy z 25 lipca 2008 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych przewiduje, że w przypadku likwidacji ogrodów działkowych 
pod budowę drogi publicznej działkowcy będą mieli prawo do 
odszkodowania i rekompensaty. Odszkodowanie będzie wypła-
cane przede wszystkim za narzędzia, urządzenia i obiekty znaj-
dujące się na działkach (np. drzewa owocowe czy altany). Będzie 
ono przysługiwało także Polskiemu Związkowi Działkowców za 
wszystkie inwestycje, które zostały poczynione w celu normalnego 
korzystania z ogrodu działkowego. Podmiot realizujący inwesty-
cje powinien również zapewnić grunty zastępcze na odtworzenie 
ogrodu.

Obiekty budowlane także „pod” i „nad” ziemią. Prawo zabu-
dowy będzie wprowadzać możliwość realizacji obiektów budow-
lanych nie tylko „na ziemi”, ale także „pod” oraz „nad ziemią”, 
np.: budynków komercyjnych nad tunelami czy pod wiaduktami, 
urządzeń transportowych i infrastrukturalnych pod zabudową. 
Podczas konferencji „Reforma prawa użytkowania wieczystego – 
prawo zabudowy. Kierunki zmian”, zorganizowanej 25 maja przez 
Europejski Instytut Nieruchomości pod patronatem Ministerstwa 
Infrastruktury, została przedstawiona nowa instytucja – prawo za-
budowy. Zgodnie z międzynarodową praktyką, będzie ono mogło 
być ustanawiane nie tylko przez podmioty publiczne: Skarb Pań-
stwa, gminę, ale także przez każdego właściciela oraz użytkownika 
wieczystego.

Mniej oddanych mieszkań w kwietniu. W kwietniu oddano do 
użytkowania 11 757 nowych lokali. Jak podaje GUS, całkowita licz-
ba mieszkań oddanych we wspomnianym miesiącu zmniejszyła się 
w porównaniu z marcem br. o 2 proc. Największe spadki odnoto-
wano w segmencie mieszkań zakładowych, komunalnych, społecz-
nych i czynszowych. W kwietniu oddano ich prawie o połowę mniej 
niż w marcu. Stosunkowo duże spadki zauważamy również w przy-
padku mieszkań spółdzielczych. W marcu oddano 730 lokali z tej 
grupy, a w kwietniu – niewiele ponad 600. Z niewielkimi obniżkami 
mamy do czynienia w segmencie mieszkań oddawanych przez oso-
by indywidualne (spadek tylko o 6 proc. w porównaniu do marca). 
Wzrost liczby mieszkań oddanych w kwietniu odnotowujemy dla 
lokali przeznaczonych na sprzedaż i wynajem. Ich liczba sukcesyw-
ne rośnie trzeci miesiąc z rzędu. Ogólna liczba mieszkań oddanych 
do użytkowania od początku roku wynosi 53 575.

II Krajowy Kongres Finansowania Nieruchomości. Podczas 
II Krajowego Kongresu Finansowania, który odbył się 27 maja 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, minister in-
frastruktury Cezary Grabarczyk, odnosząc się do propozycji, by 
zakres programu „Rodzina na swoim” został ograniczony jedynie 
do rynku pierwotnego, zapowiedział, iż ewentualne zmiany mu-
siałyby zostać poprzedzone analizami, które wskazałyby wszystkie 
skutki takiego działania. Wiceminister Patrycja Wolińska-Bart-
kiewicz dodała, że konieczne jest wyjście poza dotychczasowe 
sztywne regulacje, które nie pozwalały odpowiednio finansować 
inwestycji oraz że budowa infrastruktury wymaga od rządu po-
dzielenia się odpowiedzialnością finansową z wszystkimi gracza-
mi na rynku, tj. stroną publiczną, bankami, towarzystwami finan-
sowymi i innymi. Kongres Finansowania Nieruchomości, który 
honorowym patronatem objęło Ministerstwo Infrastruktury, zo-
stał zorganizowany przez Polski Związek Firm Deweloperskich, 
Związek Banków Polskich oraz Gdańską Akademię Bankową. 
Stanowi miejsce nawiązywania współpracy między przedstawi-
cielami firm deweloperskich, budowlanych oraz reprezentanta-
mi instytucji finansowych i administracji państwowej. Spotkania 
mają na celu poszukiwanie rozwiązań służących rozwojowi rynku 
nieruchomości w Polsce.
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OFERTY SPECJALNE − MIESZKANIA SPRZEDAŻ

MIESZKANIA I APARTAMENTY
www.greathouse.com.pl

KURDWANÓW, UL. STOJAŁOWSKIEGO 
Bardzo ładne mieszkanie 3-pokojowe. Kuchnia została przebudowana 
na otwartą z możliwością powrotu do stanu pierwotnego. Wykończenie 

bardzo solidne, rolety antywłamaniowe (balkon i kuchnia), na podłogach 
parkiet. Osiedle ciche w południowej części Krakowa blisko obwodnicy  

i linii szybkiego tramwaju. 
Pow. 66,3 m2, cena 430.000 zł, of. RIX/88/05/09/TS

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

MISTRZEJOWICE, OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA 
Garsoniera całkowicie umeblowana i po generalnym remoncie, w stanie 

do wejścia od zaraz. III piętro, blok ocieplony, dach po remoncie  
w ubiegłym roku, na bieżący rok planowany jest remont klatki schodowej. 
W okolicy banki, sklepy, park, dużo zieleni, tereny rekreacyjno-sportowe. 

Dogodne połączenie komunikacyjne w zasadzie  
z każdym punktem miasta. 

Pow. 25,4 m2, cena 160.000 zł, of. RIII/38/03/09/MM 
Tel.: 516 120 807

RUCZAJ, UL. BOBRZYŃSKIEGO 
Bardzo ładne nowe mieszkanie w pobliżu Campusu UJ. Osiedle 

monitorowane, blok z windą obok plac zabaw dla dzieci. Mieszkanie 
2-pokojowe w pełni wyposażone przygotowane do wejścia. Solidne 
wykończenie, kuchnia z AGD, na podłogach terakota i deski dębowe. 

Cicha i spokojna okolica z pełną infrastrukturą. 
Pow. 49 m2, cena 380.000 zł, of. RVIII/89/05/09/TS 

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

BRONOWICE, UL. RADZIKOWSKIEGO 
Bardzo przestronne 3-pokojowe mieszkanie o dużym metrażu, w atrakcyjnej 

cenie!!! Duża jasna, bogato wyposażona kuchnia, przestronny salon, duża gard-
eroba, 2 balkony. Istnieje możliwość zmiany układu przestrzennego mieszkania 
na 4-pokojowe (właściciel ma własną ekipę remontowo-wykończeniową i służy 

pomocą). Mieszkanie utrzymane w dobrym stanie, wyposażone w kominek, 
który redukuje znacznie koszty ogrzewania. Istnieje opcja zakupu poddasza 

znajdującego się nad mieszkaniem, należącego do tego samego właściciela, 
powierzchnia ta sama, lecz ze skosami.

Pow. 87 m2, cena 569.000 zł, of. RVI/28/03/09/MM
Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. PODKOWIŃSKIEGO
Trzypokojowe mieszkanie o bardzo wysokim standardzie. Dwupoziomowe, 
składa się z przestronnego salonu połączonego z jasną kuchnią w formie 
aneksu i jednego pokoju na pierwszym poziomie oraz sypialni na drugim. 

Na każdym poziomie łazienka, na pierwszym loggia, na drugim taras  
(15 m2) z pięknym widokiem. Mieszkanie w pełni umeblowane  

i wyposażone, w nowym budownictwie, do wejścia od zaraz.
Bardzo atrakcyjna lokalizacja z szybkim i dogodnym dojazdem do centrum. 

Spokojna okolica, w pobliżu sklepy i rozmaite punkty usługowe. 
Pow. 78,5 m2, cena 650.00 zł, of. RVI/27/03/09/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 standardzie. Insta-
lacje 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 

BRONOWICE, UL. NA POLACH
Przestronne 4-pokojowe mieszkanie na wysokim parterze  

w jednopiętrowym bloku. Bardzo spokojna okolica, bezpieczne osiedle. 
Mieszkanie w pełni wyposażone, w wysokim standardzie, utrzymane  

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

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

Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. STAŃCZYKA 
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie w Salwator City, w stanie 

deweloperskim. Nowe budownictwo na strzeżonym osiedlu z bogatym 
zapleczem wypoczynkowo-rekreacyjnym. 2 pokoje, salon i jasna 

kuchnia, łazienka, dodatkowa toaleta oraz garderoba. Łazienka i toaleta 
wykończone. Na parterze budynku planowane otwarcie supermarketu 

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

Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. STRUSIA
Bardzo przestronne 2-pokojowe mieszkanie, dobrze utrzymane, z jasną 

oddzielną kuchnią i loggią. Jedynymi elementami wymagającymi dodatkow-
ych 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 przystanek MPK  

z bardzo szybkim i dogodnym połączeniem z centrum. Bardzo atrakcyjna 
cena podlegająca negocjacji!

Pow. 43,6 m2, cena: 230.000 zł, of. RIV/49/04/09/MM
Tel.: 516 120 807

MISTRZEJOWICE, OS. OŚWIECENIA
Dwupokojowe mieszkanie na parterze bloku z połowy lat 90. Oddzielna 
jasna kuchnia z flizami na ścianach, umeblowana i wyposażona. Duży 

słoneczny salon z wyjściem na loggię oraz przylegający mniejszy pokój 
utrzymane w dobrym stanie. Przestronny przedpokój wyłożony boazerią 

z miejscem pod zabudowę. Mieszkanie do odświeżenia. Okolica z 
pełną infrastrukturą, sklepy, punkty usługowe, szkoły, żłobek, tereny 

rekreacyjne. Dogodny dojazd do centrum, liczne połączenia komunika-
cyjne. BARDZO ATRAKCYJNA CENA! DO NEGOCJACJI!!!

Pow. 54 m2, cena 260.000 zł, of. RIII/154/05/09/MM
Tel.: 516 120 807
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Garsoniery i jednopokojowe
135.000 zł NOWA HUTA os. JAGIELLOŃSKIE 24 m2, mieszkanie 1-pokojowe 

do odświeżenia, IV p./IV p, of. RIV/47/04/09/MM
140.000 zł NOWA HUTA os. GÓRALI 16 m2, garsoniera po generalnym 

remoncie, of. RIV/47/04/09/MM
153.000 zł NOWA HUTA os. JAGIELLOŃSKIE 25,2 m2, mieszkanie 1-poko-

jowe 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 1-pokojowe, 
umeblowane, łazienka do remontu, of. RIV/40/03/09/MM

190.000 zł NOWA HUTA os. NA SKARPIE 32 m2, mieszkanie 1-pokojowe do 
wejścia, oddzielna jasna kuchnia, duży balkon,  
of. RIV/76/05/09/MM

195.000 zł NOWA HUTA os. SŁONECZNE 35 m2, mieszkanie 1-pokojowe po 
gen. Rem., of. RIV/24/03/09/MM

215.000 zł GÓRKA NARODOWA ul. KUŹNICY KOŁŁĄTOWSKIEJ  
34 m2, mieszkanie 1-pokojowe, nowe budownictwo,  
umeblowane, balkon, of. RIII/56/04/09/MM

215.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 36 m2, mieszkanie 1-poko-
jowe, jasna kuchnia, X p., balkon , of. RIV/A/705/09/MM

215.000 zł NOWA HUTA os. NA SKARPIE 35 m2, mieszkanie 1-pokojowe po 
gen. rem., wysoki standard, of. RIV/73/04/09/MM

219.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM A 39,5 m2, mieszkanie 1-pokojowe 
po gen. rem., of. RIV/18/03/09/MM

220.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 39,6 m2, mieszkanie 
1-pokojowe, duży balkon, do rem., of. RIV/31/03/MM

225.000 zł KURDWANÓW ul. FILIPOWICZA 34 m2, mieszkanie 1-pokojowe 
do wejścia. Widok z III p. na południe Krakowa. Ogrzewanie i 
ciepła woda z lokalnej kotłowni, niski czynsz, of. RIX/85/05/09

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

300.000 zł KROWODRZA ul. FIELDORFA-NILA 32 m2, mieszkanie 
1-pokojowe, nowe budownictwo, jasna oddzielna kuchnia, balkon, 
of. RI/78/04/09/MM

Dwupokojowe 
185.000 zł NOWA HUTA os. NA LOTNISKU 36,8 m2, ciemna kuchnia,  

do gen. rem., of. RIV/92/05/09/MM
190.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 35 m2, ciemna kuchnia, IV 

p., piwnica, of. RIV/A/2/11/MM
199.000 zł NOWA HUTA os. GÓRALI 34 m2, jasna, oddzielna kuchnia,  

do odświeżenia, of. RIV/84/05/09/MM
205.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 36,1 m2 po gen. rem., 

umebl., IV p., of. RIV/21/03/09/MM
208.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 37 m2, ciemna kuchnia, V 

p., 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 mieszkanie  
w monitorowanym bloku, of. RIV/49/04/09/MM

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

239.000 zł NOWA HUTA os. PRZY ARCE 39 m2, jasna oddzielna kuchnia, 
dwustronne, komórka lokatorska, loggia, of. RIV/80/05/09/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, I p., kuchnia 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, przestronne 
mieszkanie na parterze, of. RVIII/82/05/09/TS

279.000 zł PIASKI NOWE ul. ŁUŻYCKA 45,9 m2, bardzo ładne mieszkanie po 
remoncie, 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 p., 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, III p., 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 RUCZAJ ul. MIŁKOWSKIEGO 55 m2, mieszkanie na poddaszu w 
4-piętrowym bloku w spokojnej dzielnicy Ruczaj,  
of. RVIII/77/04/09/TS

355.000 zł OLSZA ul. MIECHOWITY 52,5 m2, jasna oddzielna kuchnia  
z wydzielonym aneksem jadalnym, balkon + loggia,  
of. RII/83/05/09/MM

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

410.000 zł CENTRUM ul. KOTLARSKA 55 m2, jasna oddzielna kuchnia  
z balkonem, 2 pokoje w amfiladzie, możliwość przeznaczenia  
na gabinet lub biuro, of. RV/639/09/JK/WS

480.000 zł OLSZA ul. FIOŁKOWA 52 m2, niestandardowe, dwupoziomowe, 
widokowe, 2 balkony, wysoki standard, strzeżone osiedle, nowe 
budownictwo, of. RII/75/05/09/MM

500.000 zł CENTRUM ul. MOGILSKA 62 m2, po generalnym remoncie,  
of. RII/A/440/08/MM
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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 możliwo-
ścią zrobienia recepcji i poczekalni. Lokal niedawno wymalo-
wany, na podłogach terakota i wykładzina dywanowa. Dobrze 
rozplanowane położenie 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. Atrak-
cyjna 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 klimatyzacja, 

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 języków, 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 podłogowa.  
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 pomieszczenia, 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 najemcy. Lokal do wejścia od zaraz. 

Trzymiesięczna kaucja.
Pow. 80 m2, cena 6.500 zł, of. 26/04/09/DW

Tel.: 516 120 807

Trzypokojowe
330.000 zł NOWA HUTA os. OŚWIECENIA 64 m2, kuchnia po remoncie, loggia,  

of. RIII/797/06/09/MM
330.000 zł PIASKI NOWE ul. ŁUŻYCKA 55,7 m2, 3-pokojowe mieszkanie,  

I p./X p. Duże mieszkanie z loggią i piwnicą, oddzielną kuchnią,  
of. RIX/79/04/09/TS

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

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

355.000 zł MISTRZEJOWICE ul. DZIELSKIEGO 52,4 m2, oddzielna w pełni 
wyposażona kuchnia, wysoki standard, balkon, of. RIII/91/05/09/MM

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

360.000 zł WOLA DUCHACKA ul. BIAŁORUSKA 64,2 m2, bardzo duży balkon  
- ok. 10 m2, 2 piwnice ok. 5 m2, of. RIX/760/10/MM/TS

360.500 zł BRONOWICE ul. RYDLA 47 m2, ustawne mieszkanie z aneksem kuchen-
nym, 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. 2-go PUŁKU LOTN. 65,7 m2, jasna umeblowana kuch-
nia, I p., loggia, garaż, 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 gen. rem., of. RIV/A/930/09/MM

395.000 zł OLSZA ul. MEISSNERA 53 m2, mieszkanie po gen. remoncie,  
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 
p. Balkon, duża piwnica, of. RIII/A/1337/11/MM

410.000 zł PŁASZÓW ul. LIPSKA 69 m2, jasna kuchnia, mieszkanie częściowo 
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, umeblowana kuchnia. 
Balkon, piwnica, of. RIV/526/08/MM 

449.000 zł RUCZAJ ul. KOBIERZYŃSKA 67 m2, mieszkanie w nowym bloku, bardzo 
obszerny i przestronny balkon, 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, ciekawie 
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 5-pokojowe, jasna, 

umeblowana kuchnia, I p., loggia, garaż. Do mieszkania należy część 
korytarza, bardzo wysoki standard, of. RIV/540/07/MM

490.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 85,5 m2, mieszkanie 4-pokojowe,  
po gen. rem., z jasną kuchnią i balkonem, of. RIV/A/584/06/MM

580.000 zł NOWA HUTA ul. SKARŻYŃSKIEGO 88 m2, mieszkanie 4-pokojowe, jasna, 
umeblowana kuchnia, I p., loggia, garaż, piwnica , of. RIV/A/1285/11/MM
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Pośrednictwo Nieruchomości
GREAT HOUSE

Sp. z o.o.
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fax: (12) 430-21-91
kom: 516 120-807

e-mail: biuro@greathouse.com.pl

OFERTY SPECJALNE − DZIAŁKI SPRZEDAŻ

Gm. WIELKA WIEŚ, BIAŁY KOŚCIÓŁ 
Działka rolna w miejscowości Biały Kościół 
o pow. 44 a, w studium zagospodarowania 

przestrzennego gminy przekształcona  
na bud.-usługową. Działka o nieregular-

nym kształcie. Media w odległości 100 m,  
dojazd drogą bitą. Szybkie i dogodne  

połączenie komunikacyjne z Krakowem.
Pow. 44 a, cena 440.000 zł,  

of RII/736/10/JZ/BB. 
Tel.: 516 120 807

GM. JERZMANOWICE – PRZEGINIA ,  
JERZMANOWICE

Atrakcyjna działka budowlana w Jerzmanowi-
cach o pow. 9 a. Działka usytuowana  

w spokojnej okolicy, z ładnym widokiem, dużo 
przestrzeni. Media: prąd i gaz w działce, woda 
do doprowadzenia (ok. 4 m). Dojazd do działki 

drogą asfaltową. Dobre połączenie z Krakowem, 
ok. 20 min samochodem, w pobliżu także  

przystanek busów.
Pow. 9 a, cena 125.000 zł, of. RII/723/10/JZ/BB

Tel.: 516 120 807

GM. ZABIERZÓW, BRZOSKWINIA
Ładna nieruchomość w miejscowości Brzo-

skwinia. Działka w pełni budowlana 
(18 a) w kształcie nieregularnego prostokąta 
o wymiarach 34 x 54 m, media: prąd i gaz na 

działce, woda do doprowadzenia ok. 40 m, ka-
nalizacja - jesień 2008 r. Dojazd do parceli drogą 

bitą - ok. 80 m od drogi asfaltowej. Ukształto-
wanie terenu działki - 2% nachylenia. Nierucho-
mość znajduje się w pobliżu Doliny Brzoskwini. 

Śliczna okolica, dużo zieleni, cisza i spokój.
Pow. 18 a, cena 286.000 zł,  

of. RII/983/09/K -1/BB
Tel.: 516 120 807

GM. ZABIERZÓW, GÓRY KARNIOWSKIE
Piękna nieruchomość położona w malowniczej 
okolicy z przepiękną panoramą na Zabierzów, 

Niegoszowice i Kochanów. Działka w pełni 
budowlana (23,5 a), w kształcie prostokąta o 

wymiarach 35 x 66 m, media: prąd i gaz - aktualne 
warunki przyłączenia, woda w trakcie załatwiania 
- jesień 2007 r., kanalizacja - pod koniec 2008 r. 

Dojazd do parceli drogą asfaltową. Ukształtowanie 
terenu działki - płaska; w najbliższym sąsiedztwie 

nowe domy jednorodzinne.
Pow. 23,5, cena 400.000 zł, of. RII/544/06/K/BB

Tel.: 516 120 807

GM. KRZESZOWICE, SIEDLEC
Piękna działka budowlana o powierzchni  

19 a (do sprzedania trzy takie same). Położona 
w miejscowości Siedlec. Wszystkie media w 
odległości około 4 m od działki. Dojazd drogą 
asfaltową. Dobre połączenie z Krzeszowicami, 

Zabierzowem i Krakowem.
Pow. 19 a, cena 351.500 zł,  

of. RII/520/08/MJ/BB
Tel.: 516 120 807

GM. WIELKA WIEŚ, MODLNICZKA
Do sprzedania pięć działek budowlanych  

o powierzchni 7,6 a. Działki są kwadratowe, 
w pełni uzbrojone. Idealne pod zabudowę 
jednorodzinną. W sąsiedztwie znajdują się 

nowe domy. Dojazd drogą bitą.
Pow. 7,6 a, cena 250.000 zł,  

of. RII/427/07/MJ/BB
Tel.: 516 120 807

GM. ZABIERZÓW, BOLECHOWICE
Do sprzedania atrakcyjna działka o pow.  
15 a w Bolechowicach, gm. Zabierzów. 
Działka położona 60 m od głównej drogi  
w drugiej linii zabudowy. W sąsiedztwie 

powstają nowe domy. Działka częściowo 
ogrodzona. Media: woda i kanalizacja w 

działce; prąd i gaz do doprowadzenia około 
60 m. Działka położona 8 km od granic Kra-

kowa, ok. 250 m do przystanku MPK  
i busów, blisko sklepy: Lewiatan i Euro. 

Pow. 15 a, cena 495.000 zł,  
of. RII/727/10/JZ/BB

Tel.: 516 120 807

GM. ZABIERZÓW, BRZOSKWINIA
Działka w pełni budowlana (39 a) w kształcie 
prostokąta o wymiarach 30 x 120 m, media: 

woda na działce, gaz i prąd do doprowadzenia 
ok. 50 m, brak kanalizacji. Dojazd do parceli 
drogą bitą - ok. 150 m od drogi asfaltowej. 

Ukształtowanie terenu działki - 2% nachylenia. 
Istnieje możliwość podziału działki i kupna  

12, 13 lub 15 a.
Pow. 39 a, cena 507.000 zł,  

of. RII/42/03/K-1/BB
Tel.: 516 120 807 

Gm. ZABIERZÓW, UJAZD 
Działka budowlana, położona w cichym, 

malowniczym miejscu. Media w odległości 
500 m. Dojazd droga polną.
Pow. 26 a, cena 425.000 zł,  

of. RII/424/07/A/MJ/BB
Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, WYCIĄŻE
Dom piętrowy, położony przy drodze 

asfaltowej, w ładnej i spokojnej okolicy, 
wśród innych domów jednorodzinnych i pól 
uprawnych. W skład obu kondygnacji wcho-

dzą: dwa pokoje (21 m2 każdy), kuchnia 
12 m2, spiżarnia 4,5 m2, łazienka 5,5 m2. 
Druga kondygnacja jest w stanie surowym. 
Na działce istnieje możliwość postawienia 
drugiego domu lub rozbudowy obecnego.

Pow. 200 m2, cena 700.000 zł,  
of. RVII/208/04/L
Tel.: 516-120-807

Gm. MOGILANY, MOGILANY
Dom w Mogilanach, w spokojnym miejscu.  

5 pokoi, kuchnia, 2 tarasy, 2 garderoby  
i 2 pomieszczenia gospodarcze. Dom  

w pełni umeblowany - bardzo wysoki standard 
wykończenia, dużo drewna oraz kamień. 

Meble kuchenne z drewna litego. Dokoła domu 
znajduje się piękny ogród. Sporych rozmiarów 

widokowa działka.
Cena: 230.000 zł,  

of. RI/A 609/08/08/J/PK
tel: 516 120 807

PROKOCIM, ul. NA WRZOSACH
Piękny dom do wynajęcia, o pow. 275 m2. 

Doskonały dla rodziny!!!!. Dom posiada 
wspaniały ogród, taras, balkony, kominek, 

saunę, trzy przepiękne łazienki.  
Wolne od zaraz.

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

OFERTY SPECJALNE − DOMY NA  SPRZEDAŻ I WYNAJEM



100

RYNEK WTÓRNY Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 11/2009  05.06 – 18.06.2009



101

RYNEK WTÓRNYKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 11/2009  05.06 – 18.06.2009



102

RYNEK WTÓRNY Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 11/2009  05.06 – 18.06.2009

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
Zostało jeszcze 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.
CENA: 125.000 zł brutto

BNP-4402
KONTAKT: 512-139-484

KOCMYRZOWSKA
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Działka usługowa o pow. 30 a z WZ na budynek 
2-kondygnacyjny usługowo-komercyjny o pow. 1000 m2. 
Teren płaski, 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: 13.783 zł/ar KONTAKT: 509-951-803

TYLKO TERAZ PROMOCJA!

SUPER CENA 13.783 zł/ar

MODLNICZKA
Działka o pow. ok. 5 ar z fundamentem  

pod połówkę bliźniaka złączonego garażami  
(pow. użytkowa budynku 123 m2).  

Teren uzbrojony. W cenie projekt budynku.

CENA: 199.000 zł brutto
BNP-4994

KONTAKT: 510-180-034

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

OKAZJA! OKAZJA!
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DOBRY KURS W NIERUCHOMOŚCIACH

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: 3.231 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 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wawelu, Plant. Generuje dochód - jest wy-
najęty.
BNP-4672
CENA: 449.000 zł  KONTAKT: 509-951-803
    KONTAKT: 509-580-818

OKAZJA!

OKAZJA! TYLKO 3.231 zł/ar netto
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Emaus of.4049 
Apartament 2-pok. w stanie  
deweloperskim w Salwator Residence, 
pow. 74 m2 + garaż podziemny, ci-
chobieżna winda, portiernia  
Cena 742 500 zł !!

Serbska of. 4029  
Mieszkanie 2-pok. o pow. 53 m2. 
Komfortowe.  
Cena 279 000 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, ta-
ras, 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. 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 zł
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 Matecznego - 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 dokupienia 
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 apartamentów  
2 poz. z tarasami, zawiera pozwolenie i projekt - 3 900 000 zł
Plac Inwalidów, okolice - 1000 m2, w tym 540 m2 mieszkalnej  
- 12 000 000 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 pow. użytkowej + strych - 2 400 000 zł
Stare Podgórze - 700 m2 - 5 200 000 zł
Stare Podgórze, Rynek - 2000 m2 pow. 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, pozwo-
lenie 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 - apart. hotelowe, winda, od 24 do 32 apartamentów - 60 000 zł
Karmelicka - 1400 m2 do adaptacji na hotel ok. 35 pokoi  
- inf. 509-214-780
Kazimierz, centrum - 80 miejsc hotelowych z możl. powiększenia, 
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 zagospodarowania 
terenu - 22 000 000 zł

HANDLOWE SPRZEDAŻ - of. wybrane
Filipa - 42 m2, front, witryny - 840 000 zł
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
Królewska, ok. - 130m2, witryny - 1 500 000 zł 
Nowa Huta - 2000 m2, parter, front, witryny - 11 000 000 zł netto
ok. Długa - 80 m2, 160 m2, open space - 18 000 zł/m2
ok. Rynku Głównego - 500 m2, parter, front, witryny - 7 000 000 zł
ok. Starowiślnej - 260 m2, parter i piwnice - 2 100 000 zł
ok. Plant - 46 m2, parter, 165m2 piwnice - 1 700 000 zł
Sławkowska - 430 m2, wynajęty - 3 800 000 euro
Starowiślna - 200 m2, parter i piwnica - 2 600 000 zł
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

Karmelicka, ok. - 336 m2 - wysoki standard - 21 000 zł
Krowoderska - 98 m2, parter, wysoki standard - 5400 zł 
Łokietka, ok. - 452 m2, dom - 18 000 zł
Marka - 83 m2, po remoncie - 5000 zł
Mikołajska okolice - 60 m2 - 3500 zł
Nowohucka okolica - 180 m2 biurowo-produkcyjny - 4500 zł
Opolska okolice - 300 - 600 m2, biur.-magazynowa, 35 zł/m2
Opolska okolice - 400 m2, parter, 45 zł/m2
Opolska okolice - 838 m2 reprezentacyjna rezydencja do wynajęcia 
Pl. Wolnica - 125 m2, II p. po gen. remoncie - 6 250 zł
Pl. Wolnica - 174 m2, II p., po gen. remoncie - 8 700 zł
Radzikowskiego - 120 m2, I p wysoki standard - 55 zł/m2. 
Rakowicka - 100 m2, I p., media w czynszu - 3000 zł
Rakowicka - 86 m2, I p., 2 pokoje - 3200 zł
Retoryka - 70 m2, 2 pokoje - 2600 zł
Rynek Główny - 170 m2, wysoki standard - 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, 0 p. - 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, 0 p. - 2000 zł
Westerplatte - 144 m2, 0 p. - 4000 zł
Zabłocie - 215 m2 - 8600 zł
Zwierzyniecka - 160 m2 - 6080 zł

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

APARTAMENTY WYNAJEM - of. wybrane
Dietla - 100 m2, 5 pok. - 2000 zł 
Fałata - 60 m2, I p., 2 pokoje - 1500 zł
Karłowicza - 56m2, 2 pok., nowe, wykończone - 1900 zł
Karłowicza - 65m2, 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
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, 24a, budowlane malownicze działki ze staro-
drzewem w cichej okolicy, dogodny dojazd, uzbrojone od 142 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 - 90a, pozw. na budowę biurowca i hotelu

WYNAJEM I SPRZEDAŻ MAGAZYNY 
I HALE PRODUKCYJNE

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

REZYDENCJE, DOMY 
- sprzedaż - of. wybrane
Bibice - 130m2, 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

HANDLOWE WYNAJEM - of. wybrane
Bracka okolice - 330 m2, piwnice + parter - 25 000 zł
Długa - 240 m2 - 120 zł/m2
Długa - 45 m2, parter, witryny - 170zł/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 
Kalwaryjska - 25m2, parter, front, witryna - 3 500 zł
Kalwaryjska - 100m2, parter, front, witryna - 8 200 zł
Kapelanka - 100 m2 - 15 000 zł
Karmelicka 320m2 - 37 000 zł 
Kazimierz - 200 m2, restauracja - odstępne
Kazimierz - 150m2, restauracja - odstępne
Kazimierz - 81m2, możliwa gastronomia - 6500 zł
Floriańska - 44 m2 - 20 000 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
Mały Rynek, okolice - 50 m2 parter, front, witryny + 250 m2 piwnic 
- 25 000 zł
Mały Rynek, okolice - 45m2, parter, front, witryna - 5 000 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 - 160m2, zaadoptowana piwnica - 12 000 zł
Sławkowska - 20 m2, parter, front, witryna - 5 500 zł
Sławkowska - 96 m2, parter, front, witryny - 18 000 zł
Starowiślna - 36 m2 - parter, front, witryna - 5 000 zł
Starowiślna - 50m2 i 60m2 z możliwością połączenia, parter, front, 
duże okna - 100zł/m2
Starowiślna - 42m2, parter, front, witryna - 3 500 zł
Stradom - 205 m2 - 23 000 zł
Szeroka, ok. - 360 m2, parter i piwnice - 40 000 zł
Szewska, 185m2, parter, front, witryny - 40 000 zł
Wielopole - 280 m2 - 160 zł/m2
Wielopole - 38m2, parter, front, witryny - 4 500 zł
Wiślna, ok. - ok. 320 m2, parter i piwnica do remontu, możliwy 
ogródek - 30 000 zł
Zwierzyniecka - 78 m2, wysoki standard - 13 650 zł
Zwierzyniecka - 40m2, 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 dewelop., winda, portier - 13 000 zł/m2
Karmelicka, ok. - 54 m2, adaptacja poddasza, winda, wysoki stan-
dard - 16 000 zł/m2
Karmelicka, ok. - 78 m2, 2-poziomowe, wykończone, winda - 14 500 zł/m2
Kazimierz ok. Paulińskiej - 70 m2, 2 balkony, kamienica po rem. - 
910 000 zł
Kopernika, ok. - 150m2, I p., balkon - 1 000 000 zł
Krowoderska - 79 m2, II p., udział, do remontu - 650 000 zł
Krowodrza, Biurowiec - 2700 m2, 16 a, parkingi, możliwość rozbu-
dowy - 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 - 42-51m2 m2, po generalnym remoncie  
- 12 500 zł/m2
Pl. Na Groblach ok. - 80m2, apartament, widok na Wawel, stan 
deweloperski - 1300 000 zł
Pl. Na Groblach ok. - 180 m2, taras z widokiem na Wawel, stan 
deweloperski - 3 600 000 zł
Pl. Na Stawach ok. - 55 m2, stan deweloperski - 11 000 zł/m2
Plac Wolnica - 71 m2, wysoki standard - 9 500 zł/m2
Retoryka - 95m2, 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 wejścia,  
2 pokoje, 18 000 zł/m2

BIURA WYNAJEM - of. wybrane
Al. Słowackiego - 89 m2, IV pokoje, I p., klimatyzacja, po rem.- 3200 zł
Al. Słowackiego okolice - 112 m2, parter - 4500 zł
Bandurskiego - 98m2, 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
Floriańska okolice - 101 m2, do odświeżenia - 2100 zł
Floriańska okolice - 80 m2, po remoncie - 2900 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 - 98 m2, po remoncie - 4000 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 – 61 aktualnych oferty w bazie
1-pok: Krowodrza / ul. Prądnicka, 26,88 m2, III/IV p., 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 – 63 aktualne oferty w bazie
Kraków / Wola Justowska 140 m2,dom szeregowy-narożny, dz.3,5 a, 
2-letni, wykończony, 1 360 000 zł
Słomniki / centrum 130 m2, dz. 2 a, dobry na siedzibę firmy 363 000 zł 
Bodzanów / ok. Wieliczki, 130 m2, dz. 10 a, garaż o pow. 35 m2, stan 
dewelop., 529 000 zł
Wieliczka, Bogucice, 145 m2, dz. 9,07 a, stan surowy zamk., 475 000 zł
gm. Kocmyrzów-Luborzyca / Łuczyce, dwa domy o pow. 190 m2,  
dz. ok. 17 a, w stanie dewelop., 670 000 zł brutto
Pawlikowice, 2 domy o pow. użyt. 157,3 i 170,43 m2, dz. 3,61 i 5,74 a  
do małego wykończenia, 599 000 – 637 000 zł brutto

Działki – 115 aktualnych ofert w bazie
gm. Michałowice / Michałowice-Komora, 10,95 a, budowlana, 190 000 zł
gm. Skała / Nowa Wieś, 11 a, bud., dojazd dr. asfaltową, 97 000 zł
Słomniki / blisko trasy E-7, 12,10 a, bud.-usług., płaska, cz. uzbr., 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 dr. 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 – 39 aktualnych ofert w bazie
ul. Marczyńskiego, mieszk. 2-pok., z czynszem, mediami i m. postojowym 1500 zł
Kurdwanów, mieszkanie 2-pok., garaż 1200 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., umeblow-
ane, os. ogrodzone i strzeżone 1300 zł
Stare Miasto / ul. Długa, ok. 96 m2, lokal biurowo-usług., 2900 zł + VAT
Wola Justowska 108 m2, apart. 4-pok., 2 łaz., 2 mc. w garażu podz., 3000 zł 
Stare Miasto / ul. Biskupia, 145 m2, mieszk. 4-pok., 2 łaz., ładny balkon, 2500 zł
Bronowice Małe, ok.160 m2, ekskluzywny lokal biurowy, 7500 zł + VAT
Kraków / Bielany 300 m2, dz. 22 a., 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, 135.000 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!

gm. Niepołomice / Zabierzów 
Bocheński, działka ok. 38 a,  
w całości budowlana, płaska, 

ogrodzona, 399.000 zł

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

częściowo uzbrojona,  
59.000 zł, KUPUJĄCY  
NIE PŁACI PROWIZJI

Stare Miasto / ul. Szlak,  
2-pok., 70,5 m2, z balkonem 

i pom. gospodarczym, 459.000 zł 
– do negocjacji

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 

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, 440.000 zł brutto

Krowodrza / ul. Friedleina, 
ok. 70 m2, 2-pok., 0/II p., po 

remoncie, doskonałe pod biuro, 
499.000 zł

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!!!

gm. Pcim / Stróża, 15 a,  
budowlana z pozw. na budowę, 
prąd i gaz na działce, 84.000 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, obiekt produkcyjny, 834 m2, dojazd TIR, blisko autostrady  
i lotniska. Działka 46 a. Of. 2767, 2 800 000 zł

GAJ, 600 m2, blisko Zakopianki, idealny na warsztat lub zajazd.  
Of. 2939 1 200 000 zł

GROCHOWSKA, okolice, kamienica 882 m2, do remontu. Idealna pod wynajem, 
w pobliżu Uniwersytet Ekonomiczny. Of. 1365 3 700 000 zł

NOWA HUTA, 1139 m2, obiekt magazynowy/produkcyjny. Dz. 1,39 ha.  
Of. 2078, 3 200 000 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; 2 oddzielne wejścia, 
oddzielne media. Działka 15 a, w całości budowlana. Of. 1781, 860 000 zł

SKAWINA, blisko centrum, 240 m2, wolnostojący, zaplecze kuchenne, idealny 
na PUB, pizzerię. Działka 4,2 a. Of. 1680 520 000 zł

WIELKA WIEŚ, 700 m2, obiekt usługowo-mieszkalny, w tym 450 m2 hala i biura; 
2004 r. Dz. 23 a. Of. 2236 2 196 000 zł

ZYGMUNTA AUGUSTA, 25% udziałów w kamienicy o pow. 1188 m2, budynek w 
dobrym stanie. Działka 5,6 a. Of. 91 1 250 000 zł

DZIAŁKI
BRONOWICE WLK. 63,5a, WZiZT na bud. wielorodzinne 5000m2 PUM.  
Of. 253 5 500 000 zł

KRYSPINÓW, 63 a, przemysłowa, objęta planem, sąsiedztwo lotniska, 
intensywność zabudowy do 0,5, wysokość do 14 m. Of. 3121 1 827 000 zł

KOCMYRZOWSKA, okolice, 54,8 a, mieszkalno usługowa. Of. 2840 840 000 zł

MAŁA GÓRA, 48 ar, WZiZT na zabudowę wielorodzinną,  
ok. 6000 PUM. 3 600 000 zł

OLSZANICA, 13,1 a, WZiZT na bliźniaka, dwie połówki po 130 m2.  
Of. 2385 910 000 zł

RYBITWY, 2 ha, przemysłowa, aktualne WZiZT na drukarnię,  
wysokość do 16 m, kształtna, dojazd TIR,. Of. 3071 4 700 000 zł

SIDZINA, 62,5 a, pozwolenie na 5 bliźniaków 2 x 200 m2 oraz dwóch rezydencji 
po 295 m2, media w ulicy. Of. 2941 1 800 000 zł netto

WOLA JUSTOWSKA, 22 a, kształtna, płaska, 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
BIEŃCZYCE, 186 m2, wolnostojący, 1996 r., spokojna okolica. Dz. 4 a.  
Of. 2309 825 000 zł

BIEŻANÓW, 200 m2, 5-letni, indywidualny projekt, wys. standard, 4 pokoje, 
garaż. Działka 5,7 a, zagospodarowana. Of. 2605, 1 300 000 zł

CEHOWA, okolice, 250 m2, indywidualny projekt, nowoczesna architektura,  
6 pokoi. Działka 9,3 a. Of. 138 1 550 000 zł

KLINY, 200 m2, wolnostojący, 1995 r., 6 pokoi. Dz. 4,5 a. Of.. 1869 1 100 000 zł

ŁAGIEWNIKI, 400 m2, blisko sanktuarium, 8 pokoi. Dz. 8,5 a. Of. 55 1 800 000 zł

MALBORSKA, 268 m2, 1986 r., dwurodzinny, 7 pokoi, 2 garaże. Dz. 6,7 a.  
Of. 2184 950 000 zł

PACHOŃSKIEGO, 120 m2, pół bliźniaka, 4 pokoje, garaż. Dz 2,2 a.  
Of. 2766 750 000 zł

WRÓBLOWICE, 350 m2, 2rodzinny, po remoncie, 6 pokoi. Dz. 6 a.  
Of. 476 790 000 zł

DOMY W OKOLICACH KRAKOWA
CIANOWICE, 200 m2, nowy, atrakcyjna bryła, wysoki standard wykończenia,  
5 pokoi. Pięknie zagospodarowana, kształtna działka 15 a, b. spokojna okolica. 
Of. 1853 1 100 000 zł

GAJ, 186 m2, wolnostojący, stan deweloperski. Działka 6,5 a.  
Of. 2690, 720 000 zł

LIBERTÓW, 250 m2, do wykończenia, indywidualny projekt. Dz. 12 a.  
Of. 526, 1 300 000 zł

PĘKOWICE, 180 m2, nowy, do wykończenia, 5 pokoi. Dz. 10 a  
Of. 2344 660 000 zł

TOMASZOWICE, 150 m2, stan deweloperski, wysokiej klasy materiały.  
Dz. 7,5 a. Of. 2931, 698 000 zł

TROJANOWICE, 110 m2, sur. zamknięty. Działka 8,6 a. Of. 1465, 439 000 zł

WIELICZKA, 142 m2, wolnostojący, 1978 r., nowy dach, 4 pokoje. Dz. 13 a!  
Of. 2964 550 000 zł

WIELKA WIEŚ, 128 m2, wolnostojący, do wykończenia. Dz. 8 a. Of. 640, 670 000 
złMIESZKANIA

22 m2, garsoniera, SYROKOMLI, parter, kamienica, piwnica 9 m2.  
Of. 3150 185 640 zł

36 m2, 2-pok, KAZIMIERZOWSKIE, po remoncie, niskie opłaty.  
Of. 2452 200 000 zł

39 m2, 2-pok., KOMANDOSÓW, parter/IV, do remontu. Of. 3137 290 000 zł

46 m2, 2-pok, CHOPINA, do remontu, IV/IV p., blok, 1950 r, cegła.  
Of. 3120 355 000 zł

51 m2, 2-pok., ROZDROŻE, 2002 r, parter z ogródkiem, do wejścia.  
Of. 3118 420 000 zł

56 m2, 2-pok., ROSTWOROWSKIEGO, 1989 r., III/IV p., po remoncie.  
Of. 2827 335 000 zł

76 m2, 3-pok, SOLSKIEGO, 2000 r., III/VI p., przestronne, słoneczne.  
Of. 2633 500 000 zł

76 m2, 3-pok, OBOZOWA, parter/III, duże pokoje, cicha okolica.  
Of. 3129 599 000 zł

89 m2, 5-pok., LIPIŃSKIEGO, 2001 r., 2-poziomowe, wys. standard.  
Of. 2175 695 000 zł

96,5 m2, 3-pok., SYROKOMLI, I/III p., dwa balkony, piwnica. Of. 3144 724 000 zł

105 m2, 3-pok. SIENKIEWICZA, II/III p., pokoje nieprzechodnie.  
Of. 3112 830 000 zł

108 m2, 5-pok., JÓZEFA, III/III p., po gen. remoncie, wysokie poddasze.  
Of. 1915 980 000 zł

OLSZANICA, 
220 m2, pół bliźniaka, do wykończenia. 

Dz. 4,5 a. Of. 2474, 870 000 zł

AZORY, Jaremy, 140 m2, wolnostojący, 
1950 r, częściowo do remontu. Działka 

5,2 a. Of. 3130, 890 000 zł

WOLA JUSTOWSKA, 157 m2, aparta-
ment z ogródkiem i garażem. Blisko Parku 

Decjusza. Of. 2846, 1 180 000 zł
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MIESZKANIA

1−POKOJOWE/GARSONIERA

105.000 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

155.000 27,8 m2 CENTRUM A do remontu 3/4 p 9848

195.000 38 m2 WIELICZKA blok z cegły, ogrz elektr 9899

197.000 31,72 m2 REJON LIMANOWSKIEGO kamienica stan db 9591

199.000 24 m2 PIASTOWSKA do bież rem. 9881

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

2−POKOJOWE

238.000 37 m2 AZORY do bież. rem. 3/10 p., okna plastikowe 9866

245.000 37 m2 JANICKIEGO po gen. rem. 2/4 p. kuch. umebl. AGD 9578

252.000 35,75 m2 WEISSA-AZORY łaz. po rem., ciemna kuch. 9902

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 2,74 a 9671

340.000 50 m2 SALWATOR wykończone poddasze, łaz urządzona, antresola 9803

358.000 51 m2 MAZOWIECKA do rem. parter 9815

380.000 49 m2 MYDLNIKI 2 p. wys. std. wykończ 9805

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

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

1.250.000 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 86m2 WYSŁOUCHÓW parter 9832

372.000 86 m2 RYDYGIERA OS. RŻĄKA 7/10 p., stan dobry 9670

1.350.000 177 m2 AL. SŁOWACKIEGO 6 pokoi, instalacje po remoncie, 1/4 p., 
  po podz. fizycznym 9241

13 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

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

LOKAL UŻYTKOWY
900.000 90 m2 REJON KARMELICKIEJ po gen remoncie nadaje się  
  na gastronomię 9520

DOMY / KAMIENICE w Krakowie
311.000 38 m2 2,76 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

3.300.000 600 m2 4,34 a ŁOBZÓW 7 mieszkań instalacja wymieniona 9000

DZIAŁKI w Krakowie
109.000 9 a WĘGRZYNOWICKA (N.Huta) kwadrat, asfalt p,w,g 9793
124.000 12,43 a PRZYLASEK RUSIECKI szer 18m prąd, woda, gaz 9641
262.000 10,48 a MISTRZEJOWICE asfalt, usługi, handel, myjnia, zakł.  
  wulkanizacyjny 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

70.000 17 a REJON KARNIOWA GM. KOCMYRZÓW p, w, g szer. 21 m 8 a  
  budowlane 9024

110.000 20 a RYBNA szer 24m, p,w,g 50m do asfaltu 9886

120.000 18 a SUCHORABA GM. NIEPOŁOMICE szer 30m, media blisko, 
  do neg. 9892

129.000 115 a MUNIAKOWICE GM. SŁOMNIKI szer. 36 m prąd, woda, busy 9208

140.000 16 a ŁUCZYCE szer 23m, 4 działki po 16 a, p, w, g 9821

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

180.000 33 a GOŁUCHOWICE GM. SKAWINA szer 24m, kształt L,  
  projekt na bliźniak 9893

200.000 19,55 a RATAJÓW K/SŁOMNIK szer. 26 m2 płaska słoneczna las blisko p,  
  w 9747

245.000 29,83 a SIEPRAW szer. 49 m2 widok na Tatry i Kraków asfalt p, w, g 9853

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
900 PLN 23,5 m2 LANCKOROŃSKA 1-pokojowe, jasna kuchnia, umeblowane,  
  lodówka 9770

1.800 PLN 50,5 m2 DOBREGO PASTERZA 2-pokojowe nowe, kuchnia umeblowana,  
  pralka, lodówka 9440

5.000 PLN 500 m2 ZABIERZÓW 2 hale murowana ogrzewana i blaszana 32 adojazd  
  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

DOBREGO PASTERZA 2-pokojowe 50,5m2 nowe, kuchnia umeblowana, pralka, lodówka 1.800 PLN of 9440
ZAKĄTEK 2-pok, 38 m2 jasna kuch, starsze meble 1.200 PLN of 9515
LANCKOROŃSKA 1-pokojowe, jasna kuchnia, umeblowane  lodówka 900 PLN of 9770
WOLA JUSTOWSKA 370 m2 rezydencja po remoncie umeblowany, wyposażony, kominek sauna jacuzzi, garaż na 3 auta  
działka 14a 5.000 PLN of 2692

SPRZEDAŻ
REJON LIMANOWSKIEGO garsoniera w suterenie 19,63 m2, po gen. rem., łazienka, kuchnia wyposażone 105.000 PLN of 9719
ZAKĄTEK 2-pok., 38 m2 jasna kuch., balkon nowe okna 290.000 of 9515
KARNIÓW gm. Kocmyrzów 17 a bud.-rol., prąd, woda, gaz 9224
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LWOWSKA  
i DĄBROWSKIEGO

Stare Podgórze. Działka 
29,15 a, PUM ok. 4000 

m2, 7 500 000 zł; w 
sąsiedztwie na sprze-

daż także  
kamienica z projektem 

przebudowy,  
2 500 000 zł 

KLUCZBORSKA 
Dwa identyczne 

wykończone mieszkania 
3 pokojowe, każde  

o powierzchni 72 m2 
położone w nowej 
inwestycji Ukryte  

Pragnienia.  
569 990 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, apartamen-

ty o powierzchni  
43 do 166 m2, stan 

deweloperski jak i miesz-
kania 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, 

747 500 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

WIŚLANE TARASY 
nowe, jeszcze nie 

zamieszkiwane dwupo-
kojowe mieszkanie przy  

ul. Grzegórzeckiej.  
52 m2, 2 balkony, 

wysoki standard urzą-
dzenia. 1950 zł/m-c

KRUPNICZA
wyjątkowy 3-pokojowy 

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 parkin-
gowe przed budynkiem.  

4000 zł/m-c
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KRAKÓW, OS. OFICERSKIE -BHw140
Elegancki budynek w zabudowie bliźniaczej Piętro:  4 pomieszcze-
nia i łazienka. Wysokość lokalu 3 m. Lokal wykończony w wysokim 

standardzie: Budynek ogrodzony z kutą bramą wjazdową, kilka  
miejsc parkingowych, całość wyłożona kostką brukową.  

Prosty dojazd, bardzo dobry węzeł komunikacyjny: wiele linii 
autobusowych i tramwajowych.  

Cena miesięcznie: 12 000 zł + VAT + media wg. zużycia.

BOLECHOWICE - BH497 - 1 150 000 zł
Oryginalnie zaprojektowana rezydencja o pow. 450 m2, w stanie 

deweloperskim z 2009 roku położona na 11 a działce. Parter: 
otwarta przestrzeń - pokój dzienny z antresolą, jadalnia, kuchnia, 

łazienka, pom. gosp., pokój gościnny z własną łazienką, garaż. Pokój 
na półpiętrze. Piętro: holl, 2 sypialnie z własnymi łazienkami, pokój 

kąpielowy, okazała antresola. Poddasze o pow. użytk. 60 m2 do 
adaptacji. Ogrzewanie gazowe z pieca dwu-obiegowego, stolarka 

okienna drewniana woda, prąd gaz i kanalizacja.

WIELICZKA - BH491 - 605 000 zł
Dom w zabudowie szeregowej w stanie deweloperskim  

- o pow.192,9 m2, na działce ok. 200 m2.Całkowicie wykończona 
elewacja zewnętrzna, stolarka zewnętrzna (okna PCV, drzwi 
wejściowe, brama garażowa), wszystkie media podpięte do 

budynku i rozprowadzone wewnątrz, zrobione tynki i wylewki.  
Dodatkowo kaloryfery i piec gazowy 2-obiegowy. Działka ogrod-
zona, podjazd do garażu oraz do drzwi wejściowych wyłożony 

kostką brukową.

GŁOGOCZÓW - BH498 - 303 600 zł
Widokowa działka o pow. 2640 m2 położona na szczycie wzgórza, 

idealna na budowę rezydencji. Działka o lekkim nachyleniu 
południowo-zachodnim w kształcie kwadratu (56 m x 52 m).  

Dojazd drogą asfaltową gminną. Media: gaz i woda do doprow-
adzenia z sąsiednich działek, prąd przy działce. Działka objęta 

miejscowym planem zagospodarowania z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową. Z działki roztaczają się piękne widoki!!!

OFERTY SPECJALNE

WYNAJEM

KRAKÓW, OKOLICE TEATRU BAGATELA - BHw147
Lokal biurowy, usługowy o powierzchni 118 m2, usytuowany na 

wysokim parterze wreprezentacyjnej kamienicy na Starym Mieście. 
Lokal składa się z 4 pomieszczeń,zaplecza socjalnego, toalety,  
korytarza. Lokal w bardzo dobrym stanie. Możliwość wynajęcia 

miejsc parkingowych na wydzielonym parkingu.
Cena miesięcznie: 52 zł/m2 netto + media wg zużycia

KRAKÓW, KRUPNICZA - BHw151
Lokal biurowy, usługowy o powierzchni 336 m2, usytuowany na  

IV piętrze w reprezentacyjnej kamienicy na Starym Mieście, w okolicy 
Teatru Bagatela. Ze względu na dwa osobne wejścia oraz niezależne insta-
lacje powierzchnia biurowa na IV piętrze może stanowić dwa wydzielone 

lokale, każdy o powierzchni 168 m2. Lokal w wysokim standardzie 
wykończenia. Pełne opomiarowanie mediów. W budynku winda.  

Cena miesięcznie: 49 zł/m2 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: 2 000 000 zł

CHOROWICE BH502 - 370 200 zł
Działka o pow. 1234 m2 w kształcie prostokąta (ok. 26 m x 47 m)  

o lekkim nachyleniu w kierunku północnym. Media do doprowadze-
nia z sąsiednich budynków. Działka z niesamowitym widokiem  

na panoramę Krakowa, którego już nic nie zasłoni.

KRAKÓW, KAZIMIERZA WIELKIEGO/KIJOWSKA - BHw116
Ekskluzywne mieszkanie na II piętrze nowoczesnego budynku 

z recepcją, ochroną, monitoringiem. Mieszkanie o pow. 51 
m2 w tym: przestronny przedpokój z szafą,  salon z w pełni 

wyposażonym nowoczesnym aneksem kuchennym, sypialnia 
oraz łazienka z kabiną prysznicową,. Elegancko wykończone 

wnętrze materiałami wysokiej klasy. Na podłogach drewno, a w 
części aneksu gres, okna drewniane, ogrzewanie miejskie. Miejsce 

garażowe wliczone w cenę najmu!!! Cena miesięcznie: 2000zł  
(w cenie miejsce garażowe!!!) + czynsz + media wg. zużycia.

LIBERTÓW - BH494 - Cena: 2 300 000 zł
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. 

KRAKÓW, ARMII KRAJOWEJ - BHw142
Lokal biurowy, usługowy o powierzchni 98,8 m2 usytuowany na 
pierwszym piętrze wnowoczesnym budynku Tarasy Verona. Lokal 

składa się z 4 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, garderoby, 
korytarza. Lokal w stanie deweloperskim. Wykończenie lokalu 

według potrzeb najemcy. Miejsce parkingowe w garażu podziem-
nym. Możliwość kupna lokalu.

Cena miesięcznie: 4500 zł netto + media wg zużycia

KRAKÓW, PODGÓRZE - BHw126
Lokal handlowo-usługowy usytuowany na parterze w budynku 

biurowo-usługowym, bardzo dobrze nasłoneczniony dzięki dużym 
witrynom (przeszklenia od strony południowej i północnej). Powi-
erzchnia 375 m2  typu open space do adaptacji według własnych 

potrzeb plus dwie toalety i zaplecze socjalne. Przy lokalu z obu stron 
liczne miejsca parkingowe wyłożone kostką brukową. Standard 

wykończenia: na podłodze płytki ceramiczne, oświetlenie biurowe, 
duże witrynowe okna. Cena miesięcznie: 12 EUR za 1m2 + 10 zł 

za 1 m2 - opłaty eksploatacyjne + media (prąd) wg zużycia.

LUSINA - BH500 - 260 000 zł
Pięknie położona, zaciszna działka o powierzchni 800 m2,  

w całości budowlana. Działka w kształcie kwadratu.  Media: woda, 
gaz, prąd, kanalizacja w granicy działki. Dojazd drogą asfaltową 

gminną. Działka położona w miejscowości Lusina, w gminie Mogi-
lany. Bardzo dobry dojazd do Krakowa, kilka kilometrów od granicy.
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Licencja nr 3051

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 pok. 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

REAL ESTATE TRANSACTIONS IN ENGLISH +48 601 52 76 30

PEŁNA AKTUALNA OFERTA WRAZ ZE ZDJĘCIAMI DOSTĘPNA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

OFERUJEMY DUŻE POWIERZCHNIE BIUROWE DO WYNAJĘCIA
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ZWIERZYNIECKA
84 m2, 2 pok., sprzedaż, 
1,5 mln zł lub wynajem

RAKOWICKA 
sprzedaż 77 m2, 3 pok.,  

650 tys. zł

WIELICZKA  
dom wynajem 160 m2,  
dz. 8,5 a, 4 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, sprze-

daż, 350 tys. zł

SŁOMIANA 
48 m2, 3 pokoje,  

sprzedaż, 340 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 

sprzedaż, 995 tys. zł

LEA 
97 m2, 4 pokoje, I p., 
sprzedaż, 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/III p., 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., 760 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

Słomiana - 48 m2, III p., 340 tys. zł
Mazowiecka - 60 m2, 390 tys. zł
Zielonki - 70 m2, parter, nowe,  395 tys.  zł
Niezapominajek - 76 m2, II p., 2 balkony, 760 tys. zł 
+ garaż 
Chopina - 83 m2, IV p., winda, 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

Radzikowskiego - 65 m2, I p., 440 tys.
Wróblewskiego - 147 m2, I p., hip., 1,7 mln zł
al. Słowackiego - 177 m2, I p., 6 pokoi, 1,4 mln  zł

MIESZKANIA  WYNAJEM

Mały Rynek - 60 m2, 2 pok., 2.500 zł/m-c
Lea - 57 m2, 2 pok., I p., 1.600 zł/m-c
K. Wielkiego - 75 m2, 2 pok., umebl., 2.000 zł/m-c

BIURA WYNAJEM

Floriańska - 101 m2, I p., 2.100 zł/m-c
Emaus - 5 lokali - 70, 87, 33, 66, 52 m2, nowe, 55 zł/m2
Krupnicza - 145 m2,  2 x 168 m2 całe piętro, 15 EUR/m2 
Gdyńska - 300 m2, Ip., 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 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, 11,5ar, 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
Gaj -2 km od Krakowa -189 m2, dz. 6,5 a, st. dewelop., 
720 tys. zł
Bolechowice - 400 m2, dz. 11 a, stan dewelop.,  
1,150 mln 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 - 1.300 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
Radzikowskiego - 60 a, WZ na 5.400 PUM, 7,5 mln zł
Narutowicza - 20 a, WZ na 1.600 PUM, 3,2 mln zł 

ul. Mikołajska 26, 31-027 Kraków, tel./fax (48-12) 421 -92-99, 429-11-38ul. Mikołajska 26, 31-027 Kraków, tel./fax (48-12) 421 -92-99, 429-11-38

RADZIKOWSKIEGO  
sprzedaż 65 m2, 4  

pok., 440 tys. zł

MAZOWIECKA  
sprzedaż 60 m2,  
3 pok., 390 tys. zł
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W Y B R A N E  O F E R T Y  M I E S Z K A N I O W E

SPRZEDAŻ:
ŚW. TOMASZA mieszkanie 3 pokojowe na parterze, możliwość adaptacji na 
lokal Cena 1 800 000 PLN OF. 3/002
RADZIWIŁŁOWSKA mieszkanie 1 pok. z oddzielną kuchnią i łazienką o łącznej 
pow. 36 m2 po rem., dodatkowo antresola ok. 10 m2. Cena 440 000 PLN OF.1/014
SŁAWKOWSKA 1 pokojowe mieszkanie o pow. 35 m2 po remoncie w zabyt-
kowej kamienicy.Cena 750 000 PLN OF. 1/022
STUDENCKA mieszkania 1-3 pok. o pow. od 31-do 82 m2. Cena 12 500 PLN/m2
MARKA 2 pokojowe o pow. 58 m2. Cena 1 320 000 PLN OF. 2/041
GRODZKA 2 pokojowe o powierzchni 60 m2 do lekkiego odświeżenia udział w strychu 
i piwnicach, w najbliższym czasie również w lokalu. Cena 1 500 000 PLN OF. 2/043
SŁAWKOWSKA poddasze o pow. ok. 250 m2 do adaptacji i własnej aranżacji 
w zabytkowej kamienicy, możliwość nadbudowy. Cena 7000 PLN/m2.

OFERTA SPECJALNA
Zakopane droga do Olczy, przepiękna willa o pow. 240 m2, 4 sypialnie, salon  
z kominkiem, garaż, pomieszczenie gospodarcze, działka 7,5 a w tym 5 a ogrodu.
Cena 2 200 000 PLN

NAJEM:

WESTERPLATTE mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok. 70 m2. Cena 2000 PLN 
m-c + media OF. N/003
SZPITALNA apartament II-poziomowy 43 m2 salon z aneksem, sypialnia  
i łazienka. Cena 1300 PLN + czynsz +media OF.N/031
RADZIWIŁŁOWSKA apartament 2-pokojowy o pow. 59 m2. Cena 2500 PLN
PLAC NA GROBLACH mieszkanie 2-pokojowe o pow. 39 m2  
(17,5 i 10,5 m2) umeblowane max. 3 os. chętnie studenci. Cena 1500 PLN  
+ czynsz (155 PLN) + prąd OF. N/079
ŁOBZOWSKA apartament 1-pokojowy o pow. 31 m2 w wysokim standardzie 
wykończenia, wyposażenie do uzgodnienia. Cena 2000 PLN + opłaty OF.N/095
ZAMKOWA 1-pokojowe z aneksem kuchennym, wyposażone łącznie z AGD, 
po remoncie. Cena 1100 PLN + media OF N/087
ZWIERZYNIECKA 1-pokojowe z aneksem kuchennym, po remoncie.  
Cena 1200 PLN + media OF N/088

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

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

SPRZEDAŻ:

TRZYPOKOJOWE:

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

CZTEROPOKOJOWE i WIĘKSZE:

AL. KRASIŃSKIEGO 107 m2 2/4 HIP. 890 000 PLN OF. 4/004
MADLIŃSKIEGO 81 m2 0/2 SPŁ 600 000 PLN  OF. 4/033
TUCHOWSKA 131 m2 8/9 SPŁ. 890 000 PLN OF. 4/055
STAROWIŚLNA 143 m2  2/4 HIP. 1 350 000 PLN OF. 4/056

LOKALE − NAJEM:
GRODZKA pow. 140 m2, frontowy, parterowy, duże 
witryny. Cena 250 PLN/m2
KRUPÓWKI Zakopane  frontowy z witrynami pow. 
60 m2. Cena 12 000 PLN netto
ŚW. TOMASZA lokal o pow.:parter-12 m2, piwnica-
150 m2, do lekkiego remontu. Cena 14 000 PLN 
netto/m-c OF. L/047 
FLORIAŃSKA 165 m2, 1 i 2 p., 4 sale + część 
socjalno-sanitarna, eleganckie zabytkowe pomiesz-
czenia na biura. Cena 8500 PLN netto OF. L/057
STAROWIŚLNA  lokal handlowy parterowy, witryny 
o pow. ok. 130 m2. Cena: 120 zł/m2
STAROWIŚLNA lokale handlowe 60-70 m2.  
Cena 120 zł/m2
ok. MAŁEGO RYNKU łączna pow. 520 m2, 
stan deweloperski. Cena 40 000 PLN (możliwa 
sprzedaż) OF.L/084
SZPITALNA lokal w wysokim standardzie  
o pow. 111 m2, 3 wejścia. Cena 20 000 PLN netto 
OF. L/088

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

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

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Centrum PODGÓRZA dochodowy biurowiec o pow. 
1380 m2 z parkingiem na 8,5 a działce, wys. stan-
dard. Cena 10 500 000 PLN OF. K/002 
ok. SKAWIŃSKIEJ kamienica z 1932 roku o pow. 
650 m2, 5 kondygnacji, 11 mieszkań z czego  
7 wolnych. Cena 3 350 000 PLN OF. K/004
KRASICKIEGO 353 m2, dz. 2 a, 3 kondygnacje, 
wolne: 2 lokale użytkowe, 5 mieszkań, strych, 4 lokale 
na przydziałach. Cena 2 100 000 PLN OF. L/005
ok. PLANT i UJ do sprzedania kamienica o pow. 
1 649,71 m2 , piwnice + 3 kondygnacje nadziemne+ 
strych. Cena 12 500 000 PLN OF. K/009
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JEDNOPOKOJOWE: 
ALEKSANDRY 31 m2 10/10 SPŁ. 155 000 PLN OF. 1/018
ALEKSANDRY 31 m2 10/10 SPŁ. 155 000 PLN OF. 1/018
RADZIWIŁŁOWSKA 36 m2 1/3 HIP. 440 000 PLN OF. 1/014
RADZIKOWSKIEGO 24 m2 5/5  170 000PLN  OF. 1/055
STACHIEWICZA 24 m2 10/10 SPŁ. 168 000 PLN OF. 1/059

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

KONARSKIEGO kamienica o pow. ok. 800 m2  7 
mieszkań tylko jedno zajęte, możliwość rozbudowy, 
strych do adaptacji. Cena 4 000 000 PLN. OF. K/011

DZIAŁKI DLA INWESTORÓW:
Kraków ul. Radzikowskiego, działka o pow. 10 a 
z prawomocnym WZ na budynek wielorodzinny lub 
budynek biurowy, 2110 PUM. Cena 2 100 000 PLN 
netto do niewielkiej negocjacji.
Kraków ok. WIECZYSTEJ 1,2 ha pod budownictwo 
wielorodzinne mieszkaniowe, WZ na 20 000 PUM.Biuro 
przyjmuje oferty zakupu nieruchomości OF. DZ/001.
Kraków ŻABINIEC ok. 36 000 m2 PUM. Biuro 
przyjmuje oferty zakupu nieruchomości.
Kraków ok. GALERII KAZIMIERZ 40 a, pod 
budownictwo wielorodzinne mieszkaniowe, WZ 
złożone na 6500 PUM. Biuro przyjmuje oferty 
zakupu nieruchomości.
Kraków – BONARKA ok. 30 a pod biurowiec, hotel 
ok. 12 500 m2 PUM. Cena 18 000 000 PLN
ok. Krakowa - NIEPOŁOMICE przy A4, działki o 
łącznej pow. ok. 5 ha. Działki rolne z możliwością 
przekwalifikowania, teren położony pomiędzy A4, a 
S4. Biuro przyjmuje oferty zakupu nieruchomości. 
OF. DZ/067
WOLA JUSTOWSKA działka uzbrojona o pow. 11 a, 
WZ na dom w zabudowie bliźniaczej. Cena 1 200 000 zł

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

Serdecznie zapraszamy!!!

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ:

WIELKA WIEŚ działka budowlana 10 a z dojazdem. Cena 30 000 PLN/a
MODLNICA k. Krakowa (droga na Olkusz), działka budowlana o pow. 8 a,  
media w drodze, dojazd  asfaltowy. Cena 250 000 PLN do niewielkiej  
negocjacji. Możliwa zamiana na mieszkanie. OF.DZ/076
MICHAŁOWICE – MŁODZIEJOWICE działka o pow. 46 a, PZP przewiduje 3 bliź-
niaki lub 4 domki jednorodzinne, media w drodze. Cena 15 000 PLN/a OF. DZ/077
ok. LASKU WOLSKIEGO pow. 50 a, WZ, pozwolenie na budowę. Cena 6 650 000 PLN
WIĘCKOWICE k. Zabierzowa 4 działki po 20 a. Cena 20 000 PLN za a OF. DZ/087
CZERWIENNE  k. Zakopanego pow. 4500 m2 budowlana w 3/5 projekt  
na dom wielorodzinny. Cena 300 PLN za m2 OF. DZ/080

POSZUKUJEMY DZIAŁEK POD INWESTYCJE MIESZKANIOWE
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siedziba firmy - 31-241 Kraków
Al. 29 Listopada 193  / 61

obok HOTELSYSTEM-u

od 1996 roku

JEDYNIE
OD

w osiedlu, na skraju zabudowy wysokiej

- ul. Stawowa, 14,5 ara / 41 500 / ar, pod 1-3 domów

- Ruczaj, ~12-arowa, z pozwoleniem na dom z

PARCELE NA WOLI JUSTOWSKIEJ

- ul. Armii Kraków, 33-arowa / 9 mln, 40m x 95m,

ATRAKCYJNE PARCELE - MARSZOWIEC

24,3 a / 1,8 mln + VAT, V kondygn.

POLECAMY:
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Agencja 
B. Kluziewicz

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

tel./fax (+4812) 633 65 61

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

e-mail: office@realestate-kluziewicz.com

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
Os. Jagiellońskie – gars., 24 m2, IV p./IV p.  
– 140 000 zł
Aleksandry – P+aneks K., 31 m2, X p./X p.  
– 155 000 zł
Os. Teatralne – P+K, 32 m2, III p./III p. – 179 000 zł
Barbary – P+K, 35 m2, II p./IV p. – 170 000 zł
Konecznego – P+K, 38 m2, I p./IV p. – 258 000 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+aneks K, 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
Siemaszki – 2P+K, 40 m2, II p./IV p. – 300 000 zł
Ułanów – 2P+K, 43 m2, X p./X p. – 280 000 zł
Strzelców – 2P+K, 46 m2, II p./IV p. – 275 000 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
Cieszyńska – 2P+K, 80 m2, III p./IV p. – 650 000 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
Stachiewicza – 3P+K, 50 m2, III p./IV p. – 337 000 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 K., 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, 86 m2, I p./IV p. – 630 000 zł
Lea – 3P+K, 94 m2, I p./IV p. – 770 000 zł
Ujejskiego – 3P+K, 96 m2, II p./III p. – 724 000 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. 11 a – 620 000 zł
Wieliczka - segm., 115 m2, dz. 143 m2 - 650 000 zł
Olszowice k/Świątnik Górnych – dworek po 
remoncie, 260 m2, dz. 40 a – 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

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
24,1 m2 - Kazimierz ul. Przemyska - III/III, do wykończenia - 214 000 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
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
46 m2 - ul. Chopina - IV/IV, rozkładowe - 355 000 zł
51,8 m2 - ul. Radzikowskiego - III/VI, NOWE, balkon, winda - 320 000 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
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
101 m2 - Grottgera- III/IV, balkon, elegancka kamienica - 790 000 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

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

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

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
Giebułtów 60 m2 + 8 a - wolnostojący, do gen. rem., ładna działka - 260 000 zł
ok. Rudawy 75 m2 + 10 a - wolnostojący, murowany, podpiwniczony, do 
zamieszkania, atrakcyjny - 395 000 zł
Wielkie Drogi k/Skawiny 90 m2 + 69 a + stodoła - wolnostojący, murow-
any, 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 remontu - 280 000 zł
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a - wolnostojący, parterowy, z 
klimatem, drewniany z bali - 270 000 zł, of.DZ/213
Wola Justowska 100 m2 + 7 a - do remontu lub rozbiórki, piękna działka z 
miejscem na drugi dom - 1 580 000 zł, of.DK/197
Wołowice 100 m2 + garaż + 7 a - wolnostojący, możliwość adaptacji 
poddasza, do remontu - 350 000 zł
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
Czernichów 115 m2 + 12 a + budynek gospodarczy z garażem - 
wolnostojący, murowany, nad Wisłą - 360 000 zł
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 - 
wolnostojący, 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 dewelop-
erski - 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 kondyg-
nacja, 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, atrak-
cyjne, 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
Giebułtów 8 a - budowlana, atrakcyjna, w pełni uzbrojona, z małym 
domkiem - 260 000 zł
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 Ojcowskiego, 
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, uzbro-
jona - 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 bud. 6-8 segmentów - 960 000 zł + VAT
Brody gm. Kalwaria Zebrzydowska 45,5 a - bud., widokowa - 160 000 zł, 
of.D/340
Barbarka k/Skały 55,5 a - piękna, widokowa, uzbrojona działka z pozwole-
niem 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 - bud.-rolna, widokowa, do podziału - 1 200 000 zł, of.D/308

www.taraba.gratka.pl
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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, III p., 230 000 zł
OS. TEATRALNE – 3 pok., 66 m2, nowocześnie urządzone, wys. parter, 480 000 zł
DZIELSKIEGO (Olsza II) – 2 pok., 52 m2, do zamieszkania, IV/IV p., balk., 350 000 zł
FATIMSKA – 1 pok., 30 m2, III/IV p., 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. II 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, II p., 477 000 zł
ZDROWA (Krowodrza) – 2 pok., 35 m2, II/IV p., mieszkanie do remontu, 260 000 zł
SZUWAROWA (Ruczaj) – 3 pok., 87,20 m2, II poz., wys. standard, 660 000 zł
BRONISŁAWY (Salwator) – 3 pok., 66 m2, II p, idealna lokalizacja, 740 000 zł
GROTA ROWECKIEGO – 3 pok., 73 m2, parter/X, do remontu, 455 000 zł
SODOWA – 80 m2, nowe, dwupoziomowe, stan dewelop.6025 zł/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 p., 12 letnie, taras, 600 000 zł
BELINY PRAŻMOWSKIEGO – 3 pok., 125/86 m2, II/II, wys. standard – 990 000 zł
OBOZOWA (Ruczaj) – 4 pok., 110 m2, dwupoz., wysoki standard, 800 000 zł
GRZEGÓRZECKA – 6 pok., 113 m2, nowe, dwupoziomowe, 1 000 000 zł
KOLBERGA – 3 pok., 97 m2, j. kuchnia + jadalnia, balkon, 900 000 zł

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

ul. św. Wawrzyńca 28/2

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU I SPRZEDAŻY

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

www.jurek−klonowska.com 

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

DZIAŁKI – SPRZEDAŻ – wybrane oferty
JERZMANOWICE – 80 a, dz. bud. + zezwolenia, widokowa, 10 000 zł/a
MŁODZIEJOWICE k/Michałowic – 40 a, bud. 16 000 zł/a + 1 ha rolna 3500zł/a
ŁĘG (ok. Łasku Łęgowskiego) – 58 a, dz. bud. – 812 000 zł
ŁAGIEWNIKI – 12 a, dz. bud. - 600 000 zł
RYBITWY – 2,3 ha, dz. pod hale magazynowe i logistykę z WZiZT
OWCZARY – 2 działki po 10 a w centrum Owczar, bud. / uzbrojone 15 000/ a
MODLNICZKA – 40 a, budowlana, w okol. nowe zabud. jednorodzinne, 25 000 zł/a
KRASIENIEC ZAKUPNY – 29 a, budowlana, widokowa 250 000 zł  / 8500 ar
RZĄSKA – działka budowlana, media i kanalizacja, 25 000 zł/a
SIEBOROWICE gm. Michałowice – dz. rolna, 12,5 a, media, możliwość przekw. 
4000 zł/a
WOŁOWICE – gm. Liszki – działka 88 a, bud/rolna, podział na 4 działki, 5500 zł/a

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

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

Garsoniery i jednopokojowe
os. Widok 26 m2 – 165 000 zł
ul. Bronowicka 26 m2 – 150 000 zł
ul. Kazimierza Wielkiego 35 m2 – 260 000 zł
ul. Rydla 37 m2 – 280 000 zł
ul. Lea 39 m2 – 300 000 zł (nowe, wykoń-
czone)
ul. Gabrieli Zapolskiej 36 m2 – 250 000 zł 
(nowe, wykończone)
ul. Krowoderskich Zuchów 36 m2  
– 260 000 zł
ul. Racławicka 27 m2 – 170 000 zł

ul. Włodkowica 37 m2 – 250 000 zł  
(po remoncie)

Mieszkania dwupokojowe:

ul. Głowackiego 55 m2 – 520 000 zł 
(nowe, wykończone)
ul. Chocimska – 40 m2 – 290 000 zł
ul. Królewska 54 m2 – 420 000 zł
ul. Francesco Nullo 52 m2 – 350 000 zł
ul. Rydla 50 m2 – 340 000 zł
ul. Moniuszki 75 m2 – 480 000 zł

Oferta specjalna !!!

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

os. Widok 40 m2 – 270 000 zł
ul. Sienkiewicza 60 m2 – 420 000 zł
ul. Ceglarska 50 m2 – 380 000 zł (nowe)
ul. Brodowicza 45 m2 – 300 000 zł
ul. Kotlarska 70 m2 – 550 000 zł
ul. Kazimierza Wielkiego 50 m2  
– 350 000 zł
ul. Zakątek 40 m2 – 280 000 zł

Mieszkania trzy i czteropokojowe:

ul. Rydla/Głowackiego 56 m2  
– 520 000 zł (nowe, wykończone)
ul. Wesele 80 m2 – 620 000 zł (nowe)
ul. Lea 112 m2 – 800 000 zł
ul. Lea/Zarzecze 100 m2 – 700 000 zł
ul. Chopina 100 m2 – 840 000 zł
ul. Chopina 60 m2 – 520.000 zł
ul. Sobieskiego 110 m2 – 815 000 zł
ul. Sobieskiego 125 m2 – 920 000 zł
ul. Królewska 100 m2 – 700 000 zł
ul. Mazowiecka 90 m2 – 700 000 zł
ul. Grabowskiego 100 m2 – 900 000 zł
ul. Michałowskiego 80 m2 – 700 000 zł
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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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KRAKÓW, UL. OSTATNIA
3-pokojowe, pow. 70 m2
2 piętro, blok z cegły
umeblowane, wysoki standard
CENA: 500.000 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

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

CENA: 40 000 000 zł

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

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

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

Stare Miasto / ul. Szlak,  
2-pok., 70,5 m2, z balkonem  
i pom. gospodarczym
Cena 459.000 zł

Centrum Nieruchomości “KONT”
Tel. 0604-252-617

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

WD PARTNER
Tel. 0501-325-420

Centrum PODGÓRZA 
Dochodowy biurowiec w wysokim  
standardzie o pow. 1380 m2  
z parkingiem na 8,5 a
Cena 11 500 000 zł OF. K/002

Biuro Prawne INTERWEST
Tel. 0601-744-525

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

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

ul. Bajeczna (Dąbie)
42 m2, 2-pokojowe
4 piętro, nowy budynek,
komórka lokatorska oraz parking  
podziemny
CENA: 350.000 zł

Leach & Lang
Tel. 0608-406-803

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
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BRONOWICE MAŁE

Dom piętrowy pow. 135 m2. Dz.  3,3 a. Parter: osobne wej-
ście, 2 pokoje, łazienka, wc, możliwość prowadzenia dział. 
gosp. Piętro: 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Parterowy budy-
nek widoczny na lewym zdjęciu wchodzi w skład nierucho-

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

SPRZEDAŻ
Mieszkania

 Bronowice, 27m2, dz. 1.5 a, część domu z oddziel-
nym wejściem i poddaszem do adaptacji 24 m2. Cena 
160.000 zł. Tel. 0793-003-939

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

 ul. Fatimska/Obrońców Krzyża, Bieńczyce, 75 m2, 
4-pokojowe, II poziomowe, na I poziomie: sypialnia, 
kuchnia, pokój dzienny hall i łazienka, na II poziomie: 
dwie sypialnie, łazienka. Mieszkanie w stanie dewe-
loperskim do indywidualnego wykończenia. Dobra 
komunikacja. Cena 449.000 zł. Tel. 0604-588-170, 
e-mail: pbogaty@poczta.onet.pl

 ul. Freidleina, 70 m2, 2-pokojowe, udział 90 m2, 
piękne, 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. 
Możliwa zamiana na dom koło Krakowa. Cena 
300.000 zł. Tel. 0665-611-782

 Gdynia, Redłowo – osiedle Zielone, 95 m2, prze-
stronne, dwupoziomowe. I poziom: pokój dzienny, 
kuchnia z oknem otwarta na salon, wc, II poziom: 
przestronny pokój z garderobą, pokój, łazienka. 
Ciche i spokojne osiedle (monitoring). Bardzo mili 
i spokojni sąsiedzi. Miejsce garażowe w parkingu 
podziemnym w cenie mieszkania. Cena 690.000 zł. 
Tel. 0511-497-370, e-mail: leno@op.pl

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

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

KRAKÓW-ŚRODMIEŚCIE 
mieszkanie dwupoziomowe 64 m2

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

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

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

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

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

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

UL. RYDLA/GŁOWACKIEGO 
56 m2, salon z kuchnią, 2 sypialnie, taras + miejsce postojowe  

w garażu podz. + duża piwnica.
CENA: 560.000 zł

KT INVEST
Tel. 0602-238-991

KRAKÓW, UL. DOBREGO PASTERZA
2-pokojowe nowe mieszkanie o pow. 50,5 m2,  
2 piętro, pokoje oddzielne, osobna duża jasna 
umeblowana kuchnia, lodówka, pralka,  
ogrzewanie miejskie, internet, garaż 200 zł.  
of 9770
CENA: 1.800 zł/m-c
GEOFORMAT 
Tel. 012-623-02-69

WITKOWICE
na wysokości Marszowca

piękna widokowa parcela bezpośrednioprzy ul. Dożynkowej
12,9 ara

Biuro Nieruchomości GRUNT
Tel. (012) 632-88-38
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121 m2
Cena 520 000 zł brutto

 ul. Gutenberga, Ruczaj, vis-a-vis Kampusu UJ,  
55 m2, dwupoziomowe, I poziom: pokój z aneksem 
kuchennym, balkon, wc, II poziom: dwa pokoje, gar-
deroba, łazienka z wc. Standard wykończenia: panele 
drewniane, w łazience i wc flizy, schody drewniane 
(jesion), drzwi wejściowe antywłamaniowe. Wystawa 
okien zachodnia - ładny, daleki widok na okoliczne 
łąki, Las Wolski i Bielany. Możliwość wynajmu garażu 
w tym samym budynku. Bardzo dobra komunikacja 
autobusowa. Tel. 0602-774-879 lub e-mail: nfkrei-
ne@cyf-kr.edu.pl

 ok. Jastarni, Jurata, 40 m2, mieszkanie w dobrym 
stanie, nad pięknym morzem, wśród lasów sosnow-
ych. Niskie koszty utrzymania. Cena 370 000 zł. Tel. 
0693-237-140, e-mail: jolanta41@poczta.onet.pl

 os. Kalinowe, 47 m2, 2-pokojowe, I piętro, jasna 
kuchnia, po remoncie, okna plastikowe, kafelki w 
kuchni, łazience, hollu, panele podłogowe, blok 
monitorowany, piwnica 4 m2, wolne od zaraz. Cena 
235.000 zł. Tel. 0506-433-340, 0500-814-830

 ul. Krowoderskich Zuchów, 28 m2 , 1-pokojowe, 
aneks kuchenny, łazienka + WC. Cena 225.000 zł. 
Tel. 0515-908-234

 Kurdwanów, 52 m2, 2-pokojowe, ładnie umeblow-

ane, dwupoziomowe. Cena 315.000 zł. Tel. 0506-
039-890

 Lublin Bazylianówka, 46 m2, nowe, atrakcyjne, nowa 
zabudowa kuchenna, wykończone pod klucz, balkon, 
piwnica. Ładna spokojna okolica, bezczynszowe 
(opłaty 106 zł), do zamieszkania od zaraz. Cena 
272.000 zł. Tel. 0790-553-672

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

 ul. Łużycka, Piaski Nowe, 56 m2, 3-pokojowe, jasna, 
oddzielna kuchnia. Kuchnia całkowicie wyremon-
towana i nowocześnie urządzona rok temu. Nowe 
plastikowe okna, na podłogach parkiet, w kuchni i 
łazienkach terakota. Drzwi wejściowe nowe, antyw-
łamaniowe. Loggia, piwnica. W mieszkaniu możliwe 
pozostawienie całego wyposażenia. Czynsz dla 4 
osób wynosi 350 zł. Spokojna, zielona okolica, komu-
nikacja tramwajowa i autobusowa. Miłe sąsiedztwo. 
Cena 350.000 zł. Tel. 0507-055-411, 0514-516-244, 
email: agaoperacz@wp.pl

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

gmina JERZMANOWICE

GOTKOWICE  
przy trasie Kraków – Olkusz.

Działka budowlana o powierzchni 10 a  
położona przy dojazdowej drodze asfaltowej 

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

Cena 160 000 zł 
Informacje tel. 501 436 937

e-mail:pop@krn.pl, tel. 502 771 219

Oferta wyłącznie dla  
pośredników, deweloperów  

i rzeczoznawców majątkowych
Pierwszy miesiąc bezpłatnie

Masz dość  
przeglądania gazet i portali  
w poszukiwaniu ofert prywatnych?

SPRAWDŹ NA 

WWW.POP.KRN.PL
Sprzedam nowe domy:

Kraków - Sidzina, ul. Petrażyckiego.
Gaj - gm. Mogilany, ul. Zadziele

Telefon 602 755 654
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 ul. Marchołta, Prądnik Czerwony, 57 m2, 2-pokojowe, 
I piętro, mieszkanie bardzo ładnie wykończone. Blok 
ogrodzony i strzeżony. Czynsz ok. 170 zł. Cena 382.000 
zł. Tel. 0501-451-567, e-mail: trader25@wp.pl

 ul. Nowowiejska, 40 m2, V p., 2-pokojowe, jasna 
kuchnia, ustawne, do wejścia. Blisko parku. Cena 
349.000 zł. Tel. 0691-868-651, e-mail: przemekba-
bik@o2.pl

 os. Oświecenia Mistrzejowice, 87 m2, 4-pokojowe, 
kuchnia wyposażona, nie umeblowane pokoje, za-
dbane, po remoncie dwa lata temu, balkon, piwni-
ca. Cena 420.000 zł. Możliwość wynajęcia w cenie  
1800 zł. Tel. 0694-417-926 lub 0698-624-067, e-mail: 
wator.aneta@gmail.com

 ul. Pękowicka Biały Prądnik, 71,50 m2, 3-pokojowe, 
przestronne, zadbane mieszkanie, dwa balkony. 
Lokal usytuowany na wysokim parterze nad garażami 
w dwupiętrowym budynku z cegły. Mieszkanie po-
siada zainstalowany system alarmowy, rolety zew. 
oraz monitoring. Dobra komunikacja. Czynsz 180 zł. 
Cena 450.000 zł. Tel. 0603-863-048, e-mail: monika.
koszalka@lexmark.pl

 ul. Siewna, 33 m2, pokój z kuchnią, III/IV p. Cena 
195.000 zł. Tel. 0794-950-730

 Sosnowiec, ul. Jagiellońska, 105 m2, X p., dobra inwesty-
cja pod wynajem, wysoki parter, wyposażone, umeblow-
ane. Cena 350.000 do negocjacji. Tel. 0516-044-047

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

 Toruń, 109 m2, ładne, komfortowe, dwupoziomowe 
III/IV p., w nowym budynku. I poziom: pokój dzienny 
z wyjściem na balkon, sypialnia,  kuchnia, wc, II poz-
iom: dwie sypialnie, garderoba zabudowana, duża 
łazienka. Teren zielony z miejscami parkingowymi, 
ogrodzony, monitorowany, brama na pilota . Idealna 
lokalizacja. Cena 479.454 zł. Tel. 0604-968-167

 os. Tysiąclecia, 47 m2, 3-pokojowe, II/IV p. Cena 
265.000 zł. Tel.0604-804-164

 Warszawa Praga Południe, 45,40 m2, 2-pokojowe, 
blok odnowiony i ocieplony, ciepłe i ciche mieszkanie. 
Spokojne sąsiedztwo, dobry dojazd do centrum. 
Cena 320.000 zł. Tel. 0503-407-074, e-mail: kon-
radw@chello.pl

 Warszawa Wola, ul. Wieluńska, 54 m2, 3-pokojowe, 
jasna kuchnia, IV piętro, do odświeżenia, mieszkanie 
usytuowane w enklawie ciszy i zieleni. Dobra komu-
nikacja. Cena 400.000 zł. Tel. 0509-661-065, e-mail: 
kmita.grazyna@op.pl

KATOWICE - CENTRUM
ul. 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

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

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

Agencja pośrednictwa i zarządzania 
nieruchomościami „Przytulny Kącik”

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

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

Przytulny Kącik poleca swoje usługi w zakresie:
•	 Zarządzania	wspólnotami	mieszkaniowymi

•	 Zarządzania	spółdzielniami	mieszkaniowymi		
i	osiedlami	domków	jednorodzinnych

•	 Administrowania	najmem	lokali	mieszkalnych		
i	użytkowych

•	 Pośrednictwa	w	obrocie	nieruchomościami
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Aby podać ogłoszenie, w treści wysyłanego SMS−a należy 
kolejno: 

1. Wpisać prefiks odpowiedni dla wybranej kategorii nieru-
chomości 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 lo-
kalizację, cenę i numer telefonu lub adres mailowy. Ogłoszenie 
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 wyda-

niach 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 sie-
dzibie Redakcji. Redakcja nie publikuje ogłoszeń niezgodnych z tym 
regulaminem.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości − napisz: krn@krn.pl lub zadzwoń:  
012 622 71 26.

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em
Wyślij SMS na nr 7268. Koszt SMS−a: 2 zł + VAT (2,44 zł brutto)

do dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości”

 Warszawa Śródmieście, 38 m2, 2-pokojowe, otwarta 
kuchnia, bardzo wysoki standard, eleganckie, prze-
stronne, bardzo ciche, balkon, piwnica. Wystawa 
południowo-zachodnia i zachodnio-północna. Cena 
440.000 zł. Tel. 0608-204-698, e-mail: batasab@
poczta.wp.pl

 Warszawa Białołęka, 68,70 m2, 3-pokojowe, jasna 
kuchnia, wyposażone i umeblowane, słoneczne, 
ciepłe i ciche mieszkanie w nowoczesnym budynku 
na zamkniętym osiedlu. Bardzo dobra komunikacja, 
blisko piękne tereny spacerowe nad Wisłą oraz w 
pobliskim lesie. Cena 499.000 zł – do negocjacji. Tel. 
0601-380-006, e-mail: rmazur@ki.onet.pl

 Wola Justowska, 53 m2, 2-pokojowe, taras 12 m. 
Cena 470.000 zł. Tel. 0606-466-136

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

eloperski. Cena 698.710 zł. Tel. 0691-393-814
 Bibice 160 m2, dz. 5 a, wolnostojący, stan dewelop-

erski. Cena 681.590 zł. Tel. 0691-393-814
 Bochnia, pow. użytkowa 98 m2, segment. Cena 

380.000 zł. Tel. 0604-322-190

 Borek Fałęcki, 400 m2, nadaje się pod działalność 
medyczną, pod firmę ewentualnie dla dwóch rodzin. 
2 garaże, 2 piwnice, strych, kanalizacja, kostka 
brukowa. Tel. 012-268-15-80 - do godz. 13 i wiec-
zorem

 Bronowice, 27 m2, dz. 1.5 a, cześć domu z pod-
daszem 24 m2 do adaptacji, oddzielne wejście. Cena 
160.000 zł. Tel. 0793-003-939

 Krynica, 152 m2, działka 4,50 a, nowo wybudowany 
dom, wykończony materiałami najwyższej jakości 
oraz naturalnym kamieniem i drewnem, taras i 
ogród, piękna okolica z widokiem na góry. Cena 
635.000 zł. Tel. 0601-930-027, www.domywkrynicy.
pl

 Kryspinów, 240 m2, działka 7 a, 6 pokoi + kuchnia, 
3 łazienki, garderoba, garaż na 2 samochody. Stan 
deweloperski, wszystkie przyłącza doprowadzone 
do domu (kanalizacja, woda, gaz, prąd w trakcie 
realizacji). Tynki wewnętrzne + wylewki + ocieplenie 
zew. Cena 895.000 zł. Tel. 012-267-25-33, e-mail: 
alek.skirpan@gmail.com

Aktualności prawne – najnowsze zmiany prawa,
czytaj co tydzień w portalu KRN.plwww.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 

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em



129

OGŁOSZENIA DROBNEKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 11/2009  05.06– 18.06.2009

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!

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

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

 Sieraków, 8 km od Krakowa, 200 m2, dom kryty gon-
tem w idealnym stanie, komfortowo wyposażony, 
oryginalnie zaprojektowane wnętrze, drewniane 
stropy z wyeksponowanymi belkami. Salon z 
kominkiem, 3 sypialnie, 2 łazienki, pokój bilardowy, 
garaż. Działka 69 a, południowy stok, ogrodzona z 
widokiem na góry. Dwa wspaniałe ogrody, ok. 1000 
różnych roślin. Cena 1 990.000 zł. Tel. 0601-201-
331

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

 Strzelin, okolice, 250 m2, działka 14 a, dom podziel-
ony na dwa oddzielne mieszkania z możliwością 
połączenia parteru w całość. Mieszkanie od strony 
północnej: parter 2 pokoje, hol, kuchnia, łazienka, 

I piętro: 2 pokoje i 2 pomieszczenia na poddaszu 
do adaptacji + przedpokój.  Mieszkanie od strony 
południowej 2-pokojowe, kuchnia i łazienka, do re-
montu. W całym domu nowe tynki, okna, instalacja 
elektryczna. Wieś położona 30 km od Wrocławia, 
1 km od trasy Wrocław-Strzelin, 15 km od auto-
strady A4, 5 km od Strzelina. Bardzo cicha i spokojna 
okolica. Cena 340.000 zł. Tel. 0603-258-334, e-mail: 
sebastianfialkowski@wp.pl

 Sygneczów, 175 m2, działka 6 a, domy jednorodz-
inne, świetna lokalizacja, piękne widoki, inwestycja 
bez obciążeń hipotecznych realizowana z środków 
własnych, sprawdzona firma budowlana. Cena 
840.000 zł. Tel. 012-274 29 58, 0609-189-316, 0601-
439-141, e-mail: dom.com@sygneczow.pl

 Tylmanowa k. Szczawnicy, 130 m2 na dz. 12 a, kom-
fortowy, w pełni umeblowany  i wyposażony. Dojazd 
drogą asfaltową. Garaż na dwa samochody. Brama 
wjazdowa i garażowa na pilota. Cena 1.350.000 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 alarmowa, TV, 
Internet, telefon. Cena 1.600.000 zł. Tel. 0502-655-
729, 0502-052-215

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

 Wola Justowska ul. Wiosenna, 155 m2, działka  
3,50 a,  nowy, umeblowany, niezamieszkały dom. 
Jeden z 5 segmentów – narożny. Parter: kuchnia, gar-
deroba, WC, hall; I piętro: 3 sypialnie, łazienka (wan-
na, kabina, WC, podwójna umywalka). Technologia 
tradycyjna. Ogródek urządzony. Cena 1.350.000 zł. 
Tel. 0512-513-357 e-mail: joanidis@interia.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

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

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

Przestronny, wygodny apartament z antresolą zlokalizowany w zielonej,  
parkowej części Woli Justowskiej na II piętrze kameralnego, wykonanego  

w wysokim standardzie budynku z 2003 r. o powierzchni 95/130 m2.  
Całkowicie wyposażony w sprzęt AGD oraz meble stałe, salon z kuchnią,  

2 sypialnie, 2 łazienki, 2 balkony oraz miejsce w garażu podziemnym.
Cena: 1150 000 zł

Sprzedaż  
3-pokojowy  
apartament  

Kraków  
Wola Justowska

MODOM  
Pośrednictwo w Obrocie 

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

 Zielonki, 176 m2, działka 4 a, połówka bliźniaka, cicha i 
spokojna uliczka, w pobliżu park. Kilka alternatywnych 
dojazdów do centrum Krakowa. Cena 725.000 zł. Tel. 
0500-216-311, e-mail: l.pelc@wp.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 a działki blisko drogi Kraków – Oświęcim, 

budowlane, widokowe. Cena 89.000 zł do negocjacji. 
Tel. 012-353-27-69

 Czernichów, 101 a, rolno – budowlana z zabu-
dowaniami, dom do remontu. Cena 400.000 zł. Tel. 
0606-893-416

 Dębno ,  Wola Dębińska, 28 a, budowlana.  
Cena 3800 zł/a. Tel. 0606-519-620

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

 Glinianka, gm. Wiązowna, 15 a, położona w nowo 
powstającym osiedlu domków jednorodzinnych, 
pozwolenie na budowę, plan architektoniczno bu-
dowlany. Cena 150.000 zł. Tel. 0695-750-805, e-mail: 
oskariusz2351@wp.pl

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

 Jerzmanowice, 10 a, budowlana, kwadratowa, 
pięknie położona, ekspozycja południowa, dojazd 
drogą asfaltową 800 m od trasy Kraków-Olkusz,  
18 km od Makro, bardzo blisko do centrum Jer-
zmanowic. Media w drodze - przyłącza uzgodnione, 
aktualne pozwolenie na budowę. Możliwość zakupu 
większej powierzchni - 20 lub 30 a, z opcją wybu-
dowania maksymalnie 3 domów. Cena 150.000 zł. 
Tel. 0605-195-005, e-mail: dzialka_jerzmanowice@
gazeta.pl

 Jerzmanowice, budowalna 10 a, widokowa, szeroka 
Cena 17.000 zł/a. Tel. 0515-908-230

 Jerzmanowice, rolna z możliwości przekwalifikow-
ania na budowlaną, 30 a. Cena 7.000 zł/a. Tel. 0515-
908-230

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

 Modlnica, gm. Wielka Wieś, 10 lub 20 a, budowlana. 
Cena 28.000 zł/a (propozycje mile widziane). Tel. 
0600-487-267, e-mail: mazurooo@tlen.pl

 gm. Mogilany, Gaj, budowlana, piękna, uzbrojona, 
pilnie sprzeda właściciel. Cena 270.000 zł – do ne-
gocjacji. Tel. 0603-985-846

 Otwock Kresy, 25,63 a, działka częściowo zalesiona, 
z pozwoleniem na 20% zabudowy, możliwość 
podzielenia na dwie mniejsze działki. Cena 899.000 
zł. Tel. 0501-277-849, e-mail: zdgjak@gmail.com

 Otwock Świder, ok. 1005 m2, budowlana, druga 
linia zabudowy, bardzo dobra lokalizacja – 25 km 
do centrum Warszawy, kilka minut do przystanków 
komunikacji miejskiej. Cena 400.000 zł. Tel. 0609-
473-927, e-mail: landscape_arch@o2.pl

 Przybysławice, gm. Zielonki, 19 a, dojazd drogą 
asfaltową. Cena 23.000 zł/a. Tel. 012-419-43-08

 Raciborowice, 24 a, rolna (możliwość przekwali-
fikowania na budowlana w 2010 r.), prostokąt, media 
ok. 150 m. Tel. 0662-211-808

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

 Szczodrkowice, 15 km od Krakowa, 14 a, budow-
lana, media: prąd, kanalizacja, woda, dojazd drogą 
asfaltową. Szkoła, przedszkole, sklep, kościół w 
odległości 400 m od działki. Cena 154.000 zł. Tel. 
0664-734-441, e-mail: bora1976.76@tlen.pl

 Targowisko, 25 km od Krakowa, 37 a, budowlano-
rolna, uzbrojona. Cena 4500 zł/a – do negocjacji. Tel. 
0504-701-682, e-mail: lasscasas@o2.pl

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

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 

Aktualności prawne – najnowsze zmiany prawa,
czytaj co tydzień w portalu KRN.plwww.krn.pl
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 ul. Tyniecka, 224 m2, działka 10,5 a, nowy, częściowo 
wykończony, ocieplony, poddasze, instalacja CO, gaz, 
woda, prąd, kanalizacja, internetowa, telefoniczna, 
alarm, TV, monitoring. Cena 1 400.000 zł. Tel. 0502-
655-729, 0502-052-215

 Wielka Wieś, 10 a, budowlana, media: kanalizacja 
na działce, prąd, woda, gaz w odległości ok. 40 m. 
Cena 240.000 zł. Tel. 012-649-07-48

 Wielka Wieś, 10 lub 20 a, Modlnica, budowla-
na, widokowa, media, droga. Cena 28.000 zł/a  
– do negocjacji. Tel. 0600-487-267, e-mail:  
mazurooo@tlen.pl

 Wiśniowa, powiat Strzyżów, 31 a, pięć działek 
budowlanych, ładna okolica, teren płaski, dojazd 
drogą asfaltową, pełne media, blisko centrum gminy 
i głównej szosy. Działki leżą obok siebie, możliwość 
kupna w całości. Cena 75.000 zł. Tel. 0694-635-476, 
e-mail: jardziok@interia.eu

 ul. Wrobela Rybitwy, 31 a, płaska, szeroka ok. 35 
m, położona ok. 40 m od drogi asfaltowej, media w 
granicy drogi, płaska, możliwość starania się o WZ, 
w sąsiedztwie dom wolnostojący, blisko przystanek, 
sklep. Pilna sprzedaż. Cena 320.000 zł – do negoc-
jacji. Cena 320.000 zł. Tel. 0602-256-001, 012-429-
41-39, e-mail: agnieszka.krzystek@poczta.fm

 Żarki Letnisko 36 a, wymiary 20x180 m, budowlana, 
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
 Lokal użytkowy, Warszawa Ochota, 33 m2, duża 

witryna, szerokie wejście, okna antywłamaniowe. 
Lokal w doskonałym stanie technicznym, klimatyzow-
any, po remoncie generalnym. Idealnie nadaje się 
na prowadzenie działalności handlowej, usługowej 
lub na biuro. W sąsiedztwie znajdują się sklepy, 
punkty usługowe, szkoła, przystanek tramwajowy 
i autobusowy. Łatwy dojazd z każdego miejsca w 
Warszawie. Przed lokalem są miejsca parkingowe. 
Obecnie w lokalu funkcjonuje sklep. Cena 325.000 zł. 
Tel. 0501-422-163, e-mail: jmrozek@hot.pl

 Lokal, Wadowice, 82 m2, Rynek I p., nowe wnętrze, 
po remoncie pod działalność gospodarczą, kancela-
rie, usługi finansowe, cukiernie, mieszkanie. Cena 
600.000 zł. Tel. 0503-023-768

KUPNO
 Dom w Krakowie lub okolicy. Możliwość zamiany na 

mieszkanie. Tel. 0662-172-421
 Domek letniskowy lub chałupę na południu 

Małopolski z dobrym dojazdem i w ładnym miejscu 
niedrogo kupię. Tel. 12-638-00-56
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 Mieszkanie Zwierzyniec, Krowodrza, Śródmieście. 
3, 4-pokojowe, I lub II p. Cegła, wykończone. Tel. 
0516-253-778

 Mieszkanie ul. Lea, Kijowska, od 55 m2, nie parter. 
Standard dowolny. Oferty na e-mail: mluzar@wp.pl

ZAMIANA
 Dom 220 m2, Michałowice, nowy, superluksusowy, 

do zamieszkania zamienię na duże mieszkanie w 
centrum lub sprzedam. Tel. 0603-963-176, 012-357-
14-89 (wieczorem)

 Mieszkanie Kuźnica Kołłątajowska, 35,5 m2, pokój z 
kuchnią, I piętro, superkomfortowe, loggia, komu-
nalne zamienię na mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią, 
do II piętra, superkomfortowe, tylko komunalne. Tel. 
012-665-34-30, 0664-398-680

WYNAJEM
Mieszkania

 ul. Białoprądnicka Prądnik Biały, 50 m2, salon z 
otwartą kuchnią, wyposażone, nowe budownictwo, 
kameralne, strzeżone osiedle, bardzo dobry dojazd. 
Cena 1650 zł. Tel. 0601-460-298

 ul. Chełmońskiego, Bronowice, 32 m2, garsoniera na 
poddaszu. Mieszkanie całkowicie nowe, nieużywane, 
w pełni wyposażone i umeblowane. Apartamento-
wiec na zamkniętym osiedlu. Świetnie skomunikow-
ana okolica. Niskie opłaty administracyjne (ok. 110-
120 zł) oraz media. Cena 1500 zł. Tel. 0691-715-626,  
e-mail: jm.chillout@interia.pl

 ul. Chmieleniec, 67 m2, 3-pokojowe, nowe, eleganc-
kie, umeblowane, w kuchni i łazience gresy, dwa 
balkony, w budynku z windą. Cena 1900 zł + czynsz 
360 zł. Tel. 0604-995-202, e-mail: eplucinska@pocz-
ta.onet.pl

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

 Katowice, centrum, 38 m2, 2-pokojowe, po gen. 
remoncie, nowe okna, drewniane podłogi, nowe 
meble na wymiar. Budynek ogrodzony w spokojnej 
okolicy. Cena 1300 zł + media. Tel. 0665-210-275, 
e-mail: agnieszka.lambie@gmail.com

 ul. Kolberga, Stare Miasto, 18 m2, wysoki parter, 
garsoniera, komforotowo umeblowana, widok na 
ogród, spokój, cisza. Blisko do Rynku Głównego. 
Cena 800 zł + czynsz 50 zł + media. Tel. 0502-761-
055, e-mail: ms.lokal@onet.eu

 ul. Kremerowska, 64,80 m2, po kapitalnym remon-
cie, w pełni urządzone i wyposażone, alarm, drzwi 

antywłamaniowe, wysoki standard. Minimalny okres 
wynajmu sześć miesięcy. Nie dla studentów. Cena 
1900 zł + media. Tel. 0606-918-870, e-mail: tala-
gier@op.pl

 ul. Lubostroń, Ruczaj, 50 m2, nowe, kuchnia otwarta 
na salon, mieszkanie w pełni umeblowane i wypo-
sażone. Osiedle ogrodzone. Cena 1450 zł + czynsz  
ok. 330 zł + media. Tel. 0723-016-327, e-mail: 
sla77@interia.pl

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

 Łobzów, 51 m2, nowe 2-pokojowe, balkon, miejsce 
postojowe, ochrona, monitoring, wysoki standard, 
wyposażone, umeblowanie możliwe pod klienta. 
Cena 2000 zł. Tel. 0516-044-047

 Łobzów, 30 m2, nowe 1-pokojowe, superkomfor-
towe z dużym tarasem, miejsce postojowe, ochrona, 
monitoring, wyposażone i umeblowane. Cena 1500 
zł. Tel. 0516-044-047

 ul. Meiselsa, 60 m2, apartament wysokiej klasy w no-
wej nadbudowie kamienicy po generalnym remoncie. 
Umeblowany, sprzęt AGD i RTV, system alarmowy. 
Salon z aneksem kuchennym, sypialnia,  łazienka, 
balkon. Dla dwóch osób, bez zwierząt. Cena 2500 
zł + czynsz 135 zł + media. Kaucja 2500 zł. Możli-
wość faktury VAT na kwotę najmu wraz z mediami.  
Tel. 0723-333-995, email: p44@simplusnet.pl

 ul. Szlak, 20 m2, pokój z aneksem kuchennym, w pełni 
umeblowane, wyposażone w lodówkę, grzewczą płytę 
ceramiczną, niewielki piekarnik, a także pralkę i su-
szarkę w oddzielnym pomieszczeniu. Ogromną zaletą 
jest jasność pomieszczenia, osiągnięta dzięki oknom 
dachowym z roletami przeciwsłonecznymi. Mieszkanie 
wybudowane w 2004 roku. Szybki Internet, domofon, 
system alarmowy. Możliwość czasowego meldunku, 
uprawniającego do samochodowej strefy C – parko-
wanie i wjazd do centrum. Cena 1300 zł + media. Tel. 
0790-555-351, e-mail: szlak8a@orange.pl

 Warszawa Mokotów, 56 m2, III piętro, ładnie 
wykończone o wysokim standardzie, umeblowane 
i wyposażone, balkon, miejsce postojowe w garażu 
podziemnym. Wolne od zaraz. Mieszkanie dla 1-2 
osób dorosłych na okres min. roku. Cena 2300 zł. 
Tel. 0500-051-764, e-mail: m.kacka@op.pl

 Warszawa Ursus – Skorosze, 44 m2, aneks kuchenny 
wyposażony i umeblowany, mieszkanie na osiedlu 
zamkniętym i strzeżonym, trawiasty taras na 
wyłączność. Mieszkanie idealne dla kogoś z małym 
dzieckiem. Wolne od lipca. Cena 1800 zł. Tel. 0601-
957-287, e-mail: karo7777@op.pl

Aktualności prawne – najnowsze zmiany prawa,
czytaj co tydzień w portalu KRN.plwww.krn.pl
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Do wynajęcia powierzchnie magazynowe  
i chłodnicze w Krakowie przy ulicy Nowohuckiej.

Pomieszczenia o powierzchni ok. 300 m2 i wysokości 6m, 
wiaty magazynowe, atrakcyjny teren o powierzchni 1 hektara 

bezpośrednio przyległy do ul. Nowohuckiej. 
Bardzo dobry dojazd do magazynów z każdej części Krakowa.

Teren ogrodzony i strzeżony. Magazyny posiadają rampę 
samochodową i miejsca parkingowe.

Posiadamy również podobne pomieszczenia w Częstochowie, 
Dąbrowie Górniczej, Dębicy i Zarszynie k. Sanoka.

Kontakt telefoniczny:
698 548 320, 668 070 781

lub e-mail : blaszczyk.renata@eskaholding.pl

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

 WYCENY NIERUCHOMOŚCI

  KOSZTORYSOWANIE

 EKSPERTYZY I OPINIE  TECHNICZNE

 SZKOLENIA

GEOINFO 
Krakowski Zespół Ekspertów sp. z o.o.

www.ekspert.com.pl
e-mail: aiwaniec@ekspert.com.pl

 Warszawa Bródno, 26 m2, 1-pokojowe z jasną kuch-
nią, w trakcie remontu, w pełni umeblowane. Wolne 
od 4 maja. Cena 1300 zł + media + 1000 zł kaucja. 
Tel. 0601-693-654, e-mail: doste@tlen.pl

 Warszawa Śródmieście, 44 m2, idealne mieszkanie 
na biuro, wyremontowane, bardzo dobrze położone. 
Cena 2900 zł. Tel. 0601-919-008, e-mail: any2@
poczta.onet.pl

Domy
 ok. ul. Łokietka 350 m2, wysoki standard, miejsce 

parkingowe, pod siedzibę firmy. Cena 12.000 zł. Tel. 
0508-351-259

INNE
 Hala produkcyjna, Skarżysko-Kamienna, pow. 1544 

m2, działka 44,24 a, wszystkie media, stan dobry. 
Cena 10.000 zł. Tel. 0602-843-939, e-mail: izs@
op.pl

 Hala produkcyjno – usługowa, Gliwice, pow. ok. 
4000 m2, możliwość wynajęcia całości lub części, 
min. 1000 m2, wysokość hali: ok. 10 m, rampy 
rozładunkowe. Obiekt w trakcie budowy.  W przy-
padku szybkiego podpisania umowy najmu istnieje 
możliwość dostosowania hali do potrzeb najemców. 
Cena 64.000 zł. Tel. 032- 330-19-53, 0601-549-531, 
e-mail: awitkowska@opinion.com.pl

 Lokal użytkowy, 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

 Sala, os. Złotego Wieku, Mistrzejowice, 93 m2, na fit-
ness, naukę tańca, baletu, rehabilitację, szkołę rodze-
nia, gimnastykę korekcyjną, zajęcia indywidualne. 
Doskonała lokalizacja, zaraz obok pętli autobusowej 
i tramwajowej. Tel. 0509-913-260

NASTĘPNY NUMER  

„KRAKOWSKIEGO RYNKU  

NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  

19 czerwca 2009 roku

Wydanie dostępne w formie elektronicznej. Szczegóły na:
www.dwutygodnik.krn.pl
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Sprawność	 w	 działaniach	managerskich	
jest	z	pewnością	funkcją	czasu	i	nabieranych	
doświadczeń.	Zestaw	wartości,	jakie	wyznaje	
i	komunikuje	w	organizacji,	pozostaje	jednak	
jego	elementem	indywidualnym	i	wyróżnia-
jącym	 spośród	 innych.	Warto	 zadbać	 o	 ich	
adekwatność	do	rzeczywistości	organizacyj-
nej	oraz	otoczenia	rynkowego.	Może	stać	się	
to	szansą	na	duży	sukces.

Rozpocząć	 można	 właściwie	 od	 prze-
wrotnego	stwierdzenia,	iż	zasady	komuniko-
wania	się	w	czasie	kryzysu	nie	powinny	zna-
cząco	 odbiegać	 od	 charakterystycznych	 dla	
każdej	innej	sytuacji	w	organizacji.	Otwarta,	
dwustronna	wymiana	informacji	jest	bowiem	
podstawą	 funkcjonowania	 każdego	 układu,	
w	 którym	 chcemy	mówić	 jako	 działającym	
prawidłowo.	Rzeczywistość,	jak	zwykle	jed-
nak,	pokazuje	nam	zupełnie	inny	obraz	tego	
zjawiska.	 Jak	 zatem	 potraktować	 kryzys?	
Jako	sytuację	niebezpieczną,	w	której	lepszą	
strategią	wydaje	się	zachowanie	„status	quo”	
-	aby	nie	wywoływać	więcej	konsekwencji?	
A	może	wykorzystać	ten	moment	na	rewizję	
zarówno	kształtu	naszego	zespołu,	jak	i	zesta-
wu	norm	i	wartości,	jakie	są	w	tej	zbiorowości	
obowiązujące,	a	kształt	których	w	dużej	mie-
rze	zależy	od	naszej	postawy	managerskiej?	
Odpowiedź	 nie	 do	 końca	wydaje	 się	 jedno-
znaczna.	 Postaram	 się	 zaproponować	 kilka	
zasad,	 które	 odpowiednio	 „zaaplikowane”	
mogą	 pomoc	managerowi	 spojrzeć	 bardziej	
krytycznie	 na	 swoje	 działania,	 a	 w	 konse-
kwencji,	być	może,	ulepszyć	funkcjonowanie	
w	zarządzanej	zbiorowości.

Nowe, czyli stare
Każda	sytuacja	kryzysowa	jest	odejściem	

od	 grupowo	 i	 indywidualnie	 zdefiniowanej	
normy.	 Jeśli	 organizacja	 cyklicznie	 pracuje	
nad	zasadami	zdrowej	współpracy,	przepływu	
informacji	oraz	wewnętrznej	zdrowej	rywali-
zacji,	 powinna	 w	 podobny	 sposób	 funkcjo-
nować	w	 każdych	 okolicznościach.	 Błędem	
byłoby	 zatem	 nagłe	 poszukiwanie	 nowych,	
ulepszonych	rozwiązań,	skoro	te	funkcjonu-
jące	 jawią	 się	 jako	 optymalne.	 Pamiętajmy,	
że	 forma	 nie	 powinna	 górować	 nad	 treścią.	
Uleganie	i	zbyt	głęboka	wiara	w	zarządzanie	
„poradnikowe”,	 stworzone	specjalnie	na	sy-
tuację	kryzysu,	może	zarówno	managerowi,	
jak	 i	podległemu	zespołowi	 jedynie	zaszko-
dzić.	Jeśli	czujesz,	że	jesteście	przygotowani	
na	 nowe	 wyzwania,	 wspieraj	 podwładnych	
w	realizowaniu	przyjętych	wspólnie	założeń	
i	 sam	bądź	konsekwentny	w	 ich	wdrażaniu.	
Tego	 typu	 sytuacja	 nie	 jest	 jednak	 jedyną,	
z	jaką	możemy	się	spotkać.	Patrząc	z	odpo-
wiednim	dystansem	na	 swoją	pracę	 i	 repre-
zentowaną	 organizację,	 większość	 mana-
gerów	 z	 pewnością	 dopatrzy	 się	 obszarów	
wymagających	modyfikacji.	Wartości	 i	 nor-
my,	 strażnikiem,	 których	 staje	 się	manager,	
to	 jedna	z	podstaw	kultury	każdej	organiza-
cji.	Decyzja	o	jej	zmianie	może	stać	się	w	sy-

MANAGER W KRYZYSIE
tuacji	niestabilności	biznesowej	konieczną	dla	
sprawnego	funkcjonowania	przedsiębiorstwa,	
jak	i	utrzymania	zespołu	w	najlepszej	formie.	
Jasność	zasad,	konsekwencja	w	ich	egzekwo-
waniu	oraz	 refleksyjna	 postawa	managera	 to	
nieomal	gwarancja	zbudowania	poczucia	bez-
pieczeństwa	 u	 pracowników.	 To	 może	 rów-
nież	stać	się	początkiem	ewolucji	organizacji,	
która	 w	 dłuższej	 perspektywie	 wpłynie	 zna-
cząco	na	zbudowanie	jej	przewagi	konkuren-
cyjnej,	 zarówno	 jako	 gracza	 rynkowego,	 jak	
i	najlepszego	z	możliwych	pracodawców.

Konsekwencja, konsekwencja, konse-
kwencja

Nie	ma	bowiem	nic	gorszego	niż	chwiej-
ny	manager,	z	dnia	na	dzień	zmieniający	swo-
ją	 postawę	 i	 decyzje.	 Jeśli	 czujesz	 się	 mało	
swobodnie	 w	 systemie	 wartości,	 jakie	 sam	
powinieneś	wyznawać,	to	jest	 to	jak	chodze-
nie	w	zbyt	ciasnych	butach.	Można	 to	robić,	
tylko	po	co?	Powinno	się	zatem	zdecydowa-
nie	 rozpocząć	 od	 przemyślenia	 tego,	 co	 w	
ramach	 działań	 organizacyjnych	 jest	 dla	 nas	
ważne.	 Co	 akceptujemy	 jako	 managerowie,	
na	co	możemy	przymknąć	oko,	a	co	jest	abso-
lutnie	niedopuszczalne?	Raz	rozpoznane	i	za-
komunikowane	zespołowi	wartości	i	idące	za	
nimi	wzory	zachowań,	powinny	pozostać	nie-
zmienne	(aż	do	kolejnej	koniecznej	rewizji,	do	
której	 jednak	 ponownie	 należy	 przygotować	
całą	organizację).	Niekonsekwencja	lub	labil-
ność	zasad	to	sygnał	dla	innych	uczestników	
życia	 organizacyjnego,	 iż	 ich	 przestrzeganie	
nie	jest	kwestią	istotną.	Co	więcej,	dewaluuje	
postać	managera,	który	powinien	swoją	posta-
wą	potwierdzać	ich	obowiązywanie.	Inną	od-
mianą	tego	typu	błędu	jest	zbyt	rozbudowany	
system	zasad,	efektem	czego	są	one	trudne	do	
zapamiętania	 i	 realizacji.	 Drogi	 managerze,	
jeśli	 masz	 zbyt	 dużo	 pomysłów,	 to	 usiądź	 i	
poczekaj,	aż	Ci	przejdzie...	dopiero	po	tym	w	
głowie	zostają	tylko	te,	o	które	warto	walczyć.	
Z	tym	większym	zapałem	uda	Ci	się	 je	rów-
nież	prezentować	zespołowi.	Jeśli	wymaga	się	
od	innych,	należy	zacząć	od	siebie.	Stałość	w	
sądach	i	działaniach	to	cnota	kardynalna.

Szczerość - ale w rozsądnych granicach
Gdyby	 zapytać	 pracowników,	 czego	

oczekują	 od	 swojego	 przełożonego,	 pewnie	
większość	z	nich	odpowiedziałaby	-	szczero-
ści.	Rzeczywiście,	jest	w	tej	postawie	element	
pozwalający	 na	 budowanie	 ustabilizowanej	
relacji.	 Pojawia	 się	 w	 tym	 miejscu	 również	
konotacja	 z	 partnerstwem	 i	 zaufaniem.	 Nie	
ulega	wątpliwości,	iż	warto	stosować	tę	zasadę	
wobec	 innych,	 jeśli	 chcielibyśmy	 oczekiwać	
tego	samego	od	nich.	Szczerość	daje	również	
często	poczucie	bezpieczeństwa,	bazujące	na	
przewidywalności	 kolejnych	 kroków	 mana-
gera	lub	kierunku,	w	jakim	rozwija	się	orga-
nizacja.	 Pamiętajmy	 jednak,	 iż	 pewna	 ilość	
informacji	 dotyczących	 kulis	managerskiego	
postępowania,	 nie	 tylko	 nie	 uspokoiłaby	 na-
strojów,	ale	doprowadziła	do	 totalnej	paniki.	

Filtrowanie	 i	„tłumaczenie”	pewnych	 treści	
jest	 jednym	z	 trudniejszych	 zadań	 każdego	
przełożonego.	Co	więcej,	nie	zawsze	moty-
wacje	indywidualne	stoją	w	zgodzie	ze	zbio-
rowymi,	 co	 dodatkowo	 wymaga	 ustalenia	
odpowiedniego	 sposobu	 ich	 komunikowa-
nia	z	góry	na	dół	(lub	odwrotnie).	W	takich	
wypadkach	zatem	zbyt	daleko	idąca	„szcze-
rość”	 to	 dla	 nieprzygotowanego	 odbiorcy	
jedynie	problem,	z	którym	nie	bardzo	potrafi	
sobie	poradzić.

Prowadź i daj się poprowadzić
Kryzys	to	często	moment,	kiedy	ważniej-

sze	niż	kiedykolwiek	staje	się	przywództwo.	
Jest	to	określenie	dość	mocno	eksploatowane	
w	 literaturze	 tematu,	 dlatego	 zwrócę	 uwagę	
jedynie	na	jeden	z	jego	elementów.	Kiedy	po-
jawia	się	niepewność,	to	postawa	pt.	„wiem,	
jak	to	zrobić	-	pójdźcie	za	mną”,	jest	często	na	
wagę	złota.	Pracownicy	poszukują	gotowych	
scenariuszy	postępowania,	w	ramach	których	
będą	potrafili	się	poruszać	i	odzyskają	poczu-
cie	stabilności	i	przewidywalności	jutra.	Jeśli	
do	 tego	 manager	 jest	 w	 stanie	 pokazać	 się	
jako	człowiek	zdecydowany	i	konsekwentny,	
sukces	wydaje	się	już	prawie	pełny.	Oczywi-
ście,	za	taką	postawą	powinno	zdecydowanie	
kryć	się	coś	więcej,	niż	jedynie	przekonanie,	
iż	ma	się	rację.	Dokładna	analiza	problemu,	
plan	działania,	wszystkie	mocne	i	słabe	strony	
to	managerska	praca	domowa.	Efektem	final-
nym	jest	postawa	oparta	na	pewności	siebie	
oraz	własnych	zasad,	tak	potrzebna	gwarancja	
zbudowania	poczucia	bezpieczeństwa	u	pra-
cowników.	W	 codziennym	 funkcjonowaniu	
-	gdy	jest	dobrze,	a	tym	bardziej,	gdy	gniecie	
nas	kryzys.	Z	drugiej	jednak	strony	nie	ma	nic	
cenniejszego	w	organizacji,	niż	umiejętność	
korzystania	z	potencjału	i	talentów,	jakie	się	
posiada.	 Nawet	 najlepszy	 pomysł,	 jeśli	 nie	
zostanie	wydobyty	na	światło	dzienne,	nigdy	
nie	przysłuży	się	procesowi	rozwoju	i	moder-
nizacji.	A	więc,	drodzy	managerowie,	nie	po-
zostaje	nic	innego,	jak	tylko	słuchać.	A	jeśli	
uda	nam	się	zidentyfikować	dobrą	koncepcję,	
to	 warto	 z	 niej	 skorzystać,	 oczywiście	 nie	
zapominając	o	wskazaniu	jej	autora,	jeśli	nie	
jesteśmy	 nim	my	 sami.	Buduje	 to	 poczucie	
współodpowiedzialności	za	sprawy	zespołu	i	
całej	organizacji,	jak	również	prowadzi	do	jej	
optymalnego	wzrostu.	Inną	istotną	zasadą	jest	
przyjęcie	postawy	doradcy,	stojące	w	opozy-
cji	do	pasywnego	dawania	rad.	Istnieje	dość	
znacząca	różnica	w	tych	dwóch	podejściach.	
Bycie	przewodnikiem	to	coś	więcej	niż	prze-
kazywane	 jednokierunkowo	 dyrektywy,	 jak	
pewne	rzeczy	powinny	wyglądać	lub	jak	coś	
zrobić.	Nowoczesna,	 „ucząca	 się”	organiza-
cja	stawia	na	mądre	wykorzystanie	potencjału	
swoich	pracowników,	w	wyzwoleniu	których	
asystuje	manager	–	doradca.		

Autor:	Paula	Stojanow,	Business	Manager	
HAYS	Poland,	E:	stojanow@hays.pl

Źródło:	Builder,	01.03.2009
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Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową.  
Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa, negocjacji, finansów, zarządzania, negocjacji, autoprezentacji

WYBRANE SZKOLENIA – CZERWIEC 2009
FIDIC – praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów 18 – 19 czerwiec

Umowy cywilno – prawne w obrocie gospodarczym 18 – 19 czerwiec
Marketing dla małych i średnich firm 18 – 19 czerwiec

Zarządzanie finansami dla nie finansistów 22 – 23 czerwiec
Telemarketing PMA – sprawdzony model aktywnej sprzedaży telefonicznej 22 –23 czerwiec

Skuteczne techniki sprzedaży 25 – 26 czerwiec
Praktyczne wykorzystanie metodyki PRINCE 2 w zarządzaniu projektami 25 –26 czerwiec

Ochrona danych osobowych 25 – 26 czerwiec
Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce 2 – 3 lipiec

Nowoczesny marketing 2 – 3 lipiec
Savoir – vivre w biznesie 2 – 3 lipiec

W ramach szkolenia gwarantujemy Państwu:
 Miłą i fachową obsługę
 Profesjonalizm trenera
 Ciekawe materiały szkoleniowe
 Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu)
 Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego  
 rodzaju potrzeby. Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeniami i wnioskami z innymi uczestnikami szkolenia:  
 www.forum-szkolenia.pl
oraz
 Dwie przerwy kawowe - w każdym dniu
 Smaczne obiady 
 Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach. Hotel, w którym odbywa się szkolenie 
 otwarte, znajduje się w ścisłym centrum Krakowa. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg  
 (zapewniamy wtedy darmowy dowóz taksówką na szkolenie)
 Pomoc /Opiekuna szkolenia/ przez cały czas pobytu w Krakowie - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu

Kontakt: 
AVENHANSEN Sp. z o.o.  

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

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

Pełna oferta na www.szkolenia.avenhansen.pl
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Pearl Hunters - Executive Search
Jesteśmy zespołem z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu najlepszych pracowników z rynku 
pracy na terenie Polski jak i rynków wschodnich.

Mamy doświadczenie w poszukiwaniach na stanowiska wyższego i średniego szczebla w branżach:
 FMCG
 IT
 usług finansowych
 motoryzacji
 nieruchomości, firm budowlanych i konstrukcyjnych
 hoteli i turystyki

Dla stałych Klientów rekrutujemy także pracowników na stanowiskach asystenckich.

Razem z nami pozyskasz kadrę zarządzającą oraz najlepszych specjalistów działów: sprzedaży i mar-
ketingu, trade – marketingu, HR’u, finansów, IT, zakupów oraz administracji.

Zapraszamy do współpracy!

Obecnie dla naszego klienta – dynamicznie rozwijającej się firmy B2B oferującej najefektywniejsze rozwiązania systemów biurowych 
poszukujemy kandydatów na stanowisko:

REGIONALNY KOORDYNATOR SPRZEDAŻY

Lokalizacja: Region Południowy z siedzibą w Krakowie lub Katowicach. Podległość: pod Krajowego Dyrektora Sprzedaży

Zakres obowiązków:
 Rozwijanie sprzedaży usług firmy w podlegającym regionie poprzez stałą współpracę z obecnymi partnerami handlowymi: 

(biura projektowe, architektoniczne, firmy wykonawcze) oraz wyszukiwanie nowych firm współpracujących;
 Dostarczanie „know-how” partnerom firmy na temat oferowanych rozwiązań systemów biurowych, a także zabezpieczanie 

ich w materiały reklamowe;
 Wsparcie partnerów w procesie sprzedaży do klienta końcowego: korporacje, inwestorzy, deweloperzy;
 Wyszukiwanie nowych możliwości handlowych poprzez stały monitoring rynku pod kątem nowych klientów korporacyjnych 

i inwestycyjnych;
 Realizacja założonych planów sprzedażowych – zwiększanie obrotu sprzedaży w regionie;
 Stała współpraca z działem projektów i realizacji w Centrali firmy;

Wymagania:
 Min.2 letnie doświadczenie w sprzedaży B2B;
 Umiejętność budowania długofalowych relacji biznesowych z partnerami handlowymi;
 Znajomość branży inwestycyjnej, budowlanej, kontakty z pracowniami architektonicznymi, firmami deweloperskimi – będzie 

dodatkowym atutem;
 Prawo jazdy kat. B;
 Znajomość pakietu MS Office;
 Mobilność, rzetelność, odpowiedzialność, uczciwość;
 Kreatywność, entuzjazm działania, umiejętność pracy indywidualnej jak i zespołowej;
 Otwartość na samo zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin lub zatrudnienie na pełen etat.

Firma oferuje:
 Dynamiczną i ciekawą pracę w kreatywnym środowisku architektów i projektantów wnętrz;
 Niezbędne narzędzia pracy pozwalające pracować w terenie: samochód, laptop z podłączeniem do Internetu, komórka;
 Motywujący system wynagradzania;
 Możliwości rozwoju w ramach organizacji firmy i struktur holdingu.

Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres CV@pearl-hunters.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

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

Kontakt:
Pearl Hunters – Executive Search

Adres do korespondencji: ul. Sulejkowska 29A/1; 04-157 Warszawa
Tel. +48 (22) 398-16-22, Fax +48 (22) 398-15-53, www.pearl-hunters.pl
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Zdecydowaliśmy się uczestniczyć w pro-
cesie rekrutacji. Przyjmijmy założenie, 
że interesujące nas stanowisko odpowi-
ada naszemu doświadczeniu i aspiracjom. 
Wydawałoby się, że to już połowa sukce-
su. Tak też najczęściej będzie, jeśli osoba 
dokonująca selekcji kandydatów będzie 
wystarczająco przenikliwa, aby dobrze 
poznać nasze doświadczenie, predyspozy-
cje i oczekiwania. Często jednak, w war-
unkach pośpiechu w poszukiwaniu odpow-
iedniego pracownika, natłoku innych zajęć 
w działach HR oraz dużej liczby aplikacji, 
spotykamy się z brakiem reakcji.

Zwiększyć swoje szanse w procesie 
rekrutacji można często w bardzo prosty 
sposób. Warto zacząć od odpowiedniej 
redakcji życiorysu. Powinien być on napisa-
ny pod kątem interesującej nas oferty pracy: 
podkreślać te elementy doświadczenia za-
wodowego, które mogą się okazać istotne 
w wykonywaniu nowej pracy oraz odpow-
iednio je opisywać i uszczegóławiać. Nie ma 
przy tym potrzeby obszernego opisywania 
mniej istotnych elementów doświadczenia, 
które mogą niepotrzebnie odwrócić uwagę 
specjalisty ds. rekrutacji lub pracodawcy od 
tego, co najważniejsze. Wszyscy czytamy 
w sposób wybiórczy. Warto aby zredagow-
anie tego jakże ważnego tekstu pomogło 
w odpowiedniej lekturze. Nie do przecenie-
nia jest również szata graficzna: przejrzys-

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 duży międzynarodowy koncern, działający w 
branży energetycznej. Firma zajmuje się budową oraz eksploatacją 
elektrowni i elektrociepłowni.  
W związku z dynamicznym rozwojem branży energetycznej oraz 
planowanymi nowymi projektami aktualnie poszukuje osoby na 
stanowisko

Manager Projektów Inwestycyjnych
Zakres obowiązków:
• Planowanie założeń do projektów inwestycyjnych i moderniza-

cyjnych dla grupy oraz podmiotów zależnych;
•  Kompleksowe zarządzanie i koordynacja projektów inwestycyjnych 

od strony finansowej, technicznej i organizacyjnej (obejmujące 
przygotowanie przedwstępnych analiz dotyczących: celów 
inwestycji, zalet, kosztów, itp.);

•  Udział w tworzeniu budżetu inwestycyjnego i systematyczna 
analiza stopnia jego realizacji;

•  Nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji technicznej zgodnie 
z założeniami inwestycyjnymi i wymogami prawa;

•  Przygotowywanie okresowych raportów dla wydatków inwesty-
cyjnych;

•  Nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji projektów;
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne;
  Znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego;
  Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów inwesty-

cyjnych w branży energetycznej – co najmniej 5 lat;
  Umiejętność przygotowywania dokumentacji technicznej;
  Doświadczenie w raportowaniu do firm macierzystych;
 Mile widziane doświadczenie wyniesione z firm zagranicznych i/

lub z kapitałem zagranicznym;
 Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 Znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel, Word oraz 

Power Point, mile widziana znajomość MS Project);
  Gotowość do częstych podróży służbowych (ok. 40% czasu pracy)
Oferta:
 Praca w międzynarodowym koncernie energetycznym;
 Udział w dużych projektach;
 Samodzielność;
 Duże możliwości awansu i rozwoju

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku polskim  
oraz angielskim 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

R&D Scientist - Material Science

Our client is international engineering company. For Re-
search and Development Center in Krakow we are looking 
scientists.

Main tasks:
  Initiate, establish, and execute strategic research proj-

ects;
  Assume responsibility for project planning and execution 

according to budget and schedule;
  Document and present results for management and 

customer reviews;
  Cooperate with a highly competitive team, incl. external 

project stakeholders;
  Prepare project proposals, patent applications, and 

management and customer reviews

Requirements:
  PhD degree in one of the following areas
 - polymer science;
 - surface chemistry;
 - functional materials;
 - material science of dielectrics;
 - molecular simulations for materials;
  Very good English;
  Ability to solve problems systematically;
  Good networking and communication skills;
  Proactive, motivated and open-minded team player with 

intercultural competence and a clear customer focus

All interested Candidates are asked to sent CV  
to krzywinski@hays.pl

PRACODAWCO – WYBIERZ MNIE! 
JAK ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA SUKCES W PROCESIE REKRUTACJI

ta, czytelna, podkreślająca to, co najistot-
niejsze.

Warto dowiedzieć się czegoś więcej na 
temat zakresu obowiązków i wymagań 
na interesującym nas stanowisku pracy 
oraz o firmie je oferujące. Jest to ważne 
nie tylko, aby napisać odpowiedni życiorys 
i list motywacyjny, ale również i przede 
wszystkim po to, aby dobrze przygotować 
się do rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli do 
niej dojdzie, pamiętajmy, że będzie ona 
rzutowała w istotny sposób na postrzeganie 
nas przez osobę rekrutującą. To nasze „pięć 
minut”, które warto dobrze wykorzystać. Nie 
chodzi tu przy tym o wypracowany mono-
log, ale o naturalną rozmowę ze specjalistą 
ds. rekrutacji i pracodawcą, która pozwoli 
innym lepiej nas poznać. Warto przyjąć 
założenie, że osoba siedząca przed nami 
nic o nas nie wie. W praktyce pracodawca 
często nie ma czasu na wnikliwa analizę 
naszego CV, które zostało mu podsunięte 
przez osobę dokonującą selekcji. Stara-
jmy się w tej sytuacji opowiedzieć naszą 
historię. Historię naszej solidnej pracy, 
adekwatnych doświadczeń zawodowych 
i wymiernych efektów naszej pracy. Zwykle 
najważniejsze są wspomniane konkrety. Nie 
należy zapominać jednak o tym, że sukces 
jest często wynikiem umiejętnej rozmowy 
i nawiązania odpowiedniego kontaktu 
z ludźmi. Słuchajmy i starajmy się poznać 

rozmówcę. Pozwoli nam to dowiedzieć się, 
jakich informacji oczekuje od nas pracodaw-
ca. Spróbujmy przekazać je wszystkie i nie 
pozwólmy na sytuację, gdy wychodzimy 
z rozmowy kwalifikacyjnej ze świadomością, 
że jest coś, o czym nie powiedzieliśmy.

Po rozmowie kwalifikacyjnej, warto 
pozostać w kontakcie z rozmówcą. 
Jeśli był to pracodawca, warto przesłać 
wiadomość z podziękowaniami. W przy-
padku specjalisty ds. rekrutacji z agencji do-
radztwa personalnego, możemy się swobod-
nie z nim kontaktować. Pamiętajmy, że jest 
to rzecznik kandydata przed pracodawcą, 
który mając z nim bliższą relację, jest w st-
anie w umiejętny sposób uzyskać informacje 
o statusie procesu rekrutacji. Ponadto, jest 
on w stanie podkreślić raz jeszcze atuty 
kandydata i często przekonać pracodawcę 
do jego zatrudnienia.

Na zakończenie warto dodać wskazówkę 
banalną, ale jedną z istotniejszych: budujmy 
nasze doświadczenie zawodowe w sposób 
mądry i starajmy się zapewnić ciągłość zatrud-
nienia i rozwój. Wówczas nasze doświadczenie 
będzie mówiło same za siebie.

Autor: Monika Pytlik, Consultant  
HAYS Healthcare, E: pytlik@hays.pl

Artykuł został opublikowany na portalu: 
Eurojobscee.com, październik 2008
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ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁTWORZENIA 

DZIAŁU

 biura nieruchomości  
i deweloperów

 firmy z branży 
nieruchomości/
budownictwo

 firmy szkoleniowe

 agencje pracy

 wydawnictwa

 uczelnie

Kontakt:  
katarzyna.pietrzyk@krnmedia.pl

tel. 0666 055 073

wymagania: 
   łatwość w nawiązywaniu kontaktów  

i komunikatywność 
   umiejętność szybkiego przyswajania informacji 
   kreatywność i dynamizm w działaniu 
   wysoki poziom zaangażowania w pracę 
   biegła obsługa komputera oraz umiejętność  

korzystania z internetu 
   kreatywność i dynamizm w działaniu, 

mile widziane:
   doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej  

i negocjacjach 
   umiejętność sporządzania ofert handlowych  

i ich prezentacji 
   znajomość rynku nieruchomości 

List motywacyjny oraz CV prosimy kierować na adres:  
rekrutacja@krnmedia.pl z dopiskiem w temacie „KLIENT”.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

W aplikacji proszę zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

SPECJALISTA 
ds. SPRZEDAŻY

Work sharing w opinii Polaków
W	 czasach	 spowolnienia	 gospodar-

czego	 coraz	 większą	 popularność	 zy-
skuje	 kontrowersyjna	 forma	 uelastycz-
nienia	 zatrudnienia	 –	 work sharing,	
czyli	 tzw.	 dzielenie	 pracy.	 Polega	 ona	
na	 tymczasowym	ograniczeniu	wymia-
ru	czasu	pracy	pracowników	przy	rów-
noczesnym,	 proporcjonalnym	 obniże-
niu	 wynagrodzeń.	 Tego	 typu	 działania	
mogą	przynieść	obopólne	korzyści:	pra-
codawcy	„łapią	oddech”	dzięki	niższym	
kosztom	pracy,	a	pracownicy	zachowują	
swoje	posady.

W	 Polsce	 work	 sharing	 stosowany	
jest	niezwykle	rzadko.	Przyczyn	należy	
upatrywać	w	skomplikowanych	przepi-
sach	prawa	pracy	oraz	braku	rozwiązań	
wspierających	 lub	 rekompensujących	
obniżane	 wynagrodzenia	 pracowni-
ków.	 Należy	 również	 podkreślić	 niską	
świadomość	 zastosowania	 tej	 metody	
zarówno	wśród	pracowników,	jak	i	pra-
codawców.	 Czy	 Polacy	 rzeczywiście	
nie	 dostrzegają	 plusów	 tzw.	 dzielenia	
pracy?

Z	sondy	przeprowadzonej	przez	portal	
rynekpracy.pl	 wynika,	 że	 na	 okresowe	
ograniczenie	wymiaru	czasu	pracy	i	pro-
porcjonalne	 obniżenie	 płacy	 zgodziłaby	
się	 nieco	 ponad	 połowa	 ankietowanych	
Polaków.	 Spośród	 nich	 pełną	 aprobatę	
wyraziło	8,9%	ankietowanych.

Nieskore	 do	 kompromisu	 na	 rzecz	
ratowania	 swojej	 posady	 było	 47,8%	

respondentów.	 Niemal	 1/3	 wszystkich	
badanych	 okazała	 się	 zdecydowanie	
przeciwna	 ograniczaniu	 czasu	 pracy	
i wynagrodzenia,	a	kolejne	19%	respon-
dentów	 było	 nieprzychylne	 tego	 typu	
rozwiązaniom.	Popularna	na	Zachodzie	
forma	 uelastycznienia	 zatrudnienia	 –	
work	sharing	–	wciąż	spotyka	się	z	opo-
rem	wśród	dużej	części	Polaków.

Źródło:	www.rynekpracy.pl

Zdecydowanie	tak	 8,92%

Zdecydowanie	nie	 28,87%

Raczej	tak	 43,31%

Raczej	nie	 18,90%

Źródło: rynekpracy.pl na podstawie sondy przeprowadzonej 
w dniach 09.04-09.05.2009, n = 381

Wykres	1.	Czy	chcąc	zachować	posadę	zgodziłbyś	się	na	okresowe	ograniczenie	
wymiaru	czasu	pracy	i	proporcjonalne	obniżenie	Twoich	dochodów?
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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 


