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Z Krakowa
Nowe centrum turystyczne. Do końca 2010 r. między Bulwarem 
Czerwieńskim a ulicą Powiśle ma pojawić się nowoczesne Cen-
trum Obsługi Ruchu Turystycznego. U stóp Wzgórza Wawelskie-
go powstanie nowoczesny, a jednocześnie dobrze skomponowany 
z otoczeniem obiekt, który częściowo będzie schowany pod ziemią. 
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze miasta, budy-
nek Centrum wraz z projektowanym w ramach inwestycji zagospo-
darowaniem terenu ma na celu uporządkowanie obszaru leżącego 
w bezpośrednim sąsiedztwie Wawelu i nadanie mu właściwej ran-
gi estetycznej. Nowy budynek będzie pełnił funkcje bezpośrednio 
związane z obsługą turystów. Znajdzie się tu punkt informacyjny, 
pomieszczenie dla przewodników, przechowalnia bagażu i prze-
strzeń ekspozycyjna. Przewidziano też miejsce na stanowiska han-
dlowe i gastronomiczne. Przy okazji budowy Centrum Obsługi 
Ruchu Turystycznego zmodernizowany zostanie częściowo układ 
drogowy w tym rejonie. Powstaną też stanowiska dla autobusów, 
które mają się tam zatrzymywać jedynie na czas wysiadania i wsia-
dania turystów. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie 
ulicy Powiśle powstaje według koncepcji krakowskiego biura IBM 
Asymetria – zwycięzcy konkursu z 2007 r. Koszt inwestycji wynie-
sie około 19 milionów złotych.
Będzie nowy plac Nowy. Aż 25 projektantów wzięło udział w kon-
kursie na najlepszą koncepcję architektoniczno-urbanistyczną placu 
Nowego na krakowskim Kazimierzu. Zdaniem jurorów najtrafniej-
sza okazała się propozycja przedstawiona przez Biuro Projektów 
Lewicki Łatak.
Centrum Kongresowe – prace ruszyły. Ruszają pierwsze prace 
związane z budową Centrum Kongresowego przy rondzie Grun-
waldzkim. Rozpoczęto przygotowania terenu, na którym stanie 
obiekt. Prowadzone są również wykopaliska archeologiczne. W mię-
dzyczasie ma zostać przygotowana dokumentacja projektowa – pod-
stawa do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu 
zgody na realizację Centrum zostanie rozpisany przetarg i wyłonio-
ny wykonawca. Prace przy budowie samego Centrum rozpoczną 
się w przyszłym roku. Zgodnie  z planami, do 2013 r. przy rondzie 
Grunwaldzkim ma stanąć nowoczesny obiekt na ponad 2000 miejsc. 
Autorem koncepcji architektonicznej oraz projektu są pracownie In-
garden & Ewy – Architekci sp. z o.o. Kraków oraz Arata Isozaki & 
Associates Tokyo. Obiekt będzie spełniał wymagania międzynaro-
dowych organizacji kongresowych oraz najwyższe standardy aku-
styki i mechaniki widowiskowej. Budowa Centrum Kongresowego 
zostanie dofinansowana z Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego kwotą 20 mln euro. Wartość inwestycji szacuje się na 
około 350 mln zł. 
Wznowiono budowę kładki. Wznowiono prace przy budowie 
pierwszej kładki przez Wisłę. Nowa przeprawa ma połączyć Kazi-
mierz z Podgórzem. Od początku wiosny prace były wstrzymane, 
ponieważ wystąpiły niespodziewane problemy m.in. z podziemny-
mi instalacjami biegnącymi w tamtym rejonie, a także z ponownym 
wykorzystaniem przyczółków dawnego mostu. Zarząd Infrastruk-
tury Komunalnej i Transportu poinformował, że zmieniła się kon-
cepcja posadowienia konstrukcji, ponieważ zostaną zastosowane 
tzw. mikropale montowane do podłoża pod kątem prostym. Nowa 
kładka – o długości blisko 150 metrów – będzie biegła w miejscu 
dawnego mostu Franciszka Józefa – połączy ulicę Mostową z Bro-
dzińskiego. Termin zakończenia budowy został przesunięty na rok 
2010. Całkowity koszt budowy prawdopodobnie przekroczy 30 mln 
zł (pierwotnie planowano ok. 26 mln zł). Kładkę zaprojektowała 
Autorska Pracownia Projektowo-Plastyczna prof. Andrzeja Gettera. 
Miasto ogłosiło również przetarg na budowę drugiej kładki przez 
Wisłę. Przeprawa połączy Kazimierz i Ludwinów. Ta kładka dla pie-
szych i rowerzystów powstanie w oparciu o koncepcję i projekt kra-
kowskiego Biura Projektów Lewicki i Łatak. Jej konstrukcję będą 
tworzyć trzy platformy – dwie o niskim nachyleniu przeznaczone 
będą dla rowerzystów i osób niepełnosprawnych. Trzecia, w formie 
sinusoidy, przechodząca raz dołem, a raz górą całego układu, prze-
znaczona będzie dla pieszych.

Tabela kursów średnich walut nr 124/A/NBP/2009 na dzień 29.06.2009
1 USD 3,2084
1 EUR 4,4908
1 CHF 2,9401
1 GBP 5,2901
1 UAH 0,4152
1 CZK 0,1727
1 RUB 0,1026

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   3024,78 zł
 sprzedaż   3478,50 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 29.06.2009; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 29.06.2009; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,47 
EURIBOR EURO 1,1200
LIBOR
 CHF 0,3967

EUR 1,2256
USD 0,6119
GBP 1,2394

(dane na dzień 29.06.2009, 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:
maj 2009 (wartość w pkt.)
 Kurs początkowy Kurs końcowy Zmiana (w %)
WIG 30018,26 29018,62 -2,3
WIG20 1874,53 1802,37 -3,8
mWIG40* 1717,73 1742,43 2
SWIG-80 8737,62 9031,75 3
* 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 29.06.2009, 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 29.06.2009, 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 29.06.2009, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,84 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,58
Olej napędowy  3,88
(dane na dzień 29.06.2009, 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 29.06.2009, 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 29.06.2009; źródło: ZE Kraków)

Średnia cena gazu dla lokali ogrzewanych gazem ziemnym  
wynosi około 4,86 zł/m3.
(dane na dzień 29.06.2009; 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.

„Rodzina na swoim” wciąż popularna. Maj był rekordowym 
miesiącem wzrostu akcji kredytowej w ramach rządowego pro-
gramu „Rodzina na swoim”, realizowanego na podstawie ustawy 
z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywa-
niu własnego mieszkania. W miesiącu tym udzielono 2858 kre-
dytów na łączną kwotę 511 721 zł. Według stanu na 10 czerwca 
w sumie w ramach programu udzielonych zostało 21 169 kre-
dytów mieszkaniowych o łącznej wartości ponad 3 mld zł, przy 
czym w samym 2009 r. udzielono ich 10 540 na łączną kwo-
tę 1 787 207 zł – podaje Ministerstwo Infrastruktury. Zgodnie 
z ustawą, preferencyjny kredyt mieszkaniowy przez pierwszych 
8 lat spłaty jest objęty pomocą państwa w formie dopłat pokry-
wających część odsetek. O kredyt mieszkaniowy objęty dopłata-
mi do oprocentowania można ubiegać się w bankach uczestni-
czących w programie na podstawie umowy zawartej z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego. 
Obniżka stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 
24 czerwca stopy procentowe o 25 pkt proc. do poziomu: stopa 
referencyjna 3,50 proc., stopa lombardowa 5,00 proc., stopa de-
pozytowa 2,00 proc., stopa redyskonta weksli 3,75 proc. W oce-
nie Rady, w najbliższych miesiącach inflacja prawdopodobnie 
obniży się, choć nadal będzie się kształtować na podwyższonym 
poziomie, głównie ze względu na relatywnie wysoki roczny 
wskaźnik cen żywności oraz cen regulowanych, w tym przede 
wszystkim cen nośników energii. W kierunku wzrostu inflacji 
może oddziaływać obserwowany w ostatnim okresie wzrost cen 
ropy naftowej. Jednak w średnim okresie dalszy spadek presji 
popytowej powinien prowadzić do spadku inflacji – czytamy w 
komunikacie RPP. Według Rady dotychczasowe obniżki stóp 
procentowych NBP wraz ze zmniejszeniem stopy rezerwy obo-
wiązkowej będą sprzyjać powrotowi gospodarki na ścieżkę po-
tencjalnego tempa wzrostu.
Mniej oddanych mieszkań. W maju oddano do użytkowania 
12 043 nowe mieszkania. Oznacza to, że ogółem liczba odda-
nych lokali zmniejszyła się w porównaniu z kwietniem o 16 proc. 
Jak podaje GUS, największe spadki odnotowano w przypadku 
mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (oddano 
ich aż o 33 proc. mniej niż w kwietniu). Podobnej wielkości ob-
niżka nastąpiła również w przypadku mieszkań spółdzielczych. 
W kwietniu ich liczba wyniosła 704 lokale, podczas gdy w maju 
oddano tylko 498 mieszkań z tego segmentu. Nie oznacza to 
jednak, że w każdej grupie mieszkań oddanych do użytkowa-
nia obserwowaliśmy spadki. W przypadku mieszkań indywi-
dualnych oraz lokali zakładowych, komunalnych i społeczno-
czynszowych odnotowaliśmy wzrosty – nawet 167 proc. w skali 
miesiąca (157 lokali oddanych w kwietniu i 419 oddanych w 
maju). O zdecydowanie mniejszym wzroście można mówić w 
kontekście lokali indywidualnych. Liczba oddanych mieszkań z 
tego segmentu wyniosła w maju 4541 (wzrost o 9 proc. w po-
równaniu z miesiącem poprzednim).
Polska delegacja w Chinach. Intensyfikacja stosunków gospo-
darczych między Polską a Chinami – m.in. w zakresie handlu 
i inwestycji, w dziedzinie transportu morskiego, kolejowego, 
lotniczego i drogowego – była głównym celem czerwcowej wi-
zyty w Chinach ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka 
oraz przedstawicieli polskiego rządu. Minister Grabarczyk spo-
tkał się z ministrem kolei Chin Liu Zhijunem, uczestniczył jako 
przedstawiciel strony polskiej – udziałowca w Polsko-Chińskim 
Towarzystwie Okrętowym Chipolbrok – w spotkaniu ze stroną 
chińską oraz odwiedził Centrum Wystawowe EXPO 2010 w 
Szanghaju. Wziął także udział w seminarium infrastrukturalnym 
poświęconym możliwości udziału firm chińskich w rozbudowie 
polskiej infrastruktury. 
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MIESZKANIA I APARTAMENTY
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MISTRZEJOWICE, os. OŚWIECENIA
3-pokojowe mieszkanie do wejścia od zaraz. Kuchnia jasna, oddzielna, 
po remoncie, nowe flizy i terakota na podłodze oraz piecyk elektryczny 

do wody. Dwa mniejsze pokoje z panelami, duży salon od strony 
wschodniej z wyjściem na loggie, na podłodze płytki pcv. Łazienka  

z oddzielnym wc do remontu. W otoczeniu tereny rekreacyjne,  
pełna infrastruktura, sklepy, szkoły, szybki dojazd do centrum.

Pow. 64 m2, cena 330.000 zł, of. RIII/7978/06/09/MM/b
Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. STALOWE
3-pokojowe mieszkanie w wysokim standardzie. Jasna oddzielna kuchnia 
w pełni umeblowana, z meblami na wymiar, w tym zabudowana kuchenka 

gazowa, 3 pokoje, jeden mniejszy z dużą szafą wnękową w zabudowie na całej 
długości pokoju, duży salon od strony pd, będący pokojem przechodnim,  

z którego wchodzi się do sypialni. Mieszkanie po gen. rem.: w kuchni położono 
flizy i terakotę, w przedpokoju terakotę, w każdym z pokoi dębowy parkiet, 

rok temu wymiana wszystkich instalacji w mieszkaniu, nowe okna pcv, drzwi 
wejściowe antywłam. Do mieszkania przynależy piwnica 3 m2, na tym samym 
piętrze dodatkowo wózkownia, blok w poprzednim roku został ocieplony. Cicha 
i zielona część starej Nowej Huty, spokojne sąsiedztwo, w większości starsze 

osoby, w okolicy pełna infrastruktura, sklepy, szkoły, żłobki, tereny rekreacyjne. 
Mieszkanie do wejścia. Bardzo atrakcyjna cena.

Pow. 57 m2, cena 310.000 zł, of. RIV/608/06/09MM
Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. OGRODOWE
Komfortowe, jasne, ustawne, 2-pokojowe mieszkanie po generalnym 
remoncie – do zamieszkania od zaraz. Nowoczesne drewniane firmy  

Szwepol rolety wewnętrzne, drzwi GERDA, w pełni umeblowana 
kuchnia. Do mieszkania przynależy bardzo duża piwnica.

Pow. 48 m2, cena 285.000 zł, of. RIV/66/06/09/MM 
Tel.: 516 120 807

PRĄDNIK CZERWONY, UL. ROZRYWKA
Przestronne 2-pokojowe mieszkanie w atrakcyjnej okolicy. Dwa duże 

pokoje, z salonu wyjście na loggie, w pokojach i przedpokoju na podłodze 
parkiet, w kuchni i łazience – terakota. Przedpokój z bardzo pojemną 

zabudową. Jasna oddzielna kuchnia, umeblowana meblami w stylu późne 
retro, w dobrym stanie, dodatkowo kuchenka gazowa i lodówka. Łazienka: 

z dużą wanną, umywalka (niestety nieco poobijana, więc do wymiany) 
oraz wc. Mieszkanie widokowe, 8 piętro. Mieszkanie odświeżane 1,5 roku 
temu. Obecnie jest wynajmowane, stąd na zdjęciu jest inne umeblowanie. 
Pełna infrastruktura, bardzo dobra komunikacja, nieopodal rondo Barei z 

licznymi połączeniami z niemal każdym punktem miasta. 
Pow. 56 m2, cena 320.000 zł, of. RII/64/06/09/MM 

Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. LEA 
Przestronne, 4−pokojowe, w bardzo atrakcyjnej lokalizacji blisko centrum. W całości 
umeblowane, bardzo ciekawy układ przestrzenny, przedpokój połączony z jadalnią, 
duża, jasna kuchnia, dwie wykończone w wysokim standardzie łazienki, sypialnia 

i gabinet. Oszklona loggia, piwnica, wózkownia i miejsce postojowe. Nowe budownictwo.
Pow. 86,2 m2, cena 610.000 zł, of. 25/03/09/MM

Tel.: 516 120 807

PRĄDNIK BIAŁY, UL. SŁOMCZYŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe w bardzo spokojnej okolicy. Jasna kuchnia w 

aneksie do bardzo dużego salonu, kuchnia wyposaż. (z wyjątkiem lodówki)  
i umebl., z terakotą na podłodze i oknem wychodzącym na północ.  

W salonie jesionowe deski podłogowe oraz wyjście na 18-metrowy taras 
z przepięknym widokiem na Wawel od strony zach. Mniejszy pokój z 

zabudowaną szafą wnękową i wyjściem na taras. Łazienka bardzo duża, 
w wysokim standardzie. Przedpokój z zabudowaną szafą i terakotą na 
podłodze. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. Możliwość 

dokupienia garażu. Mieszkanie ma niestandardową wysokość od 2,7 do 3,4 m. 
Nowe, bardzo spokojne osiedle, dużo zieleni, szybki dojazd do centrum.

Pow. 50 m2, cena 330.000 zł, of. RI/762/05/09/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.  
Instalacje gazowa i elektryczna wymienione, blok ocieplony  

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

Pow. 37 m2, cena 220.000 zł, of. RIV/43/04/09/MM
Tel.: 516 120 807 

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. SŁONECZNE
Mieszkanie 2-pokojowe w starej części Nowej Huty, w bardzo atrakcyjnej 

cenie. Mieszkanie do generalnego remontu, składa się ono z bardzo dużej 
jasnej, oddzielnej kuchni oraz dwóch pokoi, mniejszy od strony półn.-zach., 

salon z wyjściem na loggię od strony pd.-wsch. Łazienka razem z wc, a 
także przestronny przedpokój z miejscem pod zabudowę. Mieszkanie jest 

zlokalizowane na spokojnym osiedlu wśród niskiej zabudowy z bardzo dużą 
ilością zieleni. W okolicy pełna infrastruktura, sklepy, szkoły, żłobki, apteki, 

poczta, przychodnia, parki i tereny rekreacyjne. 
Pow. 52 m2, cena: 258.000 zł, of. RIV/65/06/09/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 
komunikacyjne. 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
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

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. remoncie , of. RIV/24/03/09/MM

210.000 zł NOWA HUTA os. PIASTÓW 27 m2, garsoniera w bloku  
z 2009 r., wykończona łazienka, położone panele,  
do umeblowania, of. RIV/62/06/09/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-pokojowe, jasna kuchnia, X piętro, balkon,  
of. RIV/A/705/09/MM

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

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

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

225.000 zł KURDWANÓW ul. FILIPOWICZA 34 m2, mieszkanie 
1-pokojowe, do wejścia. Widok z 3 piętra 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 
kuchennym, 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 
1190.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 35 m2, ciemna kuchnia, 

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

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

225.000 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

245.000 zł AZORY ul. JAREMY 34,5 m2, po generalnym remoncie,  
oddzielna kuchnia, of. RI/780/09/MM

252.000 zł AZORY ul. STACHIEWICZA 37 m2, pierwsze piętro, 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

269.000 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 piętro, 
loggia, of. RIV/570/08/MM

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

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

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

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

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

350.000 zł KROWODRZA ul. KLUCZBORSKA 47,5 m2, nowe budownictwo, 
kuchnia w formie aneksu, do odświeżenia, of. RI/24/07/KT

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, dwa 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, dwa 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

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, trzypok. mieszkanie na I p./X p. 

Duże mieszkanie z loggią i piwnicą, oddzielną kuchnią, of. RIX/79/04/09/TS
325.000 zł MISTRZEJOWICE ul. POWSTAŃCÓW 51,5 m2 zadbane, loggia, 

wyposażone, of. RIII/50/05/09
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 piętro, loggia, 

of. RIV/A/1053/10/MM
360.000 zł WOLA DUCHACKA ul. BIAŁORUSKA 64,2 m2, mieszkanie posiada 

bardzo duży balkon – ok. 10 m2, posiada również aż dwie piwnice  
ok. 5 m2, of. RIX/760/10/MM/TS

3700.000 zł NOWA HUTA os. SPORTOWE 68 m2 po remoncie, blok jednopiętrowy, 
of. RIV/63/06/09/MM

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 
kuchnia, I piętro, 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 umebl. kuchnia, 
wysoki parter, suszarnia, piwnica, po gen. rem., of. RIV/A/930/09/MM

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

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

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

410.000 zł PŁASZÓW ul. LIPSKA 69 m2, jasna kuchnia, mieszkanie 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. Do mieszkania przynależy balkon i piwnica, of. RIV/526/08/MM 

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

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

475.000 zł  OLSZA ul. MAJERA 76 m2, nowe budownictwo, wysoki standard,  
of. RII/59/05/09/MM

Czteropokojowe i większe
490.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM E 84,4 m2, mieszkanie 5-pokojowe, jasna, 

umeblowana kuchnia, I piętro, 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. remoncie, 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 piętro, loggia, garaż, piwnica,  
of. RIV/A/1285/11/MM

Luksusowy pięciogwiazdkowy hotel Casino, Wellness&SPA w Kołobrzegu. 
Luksus i nowoczesność w wyjątkowej lokalizacji, 20 m od morza.
Sprzedaż apartamentów w systemie condo. Ostatnie apartamenty.

Tylko w GREAT HOUSE system płatności 20/80.
KUP I ZARABIAJ PODWÓJNIE.

Tel.: 602 41-40-65
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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

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
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Emaus of.4049 
Apartament 2-pok. w stanie dewelo-
perskim w Salwator Residence,  
pow. 74 m2 + garaż podziemny,  
cichobieżna 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 595 000 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. Balicka 35
Tel. 012−636−54−97
polnoc@polnoc.pl

Więcej ofert: www.polnoc.pl

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

Oferta promocyjna i szczegóły www.polnoc.pl

ZABIERZÓW, ul. Rodziny Poganów
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.
BNP-4402

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

KOCMYRZOWSKA
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Działka usługowa o pow. 30 a z WZ na budynek 
2-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.
BNP-4994

CENA: 199.000 zł brutto 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 

BNP – 4801

CENA: 147.000 zł 
KONTAKT: 510-259-399

KOZŁÓWEK, 
ul. Spółdzielców
Dwa mieszkania 

1-pokojowe  
o pow. ok. 24 m2,  
do odnowienia.

BNP – 4806 i 4807

CENA OD: 142.000 zł 
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: 3231 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.

BNP-4581
CENA od: 40.000 – 55.000 zł KONTAKT: 510-259-399

BNP-4582
CENA od: 550 zł netto WYNAJEM

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

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

OKAZJA!

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

Lokal/mieszkanie na parterze o pow. 46 m2 po generalnym remoncie. 
Oddzielne pomieszczenia. Do lokalu przynależy piwnica. Sąsiedztwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Wawelu, Plant. Generuje dochód -  
jest wynajęty.

BNP-4672
CENA: 449.000 zł   KONTAKT: 509-951-803
     KONTAKT: 509-580-818

OKAZJA!

OKAZJA! TYLKO 3.231 zł/ar netto
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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
NOWA HUTA, 1139 m2, obiekt magazynowy/produkcyjny. Dz. 1,39 ha. 
Of 2078 3 200 000 zł

PRZEWÓZ, 461 m2, idealny na działalność lub dom dwurodzinny;  
2 oddzielne wejścia, oddzielne media. Działka 15 a, w całości  
budowlana. Of 1781 890 000 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
BALICKA, okolice, 9,2 a, płaska, prostokątna, media w ulicy.  
Of 3175 820 000 zł
BRONOWICE, Przybyszewskiego, 11,3 a, pozwolenie na budowę.  
Of 3212 800 000 zł
KRYSPINÓW, 63 a, przemysłowa, objęta planem, sąsiedztwo  
lotniska, intensywność zabudowy do 0,5, wysokość do 14 m.  
Of 3121 1 827 000 zł
MAŁA GÓRA, 48 a, WZiZT na zab. wielorodz., ok 6000 PUM. 3 600 000 zł
MOGILANY, 31 a, budowlano-rolna, 30x100 m, stok południowy.  
Of 3162 310 000 zł
RYBITWY, 2 ha, przemysłowa, aktualne WZiZT na drukarnię, 
wysokość do 16 m, kształtna, dojazd TIR. Of 3071 3 900 000 zł
SIDZINA, 11,3 a, budowlana, objęta planem zagospodarowania.  
Of 3141 175 000 zł
SIDZINA, 62,5 a, pozwolenie na 5 bliźniaków 2x200 m2 oraz dwóch 
rezydencji po 295 m2, media w ulicy. Of 2941 800 000 zł netto
SWOSZOWICE, Podgórki, okolice, 31 a, 40x78 m, media w drodze. 
Of 2378 930 000 zł
WROBELA, 48 a, WZiZT na obiekt magazynowy z zapleczem socjal-
nym, położona w sąsiedztwie budowanej obwodnicy. Of 157 1 050 000 zł

DOMY W KRAKOWIE
AZORY, 278 m2, wolnostojący, 1980 r, 6 pokoi, garaż. Działka 4,7 a. 
Of 2765, 1 500 000 zł
BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 290 m2, pół bliźniaka, stan b. dobry, 
ruchliwe miejsce, idealne na biuro. Działka 7,8 a. Of 2926 2 990 000 zł
BOREK FAŁĘCKI, 350 m2, 3 kondygnacje, dwa wejścia. Dz. 7 a.  
Of 466 1 280 000 zł
BRONOWICE, ok. Rydla, 340 m2, do remontu, przyziemie z lokalem 
użytkowym, piętro mieszkalne; strych do adaptacji. Of 3220 1 150 000 zł
KLINY, 187 m2, 7-letnia szeregówka, do wejścia, 5 pokoi. Dz. 2,7 a. 
Of 651, 819 000 zł
KOSTRZE, 137 m2, pół bliźniaka, do wykończenia, 5 pokoi. Dz 8 a. 
Of 1998, 799 000 zł
OPATKOWICE, 185 m2, wolnostojący, 1982 r., 6 pokoi.  
Dz. 8,5 a. Of 2923 650 000 zł

OPATKOWICE, 173 m2, pół bliźniaka, do wykończenia. Dz. 4,7 a.  
Of 465 700 000 zł
PACHOŃSKIEGO, 120 m2, pół bliźniaka, 4 pokoje, garaż. Dz 2,2 a. 
Of 2766 750 000 zł
WOLA JUSTOWSKA, ok. Koguciej, 180 m2, wolnostojący, 1980 r., 
zadbany, do wejścia, 4 pokoje, garaż. Działka 8,3 a, kształtna,  
zagospodarowana. Of 2657 1 580 000 zł

DOMY W OKOLICACH KRAKOWA
BOLECHOWICE, 263 m2, sur. zamknięty, projekt indywidualny. 
Działka 8,14 a, malownicza okolica. Of 2612 685 000 zł

BOLECHOWICE, 190 m2, 2000 r., do wejścia. Działka 27 a,  
w sąsiedztwie lasu, oaza ciszy i spokoju. Of 3066 970 000 zł

KRYSPINÓW, 200 m2, stan sur. zamkn. + ocieplenie i tynki zewn.,  
5 pokoi, garaż 2-stanowiskowy. Działka 11,5 a. Of 2891 850 000 zł

LIBERTÓW, 202 m2, pół bliźniaka, surowy otwarty, 5 pokoi. Dz. 4 a. 
Of 2587 495 000 zł

LIBERTÓW, 340 m2, stan deweloperski, indywidualny projekt  
przestronne wnętrza. Działka 8,2 a z rozległą panoramą Krakowa.  
Of 2468, WYŁĄCZNOŚĆ 1 450 000 zł

TROJANOWICE, 110 m2, sur. zamknięty. Dz. 8,6 a. Of 1465 395 000 zł

WIELICZKA, 142 m2, wolnostojący, 1978 r, 4 pokoje. Działka 13 a. 
Of 2964 550 000 zł

ZABIERZÓW, 222 m2, do wykończenia, indywidualny projekt. 
Działka 7 a. Of 1096 880 000 zł

złMIESZKANIA
44 m2, 2-pok., ŚLĄSKA, po remoncie, 3 p./3, pokoje 26 i 14 m2.  
Of 768 349 800 zł

54,5 m2, 2-pok., PODŁĘSKA, 2003 r., parter, os strzeżone.  
Of 3167 390 000 zł

61 m2, 3-pok., TEATRALNE, 3 p./4, stan b. dobry, 4928 zł/m2.  
Of 1744 301 500 zł

62 m2, 3-pok., PIASTOWSKA/LEA, wys. parter w kamienicy,  
po gen. remoncie, znakomita lokalizacja, sąsiedztwo miasteczka 
AGH. Of 3185 420 000 zł

64 m2, 3-pok., LIPSKA, 1995 r., parter, do odświeżenia, 4980 zł/m2! 
Of 2875 310 000 zł

65 m2, 4-pok., RADZIKOWSKIEGO, 1999 r., 1 p./3, os. zamknięte. 
Of 3024 498 000 zł

67 m2, 3-pok., ELDORADO, 1 p./3, do wykończenia, oddzielna kuch-
nia, os. ogrodzone strzeżone, sąsiedztwo parku. Of 3172 565 000 zł

75 m2, 3-pok., PSZCZELNA, 2002 r., 1p./3, wys. standard, 2 
balkony. Of 2072 499 000 zł

80 m2, 4-pok., LIPSKA, 2 p./4, 1993 r., do wejścia, loggia, piwnica. 
Of 2867 480 000 zł

94 m2, -pok., MYŚLENICKA, 1980 r. po remoncie, wydzielone piętro 
domu, bardzo przestronne, bezczynszowe. Of 3079 450 000 zł

127 m2, 5-pok., OJCOWSKA, okolice, 2001 r., 2-poziomowe, 1 piętro 
+ poddasze, kameralne, ogrodzone osiedle. Of 3203 850 000 zł

GAJ, 330 m2, 8-letni, parterowy, 
rozłożysta bryła. Pięknie zagospodarowa-

na, kształtna działka 40 a.  
Of 1725, 1 580 000 zł

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

widokowa. Of 640, 670 000 zł 

NOWA HUTA, 170 m2, pół bliźniaka,  
stan deweloperski. Działka 3a. Of 1630,  

580 000 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

190.000 30 m2 SŁOMCZYŃSKIEGO 1 piętro balkon aneks kuch garaż 20.000 9906

223.000 24 m2 ZAMOYSKIEGO kuch., łaz. urządzone 9723

240.000 30,60 m2 ZAKĄTEK do bież. rem., loggia 9830

240.000 30 m2 SZLACHTOWSKIEGO standard, 2 piętro 9936

2−POKOJOWE

134.000 43 m2 PROSZOWICE parter do wykończ 9820

187.000 37 m2 KAZIMIERZOWSKIE 1 piętro nowe okna 9934

235.000 37 m2 AL. POKOJU c. kuch standard 9164

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

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

260.000 39 m2 DĄBIE nowe okna reszta do rem. 4/4p 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., c. kuch. 9245

290.000 50,7 m2 KOBIERZYŃSKA 3 p. balkon 8987

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

338.000 51 m2 MAZOWIECKA do rem., parter 9815

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

380.000 49 m2 MYDLNIKI 2 piętro wys. stand. wykończ 9805

540.000 63 m2 KOLBERGA 1/4 p. ogrz. miejskie 9256

3−POKOJOWE
349.000 67 m2 KRAKOWIAKÓW 1/2 p., meble i AGD w cenie 9248

365.000 60 m2 BOREK FAŁĘCKI parter, po rem. wys. stad. ogródek 9428

380.000 70 m2 BOREK FAŁĘCKI 1 piętro po rem wys std 9429

399.000 52,50 m2 LEA łaz i wc po gen rem, 5/9 p. 8398

410.000 65 m2 KIJOWSKA 3 p., do bieżącego rem. loggia 9862

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 86 m2 WYSŁOUCHÓW parter 9832

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

950.000 133 m2 RADZIKOWSKIEGO 2-poziomowe, wys. stand. 9643

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

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

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

13 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

LOKAL HANDLOWY/UŻYTKOWY
140.000 20 m2 PRĄDNIK BIAŁY parter rej. Siewnej witryna ogrz miejskie 9920
295.000 37 m2 REJON WAWELU parter, 2 pok., kuch., łaz. 9526
408.000 36,7 m2 REJON WAWELU, oficyna parter ogrz. elektr. 8984

DOMY / KAMIENICE w Krakowie
311.000 38 m2 2,76 a   PRĄDNIK BIAŁY udział w domu 2-rodzinnym 9669
380.000 150 m2 7 a TYNIEC do remontu 3 pok., kuch., łaz. 9211
419.000 60 m2 4,39 a PRADNIK BIAŁY do rozbiórki lub gen. rem. 8742
720.000 210 m2 6 a ZAKOPIAŃSKA świetny na działalność 7695
1.050.000 210 m2  BOREK FAŁĘCKI 3 mieszkania po gen. rem. 9427
3.300.000 600 m2 4,34 a ŁOBZÓW 7 mieszkań instalacja wymieniona 9000
408.000 36,7 m2  REJON WAWELU, oficyna parter ogrz. elektr. 8984

DOMY poza Krakowem
150.000 45 m2 6,29 a MIRÓW Gm. ALWERNIA 2 pok., kuch., łaz. ogrodzony,  
   nadaje się na handel, usługi 9939

DZIAŁKI w Krakowie
100.000 10 a PRZYLASEK RUSIECKI szer. 23 m, p,w,g 9600
109.000 9 a WĘGRZYNOWICKA (N.Huta) kwadrat, asfalt p,w,g WZ 9793
124.000 12,43 a PRZYLASEK RUSIECKI szer. 30 m prąd, woda, gaz 9641
262.000 10,48 a MISTRZEJOWICE asfalt, usługi, handel, myjnia, zakł. wulkanizacyjny 61
650.000 10,27 a PRZEGORZAŁY szer. 18 m, p,w,g w drodze WZ na dwa domy 8581

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. 24 m, p,w,g 50 m do asfaltu 9886
120.000 18 a SUCHORABA GM. NIEPOŁOMICE szer. 30 m, 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. 23 m, 4 działki po 16 a, p,w,g 9821
159.000 16 a MICHAŁOWICE szer. 20 m, p, w, g na działce 9111
180.000 33 a GOŁUCHOWICE GM. SKAWINA szer. 24 m, 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 m, 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

1.500.000 16,48 a  KRAKÓW, UL. LUBOSTROŃ budynek 4-kondygn 9653

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA / LOKALE / DOMY
800 PLN  23,5 m2 LANCKOROŃSKA 1-pok., jasna kuchnia, umeblowane, lodówka 9770

1.250 PLN 37 m2 AL. POKOJU umeblowane, std studencki 9164

1.300 PLN 54 m2 SPOKOJNA umeblowane pralka lodówka

1.500 PLN 52 m2 ŁOKIETKA przy Wrocławskiej, wys std pralka, lodówka, zmywarka 9131

1.600 PLN 53 m2 KRÓLEWSKA 2-pok. po rem., umeblowane, pralka, lodówka 8476

5.000 PLN 500 m2 ZABIERZÓW 2 hale murowana ogrzewana i blaszana 32 a dojazd  
  dla ciężarówek 9558

6.500 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

Oferty specjalne !
DO WYNAJĘCIA

LANCKOROŃSKA 1-pokojowe, 23,5 m2 jasna kuchnia, umeblowane lodówka 800 PLN of 9770
WOLA JUSTOWSKA 370 m2 rezydencja po remoncie umeblowany, wyposażony, kominek sauna jacuzzi, garaż na 3 auta działka 

14 a 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
ALEJA POKOJU 37 m2 2 pok. z ciemną kuchnią 235.000 PLN of 9164

KARNIÓW gm. Kocmyrzów 17a bud.-rol., prąd, woda, gaz of 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,  
2 100 000 zł 

LIBERTÓW  
przestronne dwupozi-
omowe mieszkanie o 
powierzchni 112 m2 
użytkowych (180 m2 
po podłodze) w cichej 
lokalizacji z dobrym 

dojazdem do centrum 
Krakowa. 595 000 zł

BIELSKO BIAŁA,
Rynek 9 i 10,  

dwie kamienice,  
pow. 1751 m2,  
brak najemców,  

3 450 000 zł

SOBIESKI RESIDENCE
Nowa ekskluzywna 

inwestycja przy ulicy 
Łobzowskiej, apartamen-

ty o powierzchni  
43 do 166 m2, stan 

deweloperski jak i miesz-
kania wykończone.

CZYSTA  
ciche dwupokojowe 

mieszkanie w centrum 
miasta, wysoki  

standard wykończenia, 
gotowe do zamieszka-

nia. 54 m2.  
607 500 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.  
60 m2, umeblowane, 

wyposażone.  
2100 zł/m-c

WISŁA RESIDENCE  
– ul. Piwna, serce 
Starego Podgórza.  

2 pokojowe mieszkanie 
w nowej inwestycji,  
40 m2 z balkonem, 

nowocześnie umeblo-
wane i wyposażone.  

1900 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,  

nowe mieszkania 
położone w prestiżowej 

inwestycji  Sobieski 
Residence przy ulicy 

Łobzowskiej.  
Już od 1650 zł/m-c

MONTE CASSINO  
nowe mieszkanie  

2 pokojowe o powierzchni 
55 m2, doskonała 

lokalizacja z dogodnymi 
połączeniami komunikacji 

miejskiej. Miejsce  
postojowe w garażu 

podziemnym.  
1900 zł/mc
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KRAKÓW, NIEZAPOMINAJEK - BHw153
2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 55 m2 usytuowane na 

parterze w nowopowstałym budynku mieszkalnym. Mieszkanie  
w stanie idealnym, nowocześnie wykończone. Składa się z salonu, 

aneksu kuchennego z wyjściem na balkon, sypialni, łazienki
z toaletą, pralni/garderoby, przedpokoju. Teren chroniony, 

monitorowany, ładnie zagospodarowany. Brama wjazdowa na 
pilota. Do mieszkania przynależy garaż oraz komórka lokatorska. 

Istnieje możliwość zakupu mieszkania.
Cena miesięcznie: 1700 zł + opłaty

GM. WIELICZKA, SIERCZA - BH338 
Oryginalnie zaprojektowany dom wolnost.o pow. 250 m2, położony 

na pięknej, widokowej działce 0,51 ha w Sierczy. Dom z 2001 r., 
piętrowy, z poddaszem użytkowym. Do frontu budynku przylega 

zadaszona drewniana weranda (40 m2) z zejściem do ogrodu. Dz. 
w całości ogrodzona, z bramą wjazdową na pilota, obiekt chroniony. 

Ponadto ogrodzony staw rybny (200 m2) z pomostem oraz 
wolnos. garaż dwustanowiskowy (38 m2). W ogrodzie mnóstwo 
wyselekcjonowanych gatunków drzew i krzewów, sad owocowy 
oraz działka uprawna. Teren w całości budowlany, doskonały pod 

inwestycje typu hotel, pensjonat, spa, itp. Gorąco polecamy!
Cena: 2 500 000 zł

WIELICZKA - BH491
Dom w zab. szereg. 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 ogrodzona, podjazd do garażu oraz  

do drzwi wejściowych wyłożony kostką brukową.
Cena: 605 000 zł

GŁOGOCZÓW - BH498
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 doprowadze-
nia z sąsiednich działek, prąd przy działce. Działka objęta miejsc. 

planem zagospod. z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. 
Cena: 303 600 zł

OFERTY SPECJALNE

WYNAJEM

KRAKÓW, ALEJA JULIUSZA SŁOWACKIEGO - BHw152
Lokal biurowy, usługowy o powierzchni 200 m2, usytuowany na 
piątym piętrze w luksusowej, nowoczesnej kamienicy przy Alei J. 
Słowackiego. Lokal wykończony według indywidualnego projektu 

- otwarta przestrzeń plus wydzielone miejsca do pracy, węzeł sanitar-
ny. Biuro połączone bezpośrednio z widokowym tarasem.

Pomieszczenia klimatyzowane. W budynku winda. Możliwość 
wynajęcia miejsc postojowych na wydzielonym parkingu.

Cena miesięcznie: 66,33 zł/m2 netto + koszty eksploatacji  
14,50 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 
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.
Cena: 370 200 zł

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: 2000 zł  
(w cenie miejsce garażowe!!!) + czynsz + media wg. zużycia.

KRAKÓW, OKOLICE KAPELANKI - BH503 
Dwupokojowe mieszkanie o pow. użytkowej 55 m2, zaś całkowitej  
ok. 64 m2. Usytuowane na ostatnim piętrze w 4-piętrowym bloku  
z 2001r. Rozkład: pokój dzienny, sypialnia, kuchnia (umeblowana 

i wyposażona), łazienka, przedpokój, garderoba. Wystawa okien na 
północny-zachód. Mieszkanie do odświeżenia. Miejsce parkingowe 

przy bloku, teren ogrodzony. Osiedle zielone, bardzo dobrze rozwinięta 
infrastruktura.

Cena: 550 000 zł

KRAKÓW, NIEZAPOMINAJEK - BHw154
3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 76 m2 usytuowane na 

pierwszym piętrze w nowym budynku mieszkalnym. Mieszkanie 
w stanie idealnym, jasne, nowocześnie wykończone. Składa się 
z salonu, aneksu kuchennego z wyjściem na balkon, 2 sypialni, 

łazienki z toaletą, pralni/garderoby, przedpokoju. Mieszkanie 
częściowo umeblowane. Teren chroniony, monitorowany, ładnie 
zagospodarowany. Brama wjazdowa na pilota. Do mieszkania 

przynależy garaż oraz komórka lokatorska.
Cena miesięcznie: 2400 zł + opłaty

KRAKÓW, PLAC BAWÓŁ - BHw155
2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 50 m2 w bardzo dobrym 

standardzie, usytuowane na drugim piętrze w kamienicy w samym 
sercu krakowskiego Kazimierza. Rozkład pomieszczeń: pokój 

dzienny z wyjściem na balkon, aneks kuchenny, sypialnia, łazienka, 
przedpokój. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone.  

W cenie miejsce parkingowe przed budynkiem.
Cena miesięcznie: 1850 zł (w tym czynsz) + media wg zużycia

GM. ZIELONKI, PĘKOWICE - BH505
3-pokojowe mieszkanie z pięknymi widokami na okolicę, usy-

tuowane na pierwszym piętrze w budynku na nowym kameralnym 
osiedlu w Pękowicach. Mieszkanie w stanie deweloperskim o 
powierzchni 69,50 m2: przedpokój, pokój dzienny z wyjściem 

na balkon/taras, kuchnia, 2 sypialnie, łazienka, toaleta. Teren ogrod-
zony, wyłożony kostka brukową, wjazd bramą na pilota. Możliwość 

zakupu garażu w cenie 25 000 zł brutto.
Cena: 403 100 zł
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Licencja nr 3051

NOWE INWESTYCJE
!!!Biskupia – 39 - 110 m2, www.biskupia4.com 11 770 – 14 445 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/m2

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 000PLN
Krakowska – 74 m2, front, witryna, parter 120 PLN netto/m2 neg.
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/m2
Kupa – 59 m2, front, witryna 4200 PLN
ok. Rynku Głównego – 150 m2, parter , front , witryna 45 000 PLN
Plac Axentowicza – 220 m2, 7 pokoi, 4 a, 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 - 42m2, front, drzwi przeszklone 9 000 PLN/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 netto/m2
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, 12a, 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 – 1150 m2 mieszkań + 500 m2 strychu + 350 m2 piwnic, 
lokale 5 000 000 PLN
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)

Armii Krajowej – 45,6 m2, 7 p., do wejścia, balkon, piwnica 300 000 PLN
Długa – 61 m2, 4 p., winda, po remoncie, do wejścia 565 000 PLN
Józefińska – 67,09, 1 p., do wejścia, ładne, wysokie – 4,2 m 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 – 56 m2, 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 324 000PLN
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 650 000 PLN
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 – 216 m2, strych do adaptacji 590 000 PLN
Starowiślna – 88 m2, 2 p., nowe, stan dewelop., loggia, piwnica 8500 PLN/m2
Szlak – 88 m2, 3p. do remontu, winda 8000 PLN/m2
Wrocławska – 68 m2, 2 p., do wejścia + garaż 646 000 PLN
Zegadłowicza – 51 m2, nowe, stan dewelop. 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 1 100 000 PLN 
Wróblowice – 7 a, budowlana, dom do rozbiórki 330 000 PLN
Zielonki-Marszowiec – 12 a, wszystkie media w działce, płaska 600 000 PLN

DLA INWESTORA
Aleja Pokoju – 1 ha, komercja, 12 500 m2, handel, biura, hotel 7 500 000PLN
ok. Ronda Grunwaldzkiego – 30 a, rozpoczęta budowa hotelu,  
165 pokoi 17 000 000 PLN
ok. ul. Krakowskiej – 5,5 a z WZ na 900 m2 p. m.  
+ 240 m2 komerc. 9 500 000 PLN
!ok. ul. Olszanickiej – 31 a, bud., WZ i pozwol. 2000 m2 PUM 3 200 000 PLN
ok. ul. Wadowickiej – 90 a, WZ bud. biurowy  
o pow. uż. 23 580 m2 30 000 000 PLN
Tomaszowice – 60 a, projekt na 8 domów jednorodz. 28 000 PLN netto/a
Witkowicka – 41,38 a, bud., wg planu zagosp. domki szereg.,  
ok. 2000 m2 PUM 50 000 PLN/a
Wola Justowska - 42,5 a, WZ  1 750 000 PLN
Zakopiańska – 16 a, komercyjna, uzbrojona 600 000 PLN
Żabiniec – 40 a, WZ na 4000 m2 PUM; 40 miejsc parking. 4 500 000 PLN

MIESZKANIA − WYNAJEM 

(35 ofert na stronie)
Długa – 85,5 m2, 3 p., winda, wykończone, wyposażone 5000 PLN
Hetmańska – 49 m2, wyposażone, dwustronne, 3 pokoje 2000 PLN
Jana – 84 m2, 4 p., po remoncie, wyposażone, 3 pokoje 4000 PLN
Krakowska – 55 m2, do wejścia, wykończone 2000 PLN
ok. Pędzichów – 125 m2, 3 p., wyposaż., wys. standard, balkon, parking 4000 PLN
Sucha – 160 m2, dom, wyposażony, 5 pokoi 6000 PLN
Szpitalna – 43 m2, ładne, do wejści 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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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 p./IV p., balk., 
350 000 zł
FATIMSKA - 1 pok., 30 m2, III p./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 p./IV p., mieszkanie do rem., 260 000 zł
SZUWAROWA (Ruczaj) - 3 pok., 87,20 m2, dwupoz, wys. standard, 660 000 zł
BRONISŁAWY (Salwator) - 3 pok., 66 m2, II p, idealna lokalizacja, 740 000 zł
GROTA ROWECKIEGO - 3 pok., 73 m2, parter/X p., 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
BELLINY PRAŻMOW. - 3 pok., 125/86 m2, II p./II p., wysoki 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

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 p./III p. i 285 m2, 8 pok., ogród 58 m2, 
7000 zł/m2
Ojców/Pieskowa Skała, Otulina OPN posiadłość 23 ha, zabudowania 
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 

KLINY - dom wolnostojący po remoncie 2004 r., 280 m2, dz. 7,5 a, 1 600 000 zł
BOREK FAŁĘCKI - dom wolnostojący, 370 m2, dz. 14 a, dwa 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 3500 zł/a
ŁĘG (ok. Łasku Łęgowskiego) - 58 a, dz. bud. - 812 000 zł
ŁAGIEWNIKI - 12 a, dz. bud. - 600 000 zł
RYBITWY - 2,3 ha, dz. pod hale magazynowe i logistykę z WZiZT
OWCZARY - dwie działki po 10 a, w centrum Owczar, bud. / uzbrojone 15 000 zł/a
MODLNICZKA - 40 a, budowlana, w okol. nowe zabud. jednorodzinne, 25 000 zł/a
KRASIENIEC ZAKUPNY - 29 a, budowlana, widokowa 250 000 zł/8500 a
RZĄSKA - działka budowlana, media i kanalizacja 25 000 zł/a
SIEBOROWICE gm. Michałowice - dz. rolna, 12,5 a, media, możliwość przekw. 4000 zł/a
WOŁOWICE - gm. Liszki - działka 88 a, bud/rolna , podział na 4 działki, 5500 zł/a

Agencja 
B. Kluziewicz

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

tel./fax (+4812) 633 65 61

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

e-mail: office@realestate-kluziewicz.com

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
os. Jagiellońskie - gars., 24 m2, IV p./IV p.  
- 140 000 zł
Racławicka - P+aneks.kuch., 30 m2, I vp./IV p. 
 - 239 000 zł
Aleksandry - P+aneks kuch., 31 m2, X p./X p.- 
155 000 zł
os.Teatralne - P+K, 32 m2, III p./III p. - 179 000 zł
Barbary - P+K, 35 m2, II p./IV p. - 170 000 zł
Konecznego - P+K, 38 m2, I p./IV p. - 258 000 zł 
Cybulskiego - P (studio), 52 m2, III p./III p. - 450 000 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
Karłowicza - 2P+K, 56 m2, II p./III p. - 644 000 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
Gersona - 3P+K, 48 m2, VI p./X p. - 330 000 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 kuch., 60 m2, II p./II p.  
- 400 000 zł
Aleksandry - 3P+K, 61 m2, III p./X p. - 290 000 zł
Siewna - 3P+K, 62 m2, IV p./IV p. - 379 000 zł
Konarskiego - 3P+K, 62 m2, IV p./IV p. - 630 000 zł
os. Stalowe - 3P+K, 63 m2, V p./V p. - 290 000 zł
Bojki - 3P+K, 63 m2, IX p./X p. - 299 000 zł
Tarnobrzeska - 3P+K, 63 m2, III p./IV p. - 325 000 zł
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
Akacjowa - 3P+K, 70 m2, III p./IV p. - 525 000 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, 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 
Olszowice - k. Świątnik Górnych - dworek po 
remoncie, 260 m2, dz. 40 a - 700 000 zł
Więckowice - 400 m2, dz. 23 a - 2 600 000 zł

 OFERTA SPECJALNA

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

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

ul. Straszewskiego - kamienica  
1646 m2, dz. 397 m2 - 11 000 000 zł
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nieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615

31−116 Kraków ul. Studencka 6

Mieszkania − sprzedaż

Garsoniery, 1 − pokojowe
20 m2 – Kozłówek ul. Facimiech – X/X – 145 000 zł
21,5 m2 – ul. Langiewicza – II/II, ciche, słoneczne, po rem. – 175 000 zł
22 m2 – ul. Radzikowskiego – I/V, nowe, wykończone – 185 000 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 – 259 000 zł
49,2 m2 p.c. - ul. Loretańska – III/III, nowe studio na poddaszu – 486 000 zł

2 − pokojowe
34,9 m2 – ul. Siemaszki – I/IV, loggia – 275 000 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 – 385 000 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
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
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 apart. na poddaszu – 683 000 zł
80,36 m2 – Pl. Sikorskiego – 0/IV, balkon, elegancka kamienica – 850 000 zł
85 m2 – ul. Radziwiłłowska – I/III – 720 000 zł
92 m2 – ul. Fieldorfa Nila – VII/VII, nowe, balkon – 698 000 zł
101 m2 – rejon Grottgera – III/IV, balkon, elegancka kamienica – 790 000 zł
103 m2 – Al. Słowackiego – IV/IV, winda, balkon – 890 000 zł

4 − 5 − pokojowe
80,3 m2 + garaż – os. Podwawelskie – I/IV, atrakcyjne, do wykończenia  
z 2009 roku – 640 000 zł + 40 000 zł garaż
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, dochodo-
wa – 9 000 000 zł
rejon Mazowieckiej – strych 216 m2 nad II piętrem, z WZ – 570 000 zł
rejon Sobieskiego – strych 79 m2 nad III piętrem, z WZ – 330 000 zł
ul. Karmelicka – strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą – 580 000 zł

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

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
al. Mickiewicza – strych 273 m2, z pozw. na budowę 410 PUM – 1 100 000 zł
ul. św. Krzyża – strych 392 m2, z pozw. na budowę 475 PUM – 3 650 000 zł

Domy sprzedaż
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, murowa-
ny, 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, wolno-
stojący, w pięknej okolicy z widokiem na klasztor, do remontu – 280 000 zł
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a – wolnostojący, parterowy, z klima-
tem, drewniany z bali – 270 000 zł, of.DZ/213
Wola Justowska 100 m2 + 7 a – do remontu lub rozbiórki, piękna działka  
z miejscem na drugi dom – 1 580 000 zł, of.DK/197
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 – wolnosto-
jący, 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 – wolnosto-
jący, murowany, w dobrym stanie – 235 000 zł
Tomaszowice 130 m2 + 8 a + garaż – NOWY, wolnostojący, stan dewelo-
perski, dobre materiały, widokowa działka – 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
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 deweloper-
ski – 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
Bieżanów Kolonia 216 m2 + 9,2 a + garaż na 2 auta – wolnostojący, 
reprezentacyjny, z piękną działką – 1 250 000 zł, of.DK/204
Skawina 220 m2 z garażem + 8,9 a – 2 letni, wolnostojący – 690 000 zł, 
of.DZ/224
Rybna 220 m2 + 10 a – wolnostojący, murowany, wykończona I kondygna-
cja, działka widokowa – 420 000 zł, of.DZ/201
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 – bud., pozw. na budowę, przy parku – 120 000 zł
Piaski Wielkie 7,3 a – budowlana z WZ, uzbrojona – 480 000 zł
Soboniowice 7,5 + 7,8 + 8,6 a – 3 działki obok siebie, widokowe, atrakcyj-
ne, z pozwoleniem – 235 000 zł, 235 000 zł i 245 000 zł, of.D/365
Wola Justowska ul. Rzepichy – 7,53 + 9,93 a – widokowe z WZ – 80 000 zł/a
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
ul. Księcia Józefa – 10 a – budowlana z WZ, z pięknym widokiem na 
Wisłę – 650 000 zł, of.D/418
Zagacie k/Czernichowa 10,24 a – piękna, budowlana działka na skraju 
lasu – 149 000 zł
Cianowice 11 a – widokowa, pozw. na budowę – 180 000 zł, of.D/346
Tonie 11,31 a – budowlana, WZ – 340 000 zł, of.D/366
Bolechowice 11,55 a – budowlana, uzbrojona – 388 000 zł
Branice 11,7 a – budowlana, obok dworu w Branicach – 125 000 zł, of.D/359
Maszyce 2 x 12 a – widokowe, budowlane – każda po 225 000 zł, of.D/387
Tomaszowice 12 a – budowlana, atrakcyjna – 330 000 zł
Smardzowice – 12,2 a – budowlano-rolna, na obrzeżu Parku Ojcowskie-
go, widokowa – 110 000 zł, of.D/362
Baczyn 2x13 a – budowlane, widokowe, obok siebie – po 234 000 zł
Garlica Murowana 14,8 a – budowlano-rolna, południowy stok, widokowa 
– 280 000 zł, of.D/296
Piaski 15,95 a – budowlana, aktualna WZ – 600 000 zł, of.D/396
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 – bud., z pozw.na bud. 6–8 segmentów – 960 000 zł + VAT
Brody gm. Kalwaria Zebrzydowska 45,5 a – budowlana, widokowa  
– 160 000 zł, of.D/340
Barbarka k/Skały 55,5 a – piękna, widokowa, uzbrojona działka z pozwo-
leniem na 2 budynki – 250 000 zł, of.D/328
Cholerzyn 62 a – cała budowlana, symbol MU3 – 550 000 zł, of.D/197
Sosnowice 110 a – rolna, atrakcyjna – 190 000 zł, of.D/380
Karniowice 160 a – budowlano–rolna, widokowa, do podziału  
– 1 200 000 zł, of.D/308

www.taraba.gratka.pl
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OKOLICE WADOWIC
urokliwe siedlisko, dom pow. 110 m2, 
działka 1,7 ha, las, strumyk
CENA: 650.000 zł

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

MISTRZEJOWICE, OS. OŚWIECENIA
54 m2, dwupok., parter, blok z lat 90. Oddziel-
na, j. kuchnia, umebl. i wyposażona. Duży sło-
neczny salon z wyjściem na loggię i mniejszy 
pokój. Okolica z pełną infrastrukturą.
CENA: 260.000 zł

Great House
Tel.: 516-120-807

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: 3.450.000 zł

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

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

CENA: 40.000.000 zł

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

WYSOKA OK. KALWARII  
ZEBRZYDOWSKIEJ 
dom 120 m2 + stodoła, w dobrym stanie, 
wolnostojący, murowany, 
ładna widokowa działka 17 a
CENA 235.000 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

MOGILANY PARKOWE WZGÓRZE
SUPERKOMFORTOWY DOM  
DO WYNAJĘCIA
osiedle zamknięte.
160 m2
CENA: 4.500 zł

WD PARTNER
Tel. 0501-325-420

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

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

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

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

KRAKÓW, UL. LANCKOROŃSKA
23,5m2 1-pok. mieszk. po rem. 1 p., osobna duża j. umebl. 
kuchnia, lodówka, nowe okna PCV płd-zach., płn-wsch. 
Czynsz administracyjny 156 zł na 1 osobe (w tym woda, 
ścieki, fundusz remontowy). Ogrz. elektr., orientacyjna 
opłata za prąd ok. 100 - 200 zł w sezonie grzewczym. 
Miejsce ciche i spokojne, tuż obok kopca Kraka. Wolne 
od 10 VII of 9770. CENA: 800 zł
GEOFORMAT 
Tel. (012) 623-02-69
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SPRZEDAŻ
Mieszkania

ul. Białoprądnicka QQ Prądnik Biały, 41 m2, indywidualna 
aranżacja wnętrza, 1- lub 2-pokojowe z aneksem kuchen-
nym, wysoki parter/III. Okna i drzwi antywłamaniowe. Blok 
z 2006 roku, kameralna zabudowa, parking. Możliwość 
wynajęcia garażu. Cena 275.000 zł, e-mail: atau7@o2.pl

Bronowice QQ Zaułek Krzywdy, 44,75 m2, III p., 2-pokojowe, 
kuchnia, łazienka, balkon. Nowe okna, umeblowane, sprzęt 
AGD, blok ocieplony, domofon. Dogodna lokalizacja. Cena 
380.000 zł. Tel. 0512-715-740.

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

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

 Bydgoszcz QQ Śródmieście, 103 m2, dobra lokalizacja. Cena 
300.000 zł. Tel. 0506-022-556, e-mail: i.kuminska@
wp.pl 

os. Centrum E QQ 105 m2, dwupoziomowe, 6-pokojowe. Z 
widokiem na Łąki Nowohuckie, centrum kultury. Dobry 
dojazd do centrum miasta. Możliwość zamiany. Cena 
495.000 zł. Tel. 0509-542-864 lub 012-389-17-60, e-mail: 
mieszkanie.centrume@gmail.com 

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

ul. Chełmońskiego QQ Krowodrza, 52,50 m2, nowe, bardzo 
jasne, nowocześnie i funkcjonalnie urządzone mieszkanie. 
Miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zamknięte 
osiedle. Cena 430.000 zł. Tel. 0600-823-182, e-mail: la-
chana@wp.pl

Czyżyny QQ Nowa Huta, 33 m2, VII/X p., mieszkanie po 
remoncie w zeszłym roku, duży balkon, spółdzielcze-w-
łasnościowe. Miłe sąsiedztwo. Cicha i spokojna okolica. 
Cena 215.000 zł. Tel. 0500-295-271, e-mail: maniek.
krakow@interia.pl

os. Dywizjonu 303 QQ Garsoniera 27 m2 + 5 m2 loggia, VIII 
p., po generalnym remoncie, wysoki standard, designerska 
łazienka, rozległa panorama Krakowa. Cena 215.000 zł. 
Tel. 0126-441-086 lub 0784-133-099

Gdynia QQ Redłowo – osiedle Zielone, 95 m2, przestronne, 
dwupoziomowe. I poziom: pokój dzienny, kuchnia z oknem 
otwarta na salon, wc, II poziom: przestronny pokój z gar-
derobą, pokój, łazienka. Ciche i spokojne osiedle (monito-
ring). 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

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

nowy dom
os. Subienna 
Góra, Rączna 
gm. Liszki

16 km  
od Rynku Gł.  
w Krakowie
działka 10 a 

tel. 694 545-840

SPRZEDAŻ / WYNAJEM

KRAKÓW-ŚRODMIEŚCIE 
mieszkanie dwupoziomowe 64 m2

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

cena 380 000 zł
Informacje tel. 502 021 434, 012 411 62 11
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ul. Gutenberga QQ Ruczaj, vis-a-vis Kampusu UJ, 55 m2, 
dwupoziomowe, I poziom: pokój z aneksem kuchennym, 
balkon, wc, II poziom: dwa pokoje, garderoba, łazienka z 
wc. Standard wykończenia: panele drewniane, w łazience 
i wc flizy, schody drewniane (jesion), drzwi wejściowe an-
tywłamaniowe. 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: 
nfkreine@cyf-kr.edu.pl 

Katowice QQ Załęże, 45,75 m2, po generalnym remoncie, 
na ostatnim piętrze bez balkonu. Dobra lokalizacja. Cena 
148.000 zł. Tel. 0607-232-958, e-mail: arek_s69@tlen.
pl

Konin QQ 48,70 m2, 3-pokojowe, IV p., spółdzielcze, nowe 
okna, zabudowa kuchenna, wolne od zaraz. Cena 145.000 
zł. Tel. 0668-215-367, e-mail: przemo.mielcarek@data.pl

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

ul. Krzywda QQ 53,10 m2, 2-pokojowe, II p., własnościowe, 
ładnie urządzone, parkiet. Blok z 2000 r., okolice Tandety. 
Cena 345.000 zł. Tel. 0509-055-767

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej QQ 54 m2, 2-pokojowe, łazienka, 
toaleta, jasna kuchnia, własnościowe. Teren prywatny, 
ogrodzony, brama wjazdowa. Mieszkanie przestronne, 
balkon, piwnica. Cena 350.000 zł. Tel. 012-357-37-35

Łódź QQ Radogoszcz, 74 m2, 4-pokojowe, rozkładowe, duża 
loggia. Cena 310.000 zł. Tel. 0602-241-300, e-mail: ja-
ro2004@poczta.fm 

ul. Łużycka QQ Piaski Nowe, 56 m2, 3-pokojowe, jasna, od-
dzielna kuchnia. Kuchnia całkowicie wyremontowana i no-
wocześnie urządzona rok temu. Nowe plastikowe okna, na 

podłogach parkiet, w kuchni i łazienkach terakota. Drzwi 
wejściowe nowe, antywłamaniowe. Loggia, piwnica. W 
mieszkaniu możliwe pozostawienie całego wyposażenia. 
Czynsz dla 4 osób wynosi 350 zł. Spokojna, zielona okolica, 
komunikacja tramwajowa i autobusowa. Miłe sąsiedztwo. 
Cena 350.000 zł. Tel. 0507-055-411, 0514-516-244, e-mail: 
agaoperacz@wp.pl

ul. Mazowiecka QQ 90 m2, 3-pokojowe z kuchnią, po kapital-
nym remoncie, super komfortowe, w zadbanej kamienicy. 
Sprzedam lub zamienię na działkę budowlaną lub dom w 
rozliczeniu. Cena 7900 zł/m2. Tel. 0502-155-716

ul. Meissnera QQ 59 m2, 3-pokojowe, wysoki standard. 
Możliwość sprzedaży z wyposażeniem. Sprzedam pilnie – 
właściciel. Cena 480.000 zł. Tel. 0507-228-128

os. Mozart QQ 30 m2, wykończone w wysokim standardzie, 
bardzo jasne, balkon. Cena 298.000 zł. Tel. 0508-119-890

Na Lotnisku QQ Nowa Huta, 37 m2, 2-pokojowe, ślepa 
kuchnia, do generalnego remontu. Cena 185.000 zł. Tel. 
0601-927-180

ul. Nowowiejska QQ Krowodrza, 39 m2, 2-pokojowe, V p., 
kuchnia, łazienka, osobna toaleta, loggia, do wejścia. Cena 
349.000 zł. Tel. 0691-868-651, e-mail: przemekbabik@
o2.pl

pl. Nowy QQ Kazimierz, Stare Miasto, 80,51 m2, II poziomo-
we. Na pierwszym poziomie salon z aneksem kuchennym, 
wc, przedpokój, na drugim poziomie: 3 pokoje, łazienka, 
przedpokój, antresola. Mieszkanie starannie wykończone: 
parkiety i schody dębowe, terakota w kuchni i przedpokoju, 
łazienki wykończone. Częściowo umeblowane: zabudowa 
w przedpokoju, kuchni oraz garderoba i biblioteka. Do 
wejścia. Mieszkanie w oficynie – ciche miejsce, nie docho-
dzą hałasy z placu. Cena 895.000 zł – do negocjacji. Tel. 
0691-676-091, e-mail: olbertj@op.pl

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

Sprzedam nowe domy:
Kraków - Sidzina,  
ul. Petrażyckiego.
Gaj - gm. Mogilany, ul. Zadziele

Telefon 602 755 654

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

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 

Sprzedam 
działkę inwestycyjną 

o pow. 3 ha, szerokość 142 m, 
długość około 200 m. 

Działka leży przy E4 w miejscowości 
Dębno, wszystkie media na działce.

Cena 80 zł/m2. 

Tel. 0601-267-287
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121 m2QQ

Cena 520 000 zł bruttoQQ

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

Prokocim Nowy QQ 69 m2, 3-pokojowe, V/X p., mieszkanie 
nie wymaga remontu, balkon.

Bardzo dużo zieleni, miłe sąsiedztwo. Bardzo dobre połą-QQ

czenie komunikacyjne. Czynsz 380 zł. Cena 370.000 zł. Pil-
na sprzedaż. Tel. 0601-061-053, e-mail: afactory@o2.pl

ul. Radzikowskiego QQ 36 m2, 2-pokojowe, I p., nowe, salon z 
aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, hol, duży balkon, 
winda, ładnie wykończone. Idealne jako inwestycja. Cena 
276.000 zł. Tel. 0501-741-142 

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

ul. Skarżyńskiego QQ 65,70 m2, 3-pokojowe z jasną kuchnią, 
I p., duży balkon, łazienka + osobne wc, parkiety, gładź, 
wymienione okna, zabudowa kuchni. Duża piwnica. Moż-
liwość zakupu garażu w bloku. W pobliżu korty tenisowe, 
park AWF. Bardzo dobra komunikacja. Blok z 1993 r. – bu-
downictwo tradycyjne, pustak-cegła. Cena 425.000 zł. Tel. 
0604-933-015, e-mail: jaroslaw.wasacz@hdi-gerling.pl

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

 Warszawa QQ ul. Wojciechowskiego, 45 m2, 3-pokojowe, 
jasna kuchnia, IV p. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, 
do wejścia. Cena 355.000 zł. Tel. 0694-271-275, e-mail: 
picasso3000@gazeta.pl 

Warszawa QQ Wilanów, 63,50 m2, 4-pokojowe, III/IV p., 
kuchnia otwarta. Mieszkanie z widokiem na panoramę 
Wilanowa. Cena 395.000 zł. Tel. 0604-298-479, e-mail: 
pcacko@lo50.edu.pl

Warszawa QQ Targówek, 41,10 m2, 2-pokojowe z aneksem 
kuchennym, nowe, wykończone mieszkanie, bardzo dobre 
połączenie komunikacyjne. Cena 330.000 zł. Tel. 0662-349-
250, e-mail: ah1@poczta.onet.pl

Warszawa QQ Bielany / Chomiczówka, 65 m2, 2-pokojowe, 
X/XI, budynek z 2000 r., do zamieszkania. Mieszkanie 
słoneczne, rozkładowe. Możliwość wynajęcia garażu w 
parkingu podziemnym lub przed budynkiem. Dobra ko-
munikacja. Cena 485.000 zł. Tel. 0501-702-478, e-mail: 
info@s-sadowski.eu

Warszawa QQ Ursynów, 50 m2, 2-pokojowe, I/IV p., zadbane, 
duży balkon, zielona okolica. Cena 375.000 zł. Tel. 0728-
327-937, e-mail: michal_glaszczka@wp.pl

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

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

BRONOWICE MAŁE

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

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

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

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. 0605-107-956, 0600-078-267, 0604-110-932 

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

Niepołomice, 44 a, 6 działek, 380 tys. zł
Bętkowice, dom jednorodzinny z zabudowaniami,  
700 tys. zł do negocjacji
Paulińska, 82 m2, 600 tys. do neg.
Rakowicka 70 m2, 350 tys. zł do neg.
Krowodrza, strych, 120 m2, 500 tys. zł
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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”

Domy
Biała Podlaska QQ 100 m2, stan surowy-otwarty. Cena 120.000 
zł. Tel. 0503-187-587, e-mail: komilas@wp.pl

Bochnia QQ pow. użytkowa 98 m2, segment. Cena 380.000 
zł. Tel. 0604-322-190

ok. Bolechowic QQ 350 m2, działka 11 a, reprezentacyjny, 
przestronny dom, wybudowany z najlepszych materiałów 
wg indywidualnego projektu. Piękna spokojna okolica. 
Cena 1 150.000 zł. Tel. 0608-630-000, e-mail: jmigrala@
interia.pl

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

Bydgoszcz QQ Szwederowo, 160 m2, działka 5 a, parter: 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, I piętro: dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Ładnie urządzony. 
Obok domu pawilon użytkowy o pow. 86 m2 przeznaczony 
do prowadzenia różnej działalności gospodarczej. Cena 
1 100.000 zł. Tel. 0665-368-963, e-mail: marcinczarny@
wp.pl

Libertów QQ 4,13 km od Rynku Głównego, 1,5 km od auto-
strady A4. Pow. 360 m2 + 40 m2 piwnice, wolnostojący, 
działka 1,8 ha (w tym 1,1 ha lasu, sad, staw, 0,4 ha z 
domem ogrodzone siatką i murem). Studnia głębinowa. 
Cena 1 600.000 zł. Tel. 0504-703-370 

Luzino QQ 140 m2, działka 7,91 a, dom jednorodzinny wol-
nostojący. Parter: salon, oddzielna kuchnia, mała łazienka, 
hol. Piętro: trzy sypialnie w tym jedna z garderobą, ła-
zienka. Dom wymaga częściowego wykończenia. Istnieje 
możliwość dokupienia działki sąsiedniej o pow. 790 m2. 
Nowe osiedle domków jednorodzinnych. Bardzo dobra 

komunikacja. Cena 390.000 zł. Tel. 0667-950-133, e-mail: 
damianbrych@gmail.com

gm. Michałowice QQ 10 km od Krakowa, pow. 148 m2, dom 
typu dworek, nowy, komfortowo wykończony, w cenie 
umeblowana i wyposażona w sprzęt AGD kuchnia oraz 
łazienka. Ceramika, kominek, alarm, rolety. Działka 6,48 
a ogrodzona, zagospodarowana. Cena 730.000 zł. Tel. 
0600-913-814

Michałowice QQ 210 m2, działka 6 a, nowy dom w zabudowie 
bliźniaczej, do wykończenia. Zbudowany w technologii trady-
cyjne. Małe, kameralne osiedle składające się z czterech domów, 
ogrodzone, z bramą wjazdową na pilota, droga wewnętrzna i 
podjazdy z kostki brukowej. Świetna lokalizacja. Cena 665.000 
zł. Tel. 0609-345-386, e-mail: bizon76@op.pl

Mydlniki QQ 140 m2, działka 18 a, pełne media. Cena 900.000 
zł. Tel. 0513-008-571

Mydlniki QQ 140 m2, działka 9 a, pełne media. Cena 500.000 
zł. Tel. 0515-240-325

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

ok. Pułtuska QQ Magnuszew Mały, 175 m2, działka 75 a, bu-
dynek parterowy, wykończony, 3 pokoje po 15 m2, salon 
38 m2, kuchnia 12 m2, łazienka 8 m2. Cena 365.000 zł. Tel. 
0512-833-313, e-mail: jendrek435@wp.pl

Sieraków QQ 8 km od Krakowa, 200 m2, dom kryty gontem 
w idealnym stanie, komfortowo wyposażony, oryginalnie 
zaprojektowane wnętrze, drewniane stropy z wyekspo-
nowanymi belkami. Salon z kominkiem, 3 sypialnie, 2 
łazienki, pokój bilardowy, garaż. Działka 69 a, południo-
wy stok, ogrodzona z widokiem na góry. Dwa wspaniałe 

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

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em
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ogrody, ok. 1000 różnych roślin. Cena 1 990.000 zł. Tel. 
0601-201-331

Skawina QQ 216 m2, działka 5,24 a, 6-pokojowe, dwie łazienki, 
salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, garaż jednostano-
wiskowy. Budynek wykonany w wysokim standardzie z 
najlepszych materiałów. Działka ogrodzona z bramą au-
tomatyczną. Wyjątkowo ciche miejsce. Posiada certyfikat 
energetyczny. Cena 715.000 zł. Tel. 0515-101-301, e-mail: 
iwana@onet.pl

Sosnowiec QQ ul. Borowa, zamknięte osiedle domów jed-
norodzinnych wolnostojących, położone na działkach od 
525 do 719 m2, domy o pow. do 180 m2. Cicha, spokojna 
okolica, bardzo dobra komunikacja. Domy oddawane będą 
w stanie surowym zamkniętym. Cena od 590.000 zł. Tel. 
0602-766-546, e-mail: maciek@art-bud.com.pl

ul. Tyniecka QQ 224 m2, działka 10,5 a, nowy, częściowo 
wykończony, ocieplony, instalacje: co, gaz, woda, prąd, 
kanalizacja. Cena 1.500.000 zł. Tel. 0502-655-729 lub 
0502-052-215.

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

gm. Wielka Wieś QQ Dębło, działka 9 a, 4-pokojowe, kuchnia, 
2 łazienki, strych do adaptacji, piwnica. Cena 550.000 zł. 
Tel. 0602-887-633

gm. Zielonki QQ Marszowiec, 123,66 m2, dz. 0,47 a. Nowy, 
wykończony, 3 kondygnacyjny, środkowy segment szere-
gówki, taras, balkon. Osiedle zamknięte, monitorowane. 
Spokojna okolica, miłe sąsiedztwo, park, przychodnia 
– dogodny dojazd do Krakowa. Miejsce postojowe, bez 
garażu, ogródek. Termin opuszczenia do uzgodnienia. 
Bezpośrednio. Cena 599.000 zł do niewielkiej negocjacji. 
Tel. 0606-141-146, e-mail: krakowianka78@tlen.pl

Działki
ul. Agatowa BieżanówQQ , 1,13 ha, atrakcyjna działka o 
szerokich możliwościach inwestycyjnych od budownictwa 
mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z usługami (WZ 
na 5 budynków czterokondygnacyjnych) pod komercję 
(handel, usługi, magazyny itp.). Cena 2.256.859 zł. Tel. 
0664-054-642, e-mail: dzialkaoferta@op.pl

Alwernia QQ 9 a, blisko drogi Kraków – Oświęcim, budow-
lana, widokowa. Media przy działce. Cena 69.000 zł. Tel. 
012-353-27-69

Czernichów QQ 101 a, rolno-budowlana z zabudowaniami, 
dom do remontu. Cena 400.000 zł. Tel. 0606-893-416

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

ok. Dobczyc QQ 62 a, częściowo uzbrojona, widokowa, dojazd 
drogą asfaltową. Cena 380.000 zł. Tel. 0502-449-712, e-
mail: markopl@interia.eu

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

ok. Gdowa FałkowiceQQ , 12 a, budowlana, kształt prosto-
kąta. Posiada dostęp do drogi publicznej. W sąsiedztwie 
domy mieszkalne jednorodzinne. Cena 100.000 zł. Tel. 
0605-736-266, e-mail: tadektadek@wp.pl 

Gdów QQ 30 a. Cena 70.000 zł. Tel. 0601-602-404

Karwia Jastrzębia QQ Władysławowo, 10 min od morza, uro-
kliwy zakątek, okolica domów jednorodzinnych. 30 km od 
Trójmiasta. Miejscowość Karwia, 500 m2 w cenie 35.979 zł 
oraz Sławoszyno koło Karwii, 500 m2 w cenie 22.990 zł. 
Tel. 0600-543-500, e-mail: jablon666@o2.pl

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

Teraz  
wszystkie ogłoszenia  
prywatne w jednym miejscu!

SPRAWDŹ NA 

WWW.POP.KRN.PL

Atrakcyjna działka  
w Bronowicach 65 a,  

prawomocne WZiZT 5000m2 PUM
Jeden właściciel.  

Czysty stan prawny.  
Cena do uzgodnienia.

P O L E C A M Y !

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

0506-111-900   
www.albion.krakow.pl 
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Kotowice QQ 10,66 a, budowlana, o kształcie zbliżonym do 
prostokąta, o wymiarach ok. 28 x 35 m. Media: prąd, woda. 
Pod zabudowę jednorodzinną. Bardzo spokojna i piękna 
miejscowość. Dobry dojazd do Wrocławia i Oławy. Cena 
135.000 zł. Tel. 0600-366-448 

ok. Krakowa/Wieliczki QQ 56,52 a pod budowę 32 mieszkań 
(w II etapie dodatkowo 8 mieszkań). Prawomocne pozwo-
lenie na budowę. Cena 1 500.000 zł. Tel. 0505-053-388

Maciejowice QQ 44 a, budowlano-rolna, szerokość 30 m, media 
w granicy, dobry dojazd, piękna okolica. Cena 275.000 zł. 
Tel. 0609- 664-848

Modlnica QQ 18 a, działka ze starym domem do remontu,  
w pełni uzbrojona. Cena 260.000 zł. Tel. 012-644-46-86

Modlnica QQ atrakcyjne działki budowlane i budowla-
no-rolne, w pełni uzbrojone. Ceny od 13.500 zł/a.  
Tel. 012-644-46-86

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

ok. Piotrkowa Trybunalskiego QQ Rokoszyce, 9 a, budow-
lana, wymiary 23 x 40 m, przy drodze asfaltowej. Media: 
woda, pozostałe w drodze. Cena 54.000 zł. Tel. 0603-370-
953, e-mail: marta_sztajnert@wp.pl

Przybysławice Gm. ZielonkiQQ , 19 a, dojazd drogą asfalto-
wą. Cena 23.000 zł/a. Tel. 012-419-43-08

ul. Sawiczewskich PodgórzeQQ , Swoszowice, 12 a, wymia-
ry 25 x 50 m, aktualne WZ na dom jednorodzinny. Cena 
499.000 zł. Tel. 072-424-69-38 

Sidzina k. Skawiny QQ budowlana 17 a, dobra lokalizacja 
pod działalność gospodarczą. Cena 18.000 zł/a. Tel. 0506-
349-093

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

ok. Trzebnicy QQ 42 a, działka budowlana na obrzeżu wioski, 
ok. 5 m od drogi asfaltowej, a 3 km od obwodnicy Wrocław 
– Poznań. WZ na zabudowę dwóch budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych. Cena 378.000 zł – do negocjacji. Tel. 
071-312-86-42 po godz. 16, e-mail: aneczka176@op.pl

ul. Tyniecka QQ 224 m2, działka 10,5 a, nowy, częściowo wy-
kończony, ocieplony, poddasze, instalacja CO, gaz, woda, 
prąd, kanalizacja, internetowa, telefoniczna, alarm, TV, 
monitoring. Cena 1 400.000 z. Tel. 0502-655-729, 0502-
052-215

Warszawa QQ Konstancin – Jeziorna, 2,02 ha, pod inwestycję – 
budowę ekskluzywnego osiedla lub obiektów użyteczności 
publicznej i usługowej. Grunt objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie media.  
Cena 7 756 800 zł – do negocjacji. Tel. 0602-334-444,  
e-mail: j.namyslowski@wp.pl

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

Wola Batorska QQ 50 a, nieregularny kształt, media: prąd, woda, 
gaz na działce. Dojazd drogą utwardzoną, gminną. Możliwość 
kupna większego terenu. Działka oznaczona symbolem P (pod 
zabudowę przemysłową). Cena 200.000 zł. Tel. 0509-374-663, 
e-mail: tadekb1979@o2.pl

Zdory MazuryQQ , 83 a, atrakcyjnie położona działka nad 
jeziorem Śniardwy. Cena 340.300 zł. Tel. 0698-249-198, 
e-mail: mariusz2190@wp.pl

Zielonki WęgrzceQQ , 173 m, działka 3,5 a, nowy dom w 
zabudowie bliźniaczej, wysoki standard. Parter: kuchnia 
z salonem, toaleta, garaż, piętro: 4 sypialnie, garderoba, 
łazienka. Teren osiedla zamknięty i monitorowany. Cena  
7 400.000 zł. Tel. 0504-068-665, e-mail: jonasz73@wp.pl

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

Inne
Działka inwestycyjna QQ ul. Powstańców, Prądnik Czerwo-
ny, 15,96 a, pod budowę budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego z usługami w parterze wraz z garażem podziem-
nym dwupoziomowym. Wydana WZ. PUM ok. 1700 m2. 
Oczekiwanie na WZ pod budynek biurowy z usługami w 

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

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

Q WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Q  KOSZTORYSOWANIE

Q EKSPERTYZY I OPINIE  TECHNICZNE

Q SZKOLENIA

GEOINFO 
Krakowski Zespół Ekspertów sp. z o.o.

www.ekspert.com.pl
e-mail: aiwaniec@ekspert.com.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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parterze wraz z garażem podziemnym dwupoziomowym 
– 2585 m2 PUM. Cena 3 650.000 zł Tel. 0601-440-328

Hotel wraz z stadniną QQ ok. Ustronia Morskiego, pow. 5 300 
m2, działka 7 ha. Hotel o pow. 3300 m2 czterogwiazdkowy, 
użytkowany od jesieni 2004 r., 4 poziomowy, 31 pokoi, 
restauracja na 70 osób z ogrodem letnim, cafe bar, pub, 
basen z dwoma saunami, fitness, instytut kosmetyczny, 
2 sale konferencyjne. Dobra oferta na dom spokojnej 
starości, klinikę lub bazę rehabilitacyjną. Stadnina (2100 
m2) z 15 pokojami o standardzie turystycznym, 23 boksy 
dla koni, kryta ujeżdżalnia 900 m2. Na zewnątrz duży par-
king strzeżony. Teren ogrodzony, dojazd drogą asfaltową. 
Sprzedaż, dzierżawa. Możliwość wspólnego prowadzenia 
działalności. Cena 15 500.000 zł. Tel. 0602-331-488, e-mail: 
w.strozyna@erania.pl

Lokal QQ Warszawa, ul. Surowieckiego, 88,30 m2, lokal naroż-
ny w ciągu lokali handlowych z trzema dużymi witrynami. 
Jedno główne pomieszczenie do dowolnej aranżacji oraz 
zaplecze socjalne. Lokal wyremontowany. Cena 810. 000 zł.  
Tel. 0508-018-379, e-mail: audyt@finrek.pl

Lokal biurowo-handlowy QQ ul. Przybyszewskiego, Krowo-
drza, 78,50 m2. Cena 895.000 zł. Tel.0693-550-905, e-mail: 
piotrsawicki@poczta.fm

KUPNO
DomQQ  w Krakowie lub okolicy. Możliwość zamiany na miesz-
kanie. Tel. 0662-172-421

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

ZAMIANA
DomQQ  127 m2, działka 1560 m2, w stanie surowym otwar-
tym, prąd, woda, na mieszkanie 40–50 m2 z garażem w 
Krakowie. Tel. 0600-974-002

MieszkanieQQ  Kuźnica Kołłątajowska, 35,5 m2, pokój z kuch-
nią, I p., super komfortowe, loggia, komunalne zamienię na 
mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią, do II piętra, super komfor-
towe, tylko komunalne. Tel. 012-665-34-30, 0664-398-680

ul. Mazowiecka QQ 90 m2, 3-pokojowe z kuchnią, po kapital-
nym remoncie, super komfortowe, w zadbanej kamienicy. 
Sprzedam lub zamienię na działkę budowlaną lub dom w 
rozliczeniu. Cena 7900 zł za m2. Tel. 0502-155-716

WYNAJEM
ul. Armii Krajowej Krowodrza, 50 m2, 3-pokojowe z QQ

aneksem kuchennym, w pełni umeblowane i wyposażone, 
balkon. Bardzo dobra komunikacja społeczna. Cena 1500 zł. 
Tel. 0663-144-666, e-mail: pawel.stachniak@wp.pl

ul. Bobrzyńskiego 55 mQQ 2, 3-pok., kuchnia i łazienka w pełni 
wyposażone, w przedpokoju szafa wnękowa. Osiedle mo-
nitorowane, z bliskim dostępem do pasażu handlowego, 
centrum sportowego. Cena 1.800 zł. Tel. 0508-410-259 

ul. Chełmońskiego QQ Bronowice, 32 m2, garsoniera na 
poddaszu apartamentowca na zamkniętym osiedlu. 
Nowe, nieużywane mieszkanie, w pełni wyposażone.  
Bardzo dobra komunikacja. Cena 1500 zł + media. Tel. 
0691-715-626, e-mail: jm.chillout@interia.pl
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GdańskQQ  Osowa, 56,40 m2, 2-pokojowe, I piętro, jasne, 
przestronne, rozkładowe, balkon. Piękna i cicha okolica, 
bardzo dobra lokalizacja, spokojne sąsiedztwo. Cena 1300 zł. 
Tel. 0601-691-893

KazimierzQQ , Stare Miasto, Podgórze, Dębniki wynajmę 
mieszkanie 2-pokojowe od grudnia. Cena do 1000 zł + 
media. Tel. 0666-851-755 

ul. KluczborskaQQ  Krowodrza, 49 m2, 2-pokojowe, II/XI, 
pokoje umeblowane, kuchnia otwarta. Wykończenie wg 
indywidualnego projektu. Teren ogrodzony, monitorowany. 
Wolne od lipca. Cena 1700 zł. Tel. 0784-742-573, e-mail: 
marcin.kosiorowski@db.com 

ul. KochanowskiegoQQ  87 m2, wysoki standard, strzeżone i mo-
nitorowane, miejsce parkingowe na dziedzińcu. Cena 4000 zł + 
400 zł + prąd + gaz. Tel. 017-862-04-37, 0697-730-093

ul. Kremerowska QQ 64,80 m2, apartament, w pełni urządzony 
i wyposażony, drzwi antywłamaniowe, alarm. Bez studentów. 
Minimalny okres wynajmu 6 miesięcy. Cena 1800 zł + media 
+ kaucja. Tel. 0606-918-870, e-mail: talagier@op.pl

ul. KrowoderskaQQ  Stare Miasto, 37 m2, 1-pokojowe, par-
ter, mieszkanie z 2005 r., wysoki standard, umeblowane 
i wyposażone. Zielona, bezpieczna okolica. Spokojne 
sąsiedztwo. Cena 1680 zł + media. Tel. 012-634-00-67, 
e-mail: elyko@poczta.fm 

ul. Krzywdy QQ Podgórze, nowe mieszkania: kawalerki od 
21 do 37 m2, 2-pokojowe o pow. 42 m2, kuchnia ume-
blowana i wyposażona. Oferta chętnie dla młodych osób 
pracujących, studentów. Cena 1000 zł + czynsz. Tel. 0790-
797-863, e-mail: a.mil@poczta.fm

ul. LubostrońQQ  Podgórze, 70 m2, 4-pokojowe, 2 łazienki, 2 
miejsca parkingowe. Mieszkanie w dobrym stanie. Kuchnia 
wyposażona. Studenci mile widziani. W mieszkaniu może 
mieszkać 5-6 osób. Cena 1800 zł + 540 zł media, e-mail: 
wkosiba@poczta.onet.pl

ul. MeiselsaQQ  60 m2, apartament wysokiej klasy w nowej 
nadbudowie kamienicy po generalnym remoncie. Umeblo-
wany, sprzęt AGD i RTV, system alarmowy. Salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia,  łazienka, balkon. Dla 2 osób, bez 
zwierząt. Cena  2500 zł + czynsz 135 zł + media. Kaucja 
2500 zł. Możliwość faktury VAT na kwotę najmu wraz z 
mediami. Tel. 0723-333-995, email: p44@simplusnet.pl

os. Mozarta QQ Prądnik Biały, 56 m2, 2-pokojowe, I/IV, nowe, 
winda, osiedle ogrodzone, do mieszkania przynależy 
miejsce postojowe pod budynkiem. Dogodna lokalizacja 
– dobry wyjazd na Warszawę i Katowice, łatwy dojazd do 
centrum (10 minut samochodem). Preferowany najemca 
– firma. Cena 1400 zł + media. Tel. 0509-527-925, e-mail: 
krasny.piotr@gmail.com

pl. Na Groblach QQ Śródmieście, 39 m2, 2-pokojowe, ume-
blowane i wyposażone. Wolne od połowy czerwca. Okres 
najmu: minimum rok. Cena 1500 zł + media (ok.400-500 zł).  
Tel. 0512-174-066, e-mail: california1954@tlen.pl

SosnowiecQQ  Centrum, 44 m2, wysoki standard. Wolne od 
połowy lipca. Cena 1400 zł. Tel. 0502-54-92-97, e-mail: 
judyta.mogila@interia.pl 

TychyQQ  65,00 m2,  wysoki standard, całkowicie umeblowa-
ny i wyposażony apartament. Kuchnia otwarta na salon. 
Budynek z 2006 r. Miejsce parkingowe. Cena 3000 zł + 
media. Tel. 032-780 34-88 lub 0519-498-162, e-mail: 
edyta1815@vp.pl 

WarszawaQQ  Centrum, 47 m2, 3-pokojowe. Cena 2200 zł. 
Tel. 0504-009-102  

WarszawaQQ  Mokotów, 55,00 m2, mieszkanie w apartamen-
towcu, bardzo dobry standard. Możliwość umeblowania. 
Monitoring, portiernia. Cena 2600 zł. Tel. 0501-711-522, 
e-mail: rsandomirska@wp.pl

WarszawaQQ  Białołęka, 40 m2, 2-pokojowe z aneksem 
kuchennym, nowe, częściowo umeblowane, kuchnia wy-
posażona. Miejsce parkingowe. Mieszkanie idealne dla 
pracującej pary. Cena 1450 zł. Tel. 0602-132-712, e-mail: 
karol29@poczta.onet.pl

WarszawaQQ  Wola, 20 m2, wysoki standard, pełne, nowe 
wyposażenie. Idealne dla osoby/osób pracujących  
w centrum. Cena 1600 zł. Tel. 0508-117-392, e-mail:  
kinga.mis@wp.pl

WarszawaQQ  Saska Kępa, 34 m2, III p., nowoczesne studio w 
apartamentowcu Międzynarodowa Residence, indywidual-
ny projekt architekta, w pełni umeblowane i wyposażone. 
Teren ogrodzony, strzeżony i monitorowany, recepcja, 
fitness. Prestiżowa okolica. Cena z czynszem: 1900 zł.  
Tel. 0609-872-137, e-mail: jowitam@gmail.com

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

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

Kraków, ul. Na Błonie 54QQ

tel./fax 012 638 58 49QQ

tel. kom. 0504 26 44 88QQ

apresto@vp.plQQ

GARDEROBY QQ  PAWLACZE Q
 BIBLIOTEKI  ZABUDOWA WNĘK Q
 SZAFY WOLNOSTOJĄCE  MEBLE 
BIUROWE   PRODUKCJA DRZWI 
PRZESUWNYCH  HURT - DETAL
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WarszawaQQ  Służew nad dolinką – Mokotów, 49 m2, miesz-
kanie nowe, eleganckie w trakcie wykańczania wnętrza, 
wolne od 1 sierpnia. Kuchnia umeblowana, duży balkon, 
miejsce garażowe, patio z placem zabaw dla dzieci. Cena 
1900 zł. Tel. 0600-280-404, e-mail: ela.czubak@wp.pl

WarszawaQQ  Bemowo, 59 m2, luksusowo wykończone 
mieszkanie, wyposażone i umeblowane, ogród z tarasem, 
garaż podziemny. Osiedle strzeżone. Idealne dla pary. 
Bardzo dobre połączenie komunikacyjne. Bez studentów, 
dzieci i zwierząt. Cena 1650 zł + media. Tel. 0661-303-024, 
e-mail: lukasz_dom@onet.eu

Warszawa QQ Ochota Szczęśliwice, 60 m2, wysoki standard, 
winda, garaż, mieszkanie w pełni umeblowane i wypo-
sażone, teren zamknięty, niska zabudowa, bardzo cicha 
okolica. Wolne od zaraz. Cena 2800 zł.  Tel. 0505-120-556, 
e-mail:malgorzata.rudz@gmail.com

ul. WarszawskaQQ  28 m2, nowy budynek Angel City, vis a 
vis Galerii Krakowskiej; pokój z aneksem kuchennym wy-
posażone w lodówkę i 2 wersalki. Cena 1400 zł + czynsz 
+ madia. Tel. 0510-278-933, 0509-779-452. Dzwonić w 
godz. od 9 do 12.

Wrocław QQ Krzyki, 50 m2, 2-pokojowe, VII p., winda, Całko-
wicie wyposażone i umeblowane. Piękny widok na Wzgó-
rze Andersa. Cena 1500 zł + media. Tel. 0600-402-227, 
e-mail: jst01@wp.pl

ul. Zaczarowane KołoQQ  Bronowice, 37 m2, częściowo ume-
blowane, kilkuletnie budownictwo, bardzo dobry dojazd 
do centrum, zielona okolica. Preferowani najemcy pracow-
nicy firm. Wolne od lipca. Cena 1400 zł. Tel. 0508-012-021 
(od godz. 17 do 20), e-mail: krzysztof.baranski@vp.pl

Domy
ok. ul. Łokietka QQ 350 m2, wysoki standard, miejsce  
parkingowe, pod siedzibę firmy. Cena 12.000 zł. Tel.  
0508-351-259

INNE
LokalQQ  Kraków, ul. Grunwaldzka, 27 m2, parter, wejście z 
ulicy, witryna. Lokal nowy, łazienka, Internet. Cena 1500 zł 
+ media + kaucja. Tel. 0516-253-778

LokalQQ  Warszawa Żoliborz, 81 m2, parter, pow. pokoi 20, 21, 
17 oraz 9 m2. Niezależny system alarmowy. Cena 4800 zł. 
Tel. 022-833-82-59, e-mail: zenszal@wp.pl

Lokal ok. ChrzanowaQQ , 94 m2, działka 10 a,  lokal na parterze 
przeznaczony pod działalność, piętro na mieszkania, dwa gara-
że po 24 m2 z możliwością przebudowy pod działalność, miej-
sce parkingowe na ponad 10 aut. Wysoki standard pomiesz-
czeń. Ścisłe centrum miasta, sklepy, banki, markety. Cena do 
ustalenia. tel. 0512-100-712, e-mail: szkolenia.ces@gmail.com 
Lokal Warszawa Żoliborz, 81 m2, parter, pow. pokoi: 20,7 m2; 
21,9 m2 i 17,6 m2, 9,9 m2, przedpokój 5,7 m2 i łazienka 
5,1 m2. Okna i drzwi antywłamaniowe. Niezależny system 
alarmowy. Cena 4800 zł + media. Tel. 022-833-82-59, e-mail: 
zenszal@wp.pl

Lokal biurowy QQ Gdynia centrum, 100 m2, 4 lokale biurowe 
w apartamentowcu Sea Towers. Biura wykończone w naj-
wyższym standardzie, klimatyzowane. Każde pomieszcze-
nie posiada przeszkloną ścianę z bezpośrednim widokiem 
na Zatokę Gdańską. Biurowiec posiada ochronę, miejsca 
parkingowe przed budynkiem. Wolne od 15 września.  
Tel. 0601-322-224, e-mail: iza@vetro-shipping.pl

Lokal biurowyQQ  ul. Kalwaryjska,  Podgórze,  39 m2, eksklu-
zywny lokal biurowy o wysokim standardzie wykończenia. 
Klimatyzacja, alarm. Cena 2300 zł + czynsz + media.  
Tel. 0791-250-585, e-mail: apartkrakow@onet.eu

Lokal biurowyQQ  ul. Rakowicka, Śródmieście, 60 m2, po gen. 
remoncie w 2004 r. Świetna lokalizacja. Wolny od lipca. Cena 
3050 zł. Tel. 0503-036-738, e-mail: wojtektr@onet.pl

Lokal handlowo-usługowyQQ  ul. Szwai, Ruczaj, 53 m2, lokal 
pod handel, usługi, biuro, gabinet, nowe budownictwo w 
ciągu handlowym. Wolne od lipca. Cena 3500 zł + VAT + 
media. Tel. 0604-220-686, e-mail: almet.tl@vp.pl

RestauracjaQQ  Kraków, Kazimierz, 160 m2, pięć sal konsump-
cyjnych oraz ogródek, dwie toalety dla gości, zaplecze ku-
chenne i magazynowe. Przed lokalem mieści się bezpłatny 
parking, a w odległości około 100 m płatny parking strze-
żony. Obecnie w lokalu mieści się renomowana restauracja 
– laureat wielu nagród i wyróżnień. Restauracja jest w pełni 
wyposażona oraz posiada wszelkie zezwolenia i wymagane 
koncesje. Odstępne wynosi 350.000 zł – do negocjacji. 
Miesięczny czynsz 6100 zł netto. Tel. 0517-278-190 lub 
e-mail: restauracjanasprzedaz@gmail.com 

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

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

NASTĘPNY NUMER  
„KRAKOWSKIEGO RYNKU  

NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
17 lipca 2009 roku
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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 

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

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:
– wynajem apartamentów
– aktywne pozyskiwanie klientów;
– realizowanie planów sprzedażowych;
– przygotowanie i prezentację ofert;

Wymagania:
– doświadczenie i znajomość technik sprzedaży bezpośredniej;
– umiejętności negocjacyjne;
– komunikatywność;
– dyspozycyjność;
– samodzielność i odpowiedzialność
– Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:
– zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się spółce;
– pracę w młodym zespole;
– niezbędne narzędzia pracy;
– stałą pensję i prowizję;

Wymagania:
   bardzo dobra znajomość PHP, MySQL, SMARTY;
   znajomość XML, Javascript oraz środowiska Linux;
   doświadczenie w projektowaniu i implementacji 

projektów internetowych;
   odpowiedzialność, rzetelność;
   umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach 

stresowych;

Prosimy o dołączenie fragmentu własnego kodu PHP 
wraz z krótkim komentarzem.

List motywacyjny oraz CV prosimy kierować na adres: 
rekrutacja@krnmedia.pl z dopiskiem  

w temacie „PROGRAMISTA”.
Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko 

 z wybranymi osobami.

PROGRAMISTA

W aplikacji proszę zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie 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).

Spółka posiadająca luksusowe apartamenty 
nad Bałtykiem zatrudni osobę na stanowisko: 

HANDLOWCA

Prosimy o podanie w tytule nazwy stanowiska oraz zamieszczenie 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. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,  

Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres:  
m.golonka@helios.biz.pl



127

Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 13/2009  03.07– 16.07.2009 PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

Konflikt – „zło konieczne”?
Odpowiem krótko. Jedno jest pewne, kon-

flikt jest immanentną częścią życia każdej or-
ganizacji, w tym także tej biznesowej. Jeśli 
zatem przyjmiemy to założenie za prawdziwe 
dla naszych dalszych rozważań, to należy za-
stanowić się, jak poradzić sobie z taką sytuacją. 
Nie ulega, bowiem wątpliwości, iż najgorszym 
scenariuszem jest udawanie, iż problemu nie ma 
lub podejmowana jest próba jego zatuszowania. 
Co pocieszające, rzeczywistość z konfliktem w 
tle jest możliwa do zarządzania, co z kolei po-
zwala rozszerzyć definicję tego zjawiska także 
o elementy pozytywne i kreatywne. Wydaje się 
oczywistym, iż intuicyjne rozumienie konfliktu 
kładzie nacisk głównie na destrukcję i rozpad re-
lacji. W dużej mierze, to fakt. Istnienie konfliktu 
jest związane z napięciem, posiadającym wielo-
rakie przyczyny. Może być związane z sytuacja-
mi czysto interpersonalnymi, ale dużo częściej 
to efekt nierównego podziału dóbr, tych zarówno 
ekonomicznych, jak i związanych z relacjami 
formalnymi. Konflikt może, więc wystąpić w 
relacji pracownik – manager, jak i wewnątrz ze-
społu. Zależnie, jakie są jego źródła i w jakim 
układzie występuje, inne powinny być sposoby 
jego zarządzania i rozwiązywania.

Manager nie może zapominać, iż sytuację 
konfliktową należy rozpatrywać na, co najmniej, 
dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, mamy tu 
do czynienia ze zjawiskiem psychologicznym. 
Poszczególne jednostki, wchodzące w układ za-
leżności, jakim jest organizacja biznesowa, pod-
legają napięciom, których uwolnienie może do-
prowadzić do sytuacji konfrontacyjnej. Z drugiej 
strony to zjawisko stricte społeczne. Jednostki te 
bowiem tworzą ową zbiorowość. Zmiana ukła-
dów ich zależności lub próba innego rozłożenia 
sił, zawsze będzie powodowała zaburzenie dy-
namiki tej grupy. Może to być dla niej niebez-
pieczne, ale może także paradoksalnie przynieść 
dużo dobrego.

Druga twarz konfliktu
Jednym z najbardziej „bolesnych” dla pra-

cowników i managerów, jednak z punktu widze-
nia organizacji czasem niezbędnym elementem 
funkcjonowania, jest zmiana. Napięcia, jakie 
towarzyszą temu zjawisku, mogą oczywiście 
przełożyć się na sytuacje konfliktowe. I o ile 
w usystematyzowanym i stabilnym środowisku 
może to zaburzyć misterną konstrukcję teamu, o 
tyle w kryzysie, czy podczas transformacji sta-
nowić będzie dobro pożądane. Bezpośrednia lub 
pośrednia konfrontacja jednostek powoduje, jak 
już wspominałam, duże napięcie emocjonalne. 
Człowiek staje w pełnej gotowości, aby bronić 
swojego stanowiska, przygotowuje argumenty, 
wzmaga kreatywność. W takim stanie manage-
rowie mogą oczekiwać od swoich pracowników 
dużo większej ilości nowych rozwiązań i sposo-
bów urządzenia rzeczywistości post transforma-
cyjnej. Oczywiście nie wszystkie wygenerowane 

pomysły będą mogły zostać zaimplementowane. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że warto słuchać.

Konflikt, to również sytuacja, w jakiej od-
krywają się nowe, czasem nieznane oblicza po-
szczególnych osób w danej organizacji. Ktoś, 
kto do tej pory uchodził za „cichą myszkę” może 
w jednej chwili ujawnić się, jako mocny i do-
minujący charakter, a to z kolei może stanowić 
wskazówkę, jakim elementem zespołu może być 
taka jednostka.

Na koniec, sytuację konfliktową można po-
traktować jako „wentyl bezpieczeństwa” danej 
organizacji. Swobodny przepływ energii lub, jak 
kto woli, rozładowanie nagromadzonych emocji, 
będzie skutkował stworzeniem stabilnego zespo-
łu. Jeśli nie przygotuje się warunków do rozła-
dowania i „przepracowania” tematów na forum 
grupy, może to doprowadzić do ich eskalacji oraz 
podejmowania decyzji ostatecznych, na jakie nie 
będziemy już mięli wpływu.

Co mam robić - nie panikuj!
Jak mawiają doświadczeni terapeuci, uświa-

domienie sobie występowania problemu, jest 
elementem niezbędnym do podjęcia działań 
naprawczych. W katalogu zadań managerskich 
zarządzanie konfliktem staje się jednym z głów-
nych działań, wysoko cenionych, zwłaszcza 
w sytuacji zmiany. I tyle, jeśli chodzi o teorię. 
W praktyce większość osób stając przed takim 
wyzwaniem… zaczyna się obawiać. Czy sobie 
poradzą, jak wpłynie to na relacje w zespole, czy 
nie stracą najlepszych pracowników? W wielu 
sytuacjach są to obawy uzasadnione. Pozosta-
wienie, bowiem sytuacji konfliktu nierozstrzy-
gniętego może, nie tylko utrudnić współpracę w 
ramach organizacji, ale w ogóle ją rozłożyć od 
środka. Wystarczy jednak kilka prostych zasad, 
których wdrożenie może ułatwić rozwiązanie 
ww. problemów:

Ustal swoją rolę w sytuacji konfliktu
Pierwszy krok to ustalenie, na ile my sami 

jesteśmy blisko centrum wydarzeń. Czy jeste-
śmy jego uczestnikami, czy jedynie obserwato-
rami? Zależnie od wyników tego wnioskowania, 
możemy ocenić nasze możliwości rozwiązania 
konfliktu lub potrzebę zwrócenia się do osób 
trzecich, nie włączonych bezpośrednio w sporną 
sytuację. Kilka możliwych scenariuszy:

Jesteś poza konfliktem – pozwoli to na ocenę 
sytuacji z odpowiedniego dystansu, umożliwia 
przedstawienie się w roli mediatora;

Zostałeś włączony w konflikt przez jedną ze 
stron – wymaga to wycofania się z tego układu 
(po jasnej deklaracji bezstronności) i poprosze-
nie kogoś innego o pomoc w rozwiązaniu poru-
szanych wątków;

Jesteś źródłem konfliktu – nie ma możliwości, 
aby pozostać neutralnym. Masz za zadanie wypra-
cowanie rozwiązania z innymi uczestnikami sytu-
acji, najlepiej przy asyście osoby trzeciej.

Mediator to nie sędzia
To ważna zasada, dodatkowo uszczegóła-

wiające rolę, jaką przyjęliśmy. Należy pamiętać, 
że mediowanie, nie tylko nie wymaga, ale wręcz 
uniemożliwia opowiadanie się po którejkolwiek 
ze stron. Twoim zadaniem jest bowiem stworze-
nie platformy porozumienia dla zwaśnionych 
stron, a nie wskazywanie, kto ma rację. Ta bez-
stronność pomaga we wdrożeniu wypracowane-
go stanowiska, jako kompromisowego lub naj-
lepszego z możliwych w danej sytuacji.

Otwartość – nie tylko deklarowana
Jeśli zachęca się członków zespołu do otwar-

tego wyrażania swoich myśli i opinii, to należy 
przygotować się także na występowanie treści 
”niewygodnych”. Sytuacja konfliktu to duża por-
cja emocji, dlatego należy spodziewać się cza-
sem gwałtownych reakcji. Należy je oczywiście 
tonować, choć przekroczenie granic dobrych 
obyczajów biznesowych, nie powinno mieć 
miejsca. Największym błędem managera jest de-
klaracja otwartości, po której nie następuje nic 
lub, jeszcze gorzej, jest krytyka wyrażonej opi-
nii. Dobra komunikacja to stworzenie atmosfery 
tolerancji, gdzie każdy ma prawo podzielić się 
swoimi przemyśleniami. Co ważne, przekazanie 
swoich postulatów nie jest tożsame z ich reali-
zacją. To powinno być jasno zakomunikowane 
przed podjęciem tego typu rozmów.

Oceniaj zachowania, nie ludzi
To podstawowa zasada wszelkich działań 

managerskich w organizacji. Przydaje się, za-
równo w sytuacji oceny, awansów i zwolnień, jak 
i rozwiązywania konfliktów. Należy pamiętać, 
iż niemożliwym jest wzniesienie się na poziom 
obiektywizmu, jeśli będziemy oceniać zachowa-
nia przez pryzmat konkretnego pracownika i jego 
osobowości. Jest to ważny komponent działania 
każdej jednostki w  ramach organizacji, ale nie 
może stanowić podstawy wnioskowania na temat 
zastanej sytuacji konfrontacji. Należy dotrzeć do 
źródeł jej występowania, a nie koncentrować się 
na osobach w niej uczestniczących. Im szybciej 
osiągnie się to „uwolnienie”, tym łatwiej będzie 
wejść w rolę mediatora, wiążącego cały proces 
wypracowania rozwiązań.

Konflikt towarzyszy nam na co dzień i tak 
powinno być. Im szybciej pogodzimy się z tą 
prawda, tym szybciej przeniesiemy naszą uwagę 
na coraz skuteczniejsze sposoby jego zarządza-
nia. Kontrola i koncentracja na procesie pozwolą 
na osiągnięcie spodziewanych efektów i pozwo-
lą stworzyć dobrze funkcjonującą organizację. 
Taką, gdzie otwarcie mówi się o pojawiających 
się problemach i nie zamiata się ich pod dywan.

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

Źródło: MANAGER & woman & man, 
01.12.2008

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

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 światowy lider w zakresie do-
starczania usług na rzecz gospodarki wodno-ściekowej, 
specjalizujący się w następującym zakresie: nadzór nad 
wszystkimi etapami każdego projektu - od planowania, 
poprzez projektowanie, dostawę gotowych urządzeń  
i linii technologicznych, organizację wykonawstwa aż  
do eksploatacji. W związku z nowym projektem poszuku-
jemy osoby na stanowisko:

Inżynier Budowy - Branża Elektryczna

Opis stanowiska:
• Nadzór nad pracami elektrycznymi oraz instalacji 

AKPiA, w oparciu o projekty wykonawcze;

• Koordynacja prac podwykonawców instalacji;

• Udział w uruchomieniach

Wymagania:
• Kierunkowe wykształcenie – elektrotechnika  

lub automatyka przemysłowa;

• Doświadczenie w pracach na budowie obiektów 
technologicznych;

• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie  
i piśmie

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;

• Atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych;

• Pracę w międzynarodowym środowisku

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV  
w języku polskim oraz angielskim na adres:  
krzywinski@hays.pl

Naszym Klientem jest duża firma budowlana dzia-
łająca na terenie całego kraju. W związku  
z reorganizacją oddziału krakowskiego poszukuje-
my osoby do pracy w pionie obiektów kubaturo-
wych, na stanowisko:

Dyrektora działu pozyskiwania 
kontraktów – Kraków 
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpo-
wiedzialna będzie za:
n Pozyskiwanie nowych kontrahentów i negocjowanie 

kontraktów (obiekty kubaturowe);
n Wyznaczanie głównych obszarów akwizycji w rejonie 

działania Oddziału;
n Planowanie i projektowanie procesów i systemów 

działania biura;
n Wyznaczanie wspólnie z Dyrektorem Oddziału kierun-

ków strategicznych, celów oraz oczekiwanych efektów 
w odniesieniu do działalności podległych działów;

n Udział w tworzeniu założeń finansowych - budżetu pionu;
n Nadzór nad jakością materiałów, dokumentów wycho-

dzących z firmy: prekwalifikacja, oferta, umowa itp.
Wymagania stawiane kandydatom:
n Wykształcenie wyższe budowlane o specjalizacji:  

konstrukcje budowlane lub budownictwo ogólne  
(nie jest to warunek konieczny);

n Doświadczenie zawodowe ok. 10 lat w branży bu-
dowlanej (budownictwo kubaturowe), doświadczenie 
handlowe w akwizycji kontraktów i zleceń, pożądane 
wcześniejsze doświadczenie w realizacji kontraktów;

n Doświadczenie w budowaniu dobrych relacji z inwesto-
rami;

n Wiedza w zakresie marketingu i ekonomii, znajomość 
branży, umiejętność negocjacji;

n Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
n Nastawienie na wyniki.
Klient oferuje:
n Konkurencyjne wynagrodzenie + premie;
n Umowę o pracę;
n Opiekę medyczną;
n Niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku 
polskim i angielskim na adres: krzywinski@hays.pl

CV jest wizytówką kandydata, jego 
odpowiednie przygotowanie często decy-
duje czy zostaniemy zaproszeni na spo-
tkanie o pracę, czy też zniknie ono pośród 
innych aplikacji. Zdarza się, że inżynie-
rowie w swoim CV umieszczają jedynie 
wzmianki o inwestycjach, przy których 
pracowali nie podając bliższych detali 
na ich temat. Należy jednak pamiętać, 
że każdy projekt budowlany jest inny, i 
aplikując na stanowisko kierownika bu-
dowy, kierownika kontraktu bądź stano-
wisko pokrewne opiszmy szczegółowo 
w aplikacji wszystkie inwestycje budow-
lane, przy których pracowaliśmy. Duże 
projekty budowlane mogą poprowadzić 
tylko kandydaci z solidnym doświadcze-
niem i ważnym jest by kandydat w swoim 
CV dokładnie je przybliżył. Pracodawca 
z branży budowlanej będzie oczekiwał 
następujących informacji: wartość kon-
traktu, czas realizacji inwestycji, rodzaj 

inwestycji (budownictwo mieszkaniowe, 
przemysłowe, inżynieryjne), podległość 
służbowa, zakres obowiązków.

W przypadku kontraktu z udziałem 
pieniędzy publicznych wymagania NFOŚ, 
GDDKiA wobec kandydatów wyraźnie 
wskazują przy inwestycjach, jakich war-
tości dany inżynier powinien pracować. 
Jeżeli realizowany kontrakt prowadzony 
był w oparciu o procedury FIDIC wspo-
mnijmy o tym w CV. Prowadzenie kon-
traktu w oparciu o te procedury nie jest 
rzeczą łatwą, stąd ich znajomość będzie 
naszym dużym atutem. Wskażmy, czy 
projekt realizowany był w systemie gene-
ralnego wykonawstwa czy też występo-
waliśmy jako podwykonawca. Na trud-
nym polskim rynku budowlanym często 
nie udaje się ukończyć inwestycji w ter-
minie, jeżeli nam się to udało pochwalmy 
się tym w naszych dokumentach.

Dlaczego warto opisywać w CV pro-
jekty budowlane? Otóż dlatego, iż da-
jemy wtedy możliwość profesjonalnej 
prezentacji naszej kandydatury osobie 
decyzyjnej. Udzielamy wszystkich nie-
zbędnych informacji potencjalnemu pra-
codawcy i możemy mieć pewność, że za-
dzwoni właśnie do nas, gdy będzie miał 
do wyboru kilka innych CV, jednakże bez 
konkretnych, wskazanych projektów.

Koszty żadne – korzyści to możli-
wość świadomego kierowania swoją ka-
rierą zawodową.

Autor: Bartosz Maciaszek,  
Senior Consultant HAYS  
Construction &Property

Materiał został opublikowany na portalu: 
Eurojobscee.com, czerwiec 2008

JAK I DLACZEGO WARTO OPISYWAĆ  
W CV PROJEKTY BUDOWLANE,  

W KTÓRYCH BRAŁO SIĘ UDZIAŁ?
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Pod koniec maja 2009 roku w 
urzędach pracy zarejestrowanych 
było 1687 tys. bezrobotnych, po-
nad 160 tys. więcej niż rok wcze-
śniej. Liczbę osób poszukujących 
zatrudnienia zwiększają dodat-
kowo osoby pracujące zaintere-
sowane podjęciem innej posady. 
Jaka strategia poszukiwania pracy 
może okazać się dla nich najbar-
dziej skuteczna? W jaki sposób 
Polacy znajdują pracę?

Z sondy przeprowadzonej w 
okresie 10.05. – 10.06.2009 roku 
przez portal rynekpracy.pl wyni-
ka, że niemal jedna trzecia ankie-
towanych Polaków znalazła obec-
ną pracę dzięki sieci kontaktów 
osobistych. Wysyłanie aplikacji 
w odpowiedzi na ogłoszenie oka-
zało się skuteczne w przypadku 
jednej czwartej badanych. Poprzez 
samodzielne poszukiwania – tele-

fonowanie i składanie wizyt, wy-
pytywanie o możliwość zatrudnie-
nia – zatrudnienie znalazło 16,7% 
respondentów. Niemal 10% bada-
nych otrzymało propozycję pracy, 
a co dwudziesty ankietowany zde-
cydował się na założenie własnej 
firmy.

Deklaracje respondentów wska
zują, że Polacy najrzadziej znajdują 
pracę korzystając z ofert urzędów 
pracy (3,91%), pośrednictwa firm 
doradztwa personalnego (3,56%) 
i studenckich biur karier (2,14%).

Źródło: www.rynekpracy.pl

Znajomości najlepszym pośredniakiem

rynekpracy.pl na podstawie sondy przeprowadzonej  
w dniach 10.05-10.06.2009, n = 562

Wykres 1. W jaki sposób znalazłeś pracę, którą wykonujesz?

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!

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, e-mail info@pearl-hunters.pl
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Ponad 90% inżynierów, którzy wzięli udział w sondażu BDI, na py-
tanie „Czy wobec zagrożenia utratą pracy zgodziłbyś się na przeniesienie 
do innego działu?” odpowiedziała twierdząco.

Kryzys gospodarczy i rosnące bezrobocie mają znaczący wpływ na po-
dejście pracowników do wprowadzanych przez firmy zmian organizacyj-
nych. O ile jeszcze rok temu, propozycja zmniejszenia wynagrodzenia lub 
przejścia do innego, mniej atrakcyjnego działu, skłoniłaby pracownika do 
rezygnacji z pracy o tyle obecnie są w stanie przystać na takie rozwiązania 
by tylko zachować pracę.

Obserwując największe portale pracy widać, że atrakcyjnych ofert pra-
cy jest znacznie mniej. Jednocześnie w portalach społecznościowych poja-
wia się coraz więcej osób, które w swoim profilu zamieszczają informacje o 
tym, że pracy szukają. W ostatnim czasie faktycznie zauważamy zwiększone 
zainteresowanie ofertami pracy. W ramach prowadzonych projektów rekru-
tacyjnych, mamy obecnie do rozpatrzenia o około 20-30% więcej aplikacji. 
Niestety ilość w żaden sposób nie przekłada się na jakość – komentuje Ewa 
Gumbarewicz, Konsultant z Banku Danych o Inżynierach.

Taka sytuacja uzasadnia dlaczego tak duża grupa inżynierów, biorących 
udział w badaniu BDI,  zgodziła się na zmianę działu w ramach firmy. Zda-
niem ekspertów z BDI, główną przyczyną jest chęć utrzymania pracy.

Wobec zagrożenia utratą pracy, czy zgodziłbyś się na zmianę  
działu?

Jednak przy podjęciu decyzji o zmianie działu jest kilka istotnych wa-
runków na które zwrócili uwagę inżynierowie. Prawie 29% inżynierów 

zaakceptowałoby takie rozwiązanie, ale pod warunkiem pozostania przy 
takim samym honorarium. Natomiast ponad 24% inżynierów bez względu 
na proponowane wynagrodzenie zgodziłoby się na zmianę działu w firmie.

Nieco ponad 23% ankietowanych inżynierów zgodziłoby się na przej-
ście do innego działu, ale docelowo i tak szukaliby nowej pracy. A 12,7% 
pracowników z wykształceniem technicznym sytuację taką zaakceptowało-
by tylko w przypadku zapewnienia przez pracodawcę powrotu na poprzed-
nie stanowisko. Tylko nieco ponad 10% ankietowanych inżynierów katego-
rycznie nie zgadza się na takie posunięcie, w tym 4,1% zdecydowałoby się 
natychmiast złożyć wypowiedzenie.

„Inżynierów zawsze charakteryzowała większa otwartość zawodowa w 
porównaniu z innymi grupami zawodowymi, dlatego nie upatrują oni trud-
ności w dopasowaniu się do aktualnej sytuacji rynkowej, są skłonni nie tyl-
ko zmienić dział, ale i miejsce zamieszkania, zakres obowiązków, czy nawet 
oczekiwania finansowe” zauważa Małgorzata Orłowska, Starszy Konsul-
tant ds. Rekrutacji z Banku Danych o Inżynierach.

Ewa Gumbarewicz, Konsultant z Banku Danych o Inżynierach doda-
je „Taka zmiana nie musi być niekorzystna dla pracownika, nowy dział to 
nowe obowiązki, ale i wyzwania oraz okazja do rozszerzenia spektrum do-
świadczeń zawodowych. Można również zauważyć, że jest to dla niektórych 
inżynierów szansa na zmianę profilu rozwoju. Jeśli dział w którym praco-
wali dotychczas jest redukowany bądź likwidowany, mają oni okazję  do 
wykorzystania swoich dotychczasowych doświadczeń w budowaniu nowych 
rozwiązań w ramach działalności firmy”.

Wśród badanych inżynierów z pewnością znaczącą większość stanowią  
pracownicy większych firm, gdzie istnieje możliwość posunięć w ramach 
organizacji. W trudnej sytuacji gospodarczej część pracodawców decyduje 
się na rotację w działach lub ograniczenie wymiaru czasu pracy. Większość 
inżynierów popiera możliwość zmiany działu w strukturze firmy. Taka pro-
pozycja z pewnością stawia firmę w lepszym świetle: pracodawca nie zwal-
nia, lecz szuka możliwości zatrzymania i utrzymania pracowników. Ale nie 
każda organizacja może sobie pozwolić na takie sposoby przeciwdziałania 
kryzysowi i część zmuszona jest zastosować radykalne wyjście, jakim są 
zwolnienia. Wiele firm, dbając o swój wizerunek na rynku zdecydowała się 
na skorzystanie z programu outplacement, który oferują firmy doradcze.

Źródło: www.bdi.com.pl

Dla polskiego rynku szkoleniowego 
ostatnie lata były bardzo łaskawe. Wzrost 
gospodarczy oraz dobra kondycja polskich 
przedsiębiorstw sprawiły, że pracodawcy 
chętnie inwestowali w wiedzę swoich pod-
władnych. Po latach tłustych nadeszły jed-
nak chude. Według badań Delta Training 
na ograniczenie budżetu szkoleniowego w 
latach 2009-2010 zdecyduje się ponad 70% 
polskich przedsiębiorstw.

Doświadczenia z początku XXI wieku 
nauczyły przedsiębiorców tego, że nawet w 
najcięższych momentach warto inwestować w 
kapitał ludzki. Na tym jednak podobieństwa 
obu kryzysów się kończą. – Ten kryzys jest 
wyjątkowy, nieprzewidywalny, nie można przy-
łożyć do niego żadnych miar – twierdzi Piotr 

Juszczak, partner w firmie szkoleniowej Delta 
Training. Pomimo dużego zagrożenia, firmy 
wydają się być lepiej przygotowane do walki 
z trudnościami. Pomagają im w tym fundusze 
unijne, które pozwalają szkolić pracowników 
niewielkim kosztem własnym. 

Potrzeby szkoleniowe polskich firm w 
latach 20092010 będą koncentrować się wo-
kół następujących grup pracowniczych: za-
trudnionych na stanowiskach kierowniczych, 
pracowników działu handlowego, osób od-
powiedzialnych za kontakt z klientem oraz 
informatyków. Potwierdzają to badania firmy 
Bersin&Associates  w czasach kryzysu w 
cenie będzie wzmacnianie umiejętności przy-
wódczych, rozwijanie umiejętności sprzedaży 
oraz podwyższenie efektywności pracowni-

ków. Nadal niesłabnącym zainteresowaniem 
cieszyć się będzie edukacja informatyczna. 
Największy wpływ kryzysu na tegoroczne 
plany budżetowe będzie widoczny w przekro-
ju branżowym. W rozwój swoich kadr nadal 
intensywnie inwestują firmy farmaceutyczne 
oraz IT. Ze szkoleń coraz częściej rezygnują 
firmy produkcyjne. Jakie szkolenia cieszą się 
obecnie największą popularnością wśród pol-
skich przedsiębiorców? W które warto będzie 
inwestować w latach 20092010? W jaki spo-
sób mierzyć efektywność szkoleń? Odpowie-
dzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo 
w artykule „Kto zkoli, ten wygrywa – szkole-
nia w czasach kryzysu”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

a. tak, ale za to samo wynagrodzenie 28.8%

b. tak, jak najbardziej 24.6%

c. tak, jak najbardziej 23.8%

d. tak, ale szukał/abym nowej pracy 12.7%

e. tak, ale z gwarancją powrotu  
na poprzednie stanowisko

6.1%

f. złożył/abym wypowiedzenie 4.1%

Inżynierowie są bardziej otwarci na zmiany  
w obliczu złej passy

Wyniki sondażu przygotowanego przez BDI. Sondaż publikowany był na stronie 
Banku Danych o Inżynierach w dniach 6.03.2009 do 6.04.2009 r. W badaniu 
udział wzięło 740 inżynierów.

Kto szkoli, ten wygrywa
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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 


