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Z Krakowa
Nowe boiska w każdej dzielnicy Krakowa. Na Kurdwanowie i 
Wzgórzach Krzesławickich w listopadzie zostaną oddane dwa kolejne 
boiska sportowe. To początkowy etap realizacji ogólnopolskiego pro-
jektu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Zgodnie z zamierzeniem Zarządu 
Infrastruktury Sportowej w Krakowie, „Orlik”, czyli obiekt zawierający 
boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, ma powstać w każdej 
dzielnicy Krakowa. Na prośbę Zarządu Infrastruktury Komunalnej i 
Transportu każda dzielnica miała wskazać miejsce, gdzie mógłby po-
wstać tego typu obiekt. Z 18 dzielnic, odpowiedziało 14. W przyszłym 
roku powstaną 3 obiekty: przy al. Dygasińskiego, na os. Złotej Jesieni i 
przy zalewie Bagry. Projekt sponsorują wspólnie: Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, samorząd wojewódzki, gminy i powiaty.
Cricoteka zamiast elektrowni. Ogłoszono przetarg na wykonawcę 
projektu Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora, czyli Crico-
teki. Prace budowlane mają ruszyć za około miesiąc. Cricoteka będzie 
mieściła się w budynku dawnej elektrowni miejskiej przy ul. Nadwi-
ślańskiej 4. Szacowany koszt budowy to ok. 40 mln zł. Muzeum ma 
zostać otwarte w 2011 r. Powstawanie budynku będzie można oglądać 
w internecie, gdzie gospodarze Cricoteki uruchomili specjalną stronę, 
na której za pośrednictwem kamery zamontowanej na placu budowy, 
będzie można śledzić jej przebieg.
Jesienią nowe inwestycje. Władze Miasta i ZIKiT zastanawiają się, jak 
zmniejszyć utrudnienia komunikacyjne, które pojawią się od paździer-
nika. Jesienią mają bowiem ruszyć budowy i remonty wartości około 
pół miliarda złotych. Krakowian czeka zamknięte rondo Ofiar Katynia 
(od października), remont ul. Nowohuckiej, budowa torowiska między 
rondem Grzegórzeckim a Płaszowem oraz przebudowa ulic: Surzyckie-
go i Christo Botewa. Już teraz na ulicach Krakowa widoczne są zmiany 
w komunikacji. Od 17 sierpnia nie działają dwa przystanki autobusowe 
przy ul. Dębowej – ZIKiT przeniósł przystanki dla linii 112 i 162 na pas 
służący do włączania się do ruchu przy rondzie Grunwaldzkim. Trwa 
budowa pierwszego odcinka ul. Lema, która będzie przedłużeniem ul. 
Meissnera i połączy al. Pokoju z al. Jana Pawła II. Przetarg na projekt 
budowy odcinka ulicy dochodzącego do al. Jana Pawła II (ok. 300 m) 
i skrzyżowania przy ul. Meissnera wygrało konsorcjum MP Mosty z 
Krakowa. Ulica Lema ma być szeroka – zaprojektowano w niej dwie 
jezdnie, po dwa pasy ruchu każda, które w rejonie skrzyżowań z al. Po-
koju i al. Jana Pawła II poszerzą się do czterech pasów ruchu. Wszystkie 
będą szerokie do 3-5 m. Budowa pierwszego odcinka ul. Lema będzie 
kosztować ok. 18 mln zł.
Remont Dworca Głównego. Rewitalizacja dworca miała się rozpocząć, 
zgodnie z planem, jesienią 2009 r. Teraz spółka PKP wycofuje się z tego 
terminu, nie podając nowego. Ma problem z pozyskaniem funduszy na 
remont. Plan powzięto z myślą o finałach Euro 2012. Dworzec ma być 
odnowiony i rozbudowany. Od 15 lat istnieją nieużywane pomieszcze-
nia w podziemiach obiektu. Teraz PKP zamierza je odnowić i umieścić 
w nich kasy, poczekalnie oraz biura. Na cały remont spółka potrzebuje 
30 mln zł.
Licytacja lokali użytkowych. Osoby poszukujące miejsca pod dzia-
łalność gospodarczą mogą wynająć od Miasta w drodze licytacji loka-
le użytkowe położone w atrakcyjnych częściach Krakowa. Najbliższa 
aukcja odbędzie się już 31 sierpnia o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu 
Budynków Komunalnych w Krakowie, na os. Złotej Jesieni 14 (sala 
konferencyjna – III piętro). Warunkiem dopuszczenia do udziału w au-
kcji jest wpłacenie wadium i złożenie oferty do 28 sierpnia. W ofercie 
ZBK znajdują się lokale użytkowe położone zarówno w ścisłym cen-
trum miasta, jak i w innych częściach Krakowa, m.in. w Nowej Hucie. 
W ścisłym centrum można wynająć lokal m.in. przy ul. Piłsudskiego, ul. 
Daszyńskiego, ul. Sławkowskiej czy ul. Czystej. Lokale w Nowej Hucie 
położone są m.in. na os. na Skarpie, os. Piastów, os. Słoneczym i os. 
Zgody. Ceną wywoławczą do licytacji czynszu za 1 m kw. pow. użytko-
wej lokalu będzie stawka najwyższa spośród zgłoszonych w ofercie na 
dany lokal użytkowy, przy czym deklarowana stawka nie może wynieść 
mniej niż stawka określona w regulaminie aukcji. Minimalna kwota 
przewidziana regulaminem uzależniona jest od rodzaju deklarowanej 
działalności i strefy miasta, w której znajduje się dany lokal.

Tabela kursów średnich walut nr 162/A/NBP/2009 na dzień 20.08.2009
1 USD 2,8872
1 EUR 4,1221
1 CHF 2,7193
1 GBP 4,7212
1 UAH 0,3255
1 CZK 0,1611
1 RUB 0,0914

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   2843,78 zł
 sprzedaż   3270,35 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 04.09.2009; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 04.09.2009; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,18 
EURIBOR EURO 0,8030
LIBOR
 CHF 0,3167

EUR 0,8025
USD 0,3606
GBP 0,6869

(dane na dzień 04.09.2009, 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:
lipiec 2009 (wartość w pkt.)
 Kurs początkowy Kurs końcowy Zmiana (w %)
WIG 30688,73 35261,90 14,9
WIG20 1883,16 2137,56 13,5
mWIG40* 1776,12 2042,28 15,0
SWIG-80 9361,85 10388,64 11,0
* 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 lipcu 2009 roku
Złoty  3,5% w porównaniu z rokiem 2008
Euro  0,1% w czerwcu 2009 r.
(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Eurostat - Biuro Statystyczne Unii Europejskiej w Luksemburgu)

Stopa bezrobocia
w Krakowie:  3,6% w lipcu 2009 r. 
w Małopolsce:  8,8% w lipcu 2009 r.  
w kraju:  10,8% w lipcu 2009 r. 
(dane na dzień 04.09.2009, 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 04.09.2009, 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 04.09.2009, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,59 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,33
Olej napędowy  3,73
(dane na dzień 04.09.2009, 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 21.05.2009 r.
I kwartał 2009 r. 3895 zł
II kwartał 2009 r. 3924 zł
Cena ta jest ustalana w celu obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo 
mieszkaniowe dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.
(dane na dzień 04.09.2009, 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

Średnia cena gazu dla lokali ogrzewanych gazem ziemnym  
wynosi około 4,86 zł/m3.

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.

Budowa tylko w obszarze urbanizacji. W celu usprawnienia procedur 
budowlanych Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten 
przewiduje przede wszystkim powstanie tzw. obszaru urbanizacji, na 
którym ma być dopuszczalna zabudowa. Obszar ten będzie określany w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
który będzie musiała posiadać każda gmina. Według projektu zostanie 
także wprowadzona instytucja mediatora, który będzie miał za zadanie 
wyjaśnianie społeczeństwu, jakie zapisy znajdują się w planie i dlaczego 
są one niezbędne. Ma to na celu zapobieganie konfliktom społecznym, 
które niejednokrotnie blokują wiele inwestycji.
„Rodzina na swoim” się powiększa. O kredyt mieszkaniowy 
objęty dopłatami do oprocentowania można się ubiegać w bankach 
uczestniczących w programie „Rodzina na swoim” na podstawie um-
owy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pod koniec sier-
pnia do programu przystąpił bank BZ WBK. Zwiększająca się liczba 
podmiotów udzielających preferencyjnych kredytów mieszkaniowych 
zapewnia obecnie dużą ofertę kredytów udzielanych w ramach pro-
gramu, stwarzając podstawy dla realnej konkurencji pomiędzy bankami 
oraz zwiększając szansę wyboru kredytu optymalnego z punktu widze-
nia potrzeb kredytobiorcy. Wcześniej do tego programu przystąpiło już 
12 banków, z PKO BP i Pekao SA na czele. Zgodnie z ustawą o fin-
ansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, prefer-
encyjny kredyt mieszkaniowy przez pierwszych 8 lat spłaty jest objęty 
pomocą państwa, w formie dopłat pokrywających część odsetek.
Cena m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Główny 
Urząd Statystyczny opublikował w Dzienniku Urzędowym wysokość 
ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkal-
nego. W drugim kwartale 2009 r. jest to wartość 3924 zł. Podany wskaź-
nik służy celom określonym w Ustawie o pomocy państwa w spłacie 
niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych 
oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, w tym do 
obliczania przysługującej premii gwarancyjnej od wkładów oszczęd-
nościowych na budownictwo mieszkaniowe dla posiadaczy książeczek 
mieszkaniowych.
Liczba mieszkań oddanych w lipcu. Jak podaje GUS, lipiec przyniósł 
12-procentowy wzrost liczby mieszkań oddanych do użytku w porów-
naniu z czerwcem bieżącego roku. W sumie w lipcu oddano 13,8 tys. 
lokali, z czego 39,5 proc. stanowiły mieszkania zrealizowane przez in-
dywidualnych inwestorów, a ponad połowę (51,4 proc.) – mieszkania 
wybudowane na sprzedaż lub pod wynajem. W porównaniu z ubiegłym 
miesiącem najlepszy wynik odnotowano w przypadku budownictwa 
zakładowego, komunalnego i społeczno-czynszowego, gdzie liczba 
mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła aż o 146 proc.. Wzrost, 
choć bardzo mały, nastąpił również w budownictwie indywidualnym – o 
1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Umiarkowany wzrost na 
poziomie 21 proc. odnotowano w segmencie mieszkań spółdzielczych. 
Jeśli wziąć pod uwagę wyniki od początku tego roku, to w porów-
naniu z analogicznym okresem 2008 r. liczba mieszkań oddanych do 
użytkowania wzrosła o 7 proc. i wyniosła w sumie 89,8 tys.
Co z wadliwym świadectwem energetycznym. Jeżeli świadectwo 
energetyczne zawiera nieprawdziwe informacje o wielkości zużywa-
nej energii, to kupujący mieszkanie może żądać odstąpienia od umo-
wy kupna-sprzedaży lub domagać się od sprzedającego obniżenia ceny. 
Świadectwo takie rzutuje bowiem na wartość nieruchomości i podjęcie 
decyzji o jej zakupie (bądź najmie). Nie może on jednak żądać zamiany 
rzeczy, ponieważ mieszkanie i dom są rzeczami oznaczonymi co do toż-
samości (indywidualnie), a nie co do gatunku (zbiorowo), a w takiej sy-
tuacji skorzystanie z prawa do zamiany nabytej rzeczy nie przysługuje. 
Od początku tego roku wszystkie nowo wybudowane mieszkania i domy 
muszą posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej. Dodatkowo 
przyjęta przez Sejm 16 lipca 2009 r. nowelizacja prawa budowlanego 
rozszerza obowiązek sporządzania świadectw energetycznych także na 
budynki wprowadzane do obrotu, czyli np. sprzedawane lub wynajmo-
wane na rynku wtórnym.
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BRONOWICE, ul. LEA
4-pokojowe mieszkanie w bardzo dobrej lokalizacji. Mieszkanie nietypowe, 

ponieważ posiada własne oddzielne wejście ulokowane z boku bloku.  
Z jednej strony jest to wysoki parter, z drugiej wysokość pierwszego pietra ze 

względu na umiejscowione pod blokiem garaże. Mieszkanie składa się  
z dużego salonu z aneksem kuchennym i wyjściem na balkon. Aneks kuchenny 

w dużej wnęce, w pełni wyposażony i umeblowany. W mieszkaniu znajdują 
się 3 sypialnie. Łazienka posiada  wannę i kabinę prysznicową, dodatkowo 
osobno WC. W przedpokoju garderoba. Do mieszkania przynależy miejsce 
postojowe na zamkniętym parkingu z bramą na pilota, piwnica. Możliwość 

korzystania z wózkowni i suszarni. Mieszkanie jest zabezpieczone drzwiami 
antywłamaniowymi, roletami, a także alarmem. Okolica bardzo atrakcyjna,  
w pobliżu centrum, dookoła bloku niska zabudowa jednorodzinna, ponadto 
bardzo dobre sąsiedztwo, w większości kadra naukowa wyższych uczelni.

Pow. 91 m2, cena 685.000zł, of. RVI/79/08/09/MM
Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. STALOWE
3-pokojowe mieszkanie po generalnym remoncie. Mieszkanie składa się z jasnej 

oddzielnej kuchni w pełni umeblowanej, z meblami na wymiar, w tym zabudowanej 
kuchenki gazowej. 3  pokoje, jeden mniejszy z dużą szafą wnękową w zabudowie 

na całej długości pokoju, duży salon od strony południowej, będący pokojem przechod-
nim, z którego wchodzi się do sypialni. W kuchni flizy i terakota, terakota również 
w przedpokoju, w każdym z pokoi dębowy parkiet, rok temu wymienione zostały 

wszystkie instalacje w mieszkaniu, nowe okna pcv, drzwi wejściowe antywłamaniowe. 
Do mieszkania przynależy piwnica 3 m2, na tym samym piętrze dodatkowo 

wózkownia. Blok ocieplony w poprzednim roku. Lokalizacja w bardzo cichej i zielonej 
starej części Nowej Huty, spokojne sąsiedztwo w większości starsze osoby. W okolicy 
pełna infrastruktura, sklepy, szkoły, żłobki, tereny rekreacyjne. Mieszkanie w wysokim 
standardzie, biorąc pod uwagę fakt, iż jest w stanie do wejścia, czyni to cenę bardzo 

atrakcyjną.
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 gen. rem.,  

do zamieszkania od zaraz.  
Remont obejmował m.in.: wymianę okien na nowoczesne drewniane firmy 

Szwepol, założenie rolet wewn. na wymiar firmy Wima-Rol, od dołu materiał 
zaciemniający oraz od góry folia półprzezroczysta, wymianę drzwi wewn. oraz 

zewn. na antywłamaniowe Gerda Star S, instalację elektr., wodno-kan. (miedź), 
gładzie i malowanie, nowe panele na podłodze w pokojach i kuchni – flizowanie 

kuchni i łazienki wraz z wymianą sanitariatów i armatury oraz piecyka 
gazowego firmy Vaillant, w przedpokoju szafa wnękowa na wymiar oraz sufit 
podwieszany, w pozostałej części mieszkania wysokość 2,80 m. Dodatkowo  

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. 2 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 znajduje 
się na 8 piętrze, widokowe. Mieszkanie odświeżane 1,5 roku temu. Obecnie 

jest ono wynajmowane, stąd na powyższych zdjęciach jest inne umeblowanie. 
Pełna infrastruktura, bardzo dobra komunikacja, nieopodal rondo Barei z bardzo 

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

Tel.: 516 120 807

MISTRZEJOWICE, OS. OŚWIECENIA
Mieszkanie 1-pokojowe na nowym, ogrodzonym osiedlu, z bardzo dobrym dojazdem 

do centrum. Pokój bardzo jasny z wystawą południowo-wschodnią i drzwiami 
balkonowymi. Kuchnia oddzielna, z oknem na pokój, z zabudową kuchenną, która 

pozostaje. Łazienka wykończona w wysokim standardzie, przedpokój z zabudowaną 
szafą wnękową. Teren ogrodzony, wjazd na pilota, na terenie osiedla nowy, 

monitorowany plac zabaw. Nieopodal sklepy i pełna infrastruktura, liczne połączenia 
komunikacyjne z innymi rejonami miasta.

Pow. 30 m2, cena 225.000 zł, of. RIV/62/06/09/MM
Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. RADZIKOWSKIEGO 
Bardzo przestronne 3-pokojowe mieszkanie o dużym metrażu, w atrakcyjnej 
cenie!!! Duża jasna, bogato wyposażona kuchnia, przestronny salon, duża 

garderoba oraz dwa balkony. Istnieje możliwość zmiany układu przestrzennego 
mieszkania na 4-pokojowe, ponadto właściciel posiada własną ekipę remontowo-

wykończeniową i w razie zainteresowania takim rozwiązaniem służy pomocą. 
Mieszkanie wyposażone w kominek, który redukuje znacznie koszta związane 
z ogrzewaniem. Mieszkanie utrzymane w dobrym stanie. Istnieje również opcja 
zakupu poddasza znajdującego się nad mieszkaniem, które również należy do 

tego samego właściciela, powierzchnia ta sama, lecz ze skosami.
Pow. 87 m2, cena 569.000 zł, of. RVI/28/03/09/MM

Tel.: 516 120 807

ŁOBZÓW, UL. KUJAWSKA
Bardzo dobra lokalizacja, blisko centrum. Mieszkanie ciepłe, w kamienicy z cegły 
z lat 50. Bardzo jasne: z dwoma balkonami usytuowanymi odpowiednio po stronie 

wschodniej i zachodniej. Dwa pokoje i kuchnia do odświeżenia lub remontu, 
łazienka po remoncie. Balkony z większego pokoju oraz kuchni.  

Do mieszkania przynależy komórka lokatorska oraz użytkowanie suszarni na stry-
chu. Okna za wyjątkiem kuchni wymienione na nowe, w pokojach dębowy parkiet. 
Pokoje są obecnie przejściowe, istnieje jednak możliwość ich usamodzielnienia. 

W okolicy pełna infrastruktura, nie daleko przystanki komunikacji miejskiej.
Pow. 46 m2, cena 359.000 zł, of. RVI/27/03/09/MM

Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. KOŚCIUSZKOWSKIE
3-pokojowe mieszkanie po gen. rem. Oddzielna jasna kuchnia, nowe flizy i terakota, 
meble w zabudowie, również kuchenka z okapem. Duży, ponad 20-metrowy salon z 
wyjściem na loggię. pozostałe 2 pokoje mniejsze, wszędzie nowe panele. Łazienka 

również po remoncie, nowa kabina prysznicowa, wc osobno. W mieszkaniu wymien-
ione wszystkie instalacje, w bloku wymieniono windy. W okolicy pełna infrastruktura, 

szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnia, liczne sklepy, tuż obok bloku duży plac 
zabaw. Liczne połączenia komunikacji miejskiej z centrum miasta oraz Nowej Huty.

Pow. 58 m2, cena 324.000 zł, of. RIV/77/07/09/MM
Tel.: 516 120 807 

STARE MIASTO, UL. SAREGO
Mieszkanie o pow.98 m2 składające się z 2 przestronnych pomieszczeń 
i łazienki. Całość odświeżona, na ścianach gładź, na podłogach parkiet 
i terakota. Mieszkanie posiada wszystkie media. Ogrzewanie gazowe, 

pomieszczenia bardzo jasne, okna nowe PCV. Kamienica jest w trakcie remontu 
podważającego jej standard. Mieszkanie nadaje się również na lokal biurowy. 

Doskonała lokalizacja w ścisłym centrum miasta.
Pow. 98 m2, cena 920.000 zł, of. RV/A/751/10/RK/WS

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 wypoc-
zynkowo - rekreacyjnym. Mieszkanie z dwoma pokojami, salonem i jasną 
kuchnią. Ponadto łazienka, dodatkowa toaleta oraz garderoba. Łazienka  

i toaleta wykończone. Na parterze budynku planowanie otwarcia supermar-
ketu Alma. Bardzo dobry dojazd do centrum.

Pow. 79,3 m2, cena 690.000 zł, of. RVI/23/03/09/MM
Tel.: 516 120 807

RUCZAJ UL. MIŁKOWSKIEGO
Do sprzedaży mieszkanie na poddaszu w 4-piętrowym bloku w spokojnej dzielnicy 

Ruczaj. Piękny widok na Wawel i okolice, mieszkanie składa się z 2 pokoi, 
kuchni, łazienki, przedpokoju i garderoby. Obok mieszkania znajduje się komórka 

lokatorska. Polecam!!!
Pow. 55 m2 (użytkowej), cena: 339.000 zł, of. RVIII/77/04/09/AS

Tel.: 516 120 807

KURDWANÓW UL.STOJAŁOWSKIEGO
Bardzo ładne mieszkanie 3-pokojowe przy ul. Stojałowskiego. Kuchnia przebu-
dowana na otwartą, z możliwością powrotu do stanu pierwotnego. Wykończenie 
bardzo solidne, na podłogach parkiet (dąb rustykalny), rolety antywłamaniowe 
(balkon i kuchnia). Ciche osiedle w południowej części Krakowa blisko obwod-

nicy i linii szybkiego tramwaju. Polecam!!!
Pow. 66,3 m2, cena 420.000 zł, of. RIX/88/05/09/AS

Tel.: 516 120 807
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RUCZAJ, UL. CHMIELENIEC
Do sprzedania ładne, odremontowane mieszkanie w spokojnej zielonej 
okolicy, na ul. Chmieleniec. W mieszkaniu znajdują się 2 pokoje, salon 

połączony z kuchnią oraz balkon.  
W okolicy znajduje się przedszkole, centrum rekreacyjno-sportowe oraz 

stadnina koni.
Pow. 63,5 m2, cena 465.000 zł, of. RVIII/84/08/09/AS

Tel.: 516 120 807

KURDWANÓW, ul. STOJAŁOWSKIEGO
Do sprzedania mieszkanie przy ulicy Stojałowskiego. Składają się na nie trzy 

oddzielne pokoje, kuchnia, łazienka oraz przedpokój. Okna drewniane  
w dobrym stanie, jedno wymienione na plastikowe.  

Łazienka z kabiną prysznicową, WC osobno.
Pow. 60,5 m2, cena 340.000 zł, of. RVIII//758/10/MG/AS

Tel.: 516 120 807

KROWODRZA, UL. WROCŁAWSKA
Mieszkanie 3-pok., w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, blisko centrum. Po 
gen. rem., nowe flizy i terakota w kuchni i łazience, nowe panele w po-
kojach i przedpokoju, pokoje świeżo pomalowane, nowy piecyk gazowy 
Junkers oraz nowe drzwi antywł. Gerda. Mieszkanie składa się z dużej 

oddzielnej kuchni, 3 pokoi, 2 mniejszych, dużego salonu od strony wsch. 
z wyjściem na loggię, wąskiego przedpokoju i łazienki z oddzielnym WC. 

Do mieszkania przynależy duża piwnica. Blok został ocieplony. 
Pow. 58 m2, cena 480.000 zł, of. RI/61/06/09/MM 

Tel.: 516 120 807

PRĄDNIK BIAŁY, UL. SŁOMCZYŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pok. w bardzo spokojnej okolicy. Jasna kuchnia w aneksie  
do bardzo dużego salonu, kuchnia wyposażona (z wyjątkiem lodówki)  

i umeblowana z terakotą na podłodze i oknem wychodzącym na północ.  
W salonie jesionowe deski podłogowe oraz wyjście na 18 metrowy taras wi-
dokowy z przepięknym widokiem na Wawel od strony zach. Mniejszy pokój 
z zabudowaną szafą wnękową i wyjściem na taras. Łazienka bardzo duża, 

w wys. standardzie. Przedpokój z zabudowaną szafą i terakotą na podłodze. 
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska, jest możliwość dokupienia 

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

Pow. 50,6 m2, cena 330.000 zł, of. RI/762/05/09/MM
Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. NA POLACH
2-pokojowe, dwupoziomowe mieszkanie w nowym budownictwie.  

Jasna duża kuchnia (do aranżacji), przestronna wyremontowana łazienka 
(razem z WC), duży balkon.. Mieszkanie położone w cichej, spokojnej okolicy. 

Osiedle ogrodzone, dużo zieleni, plac zabaw.
Pow. 60 m2, cena 395.000 zł, of. ERVI/9/07/09/KW

Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. CENTRUM E
Wspaniałe mieszkanie o bardzo wysokim standardzie. W skład wchodzą 
4 pokoje, kuchnia, łazienka (WC osobno) oraz przedpokój. W mieszkaniu 
są podwieszane sufity i oświetlenie halogenowe, w części przedpokoju, 

salonu, kuchni i łazience jest ogrz. podłogowe. Drzwi antywłamaniowe ry-
glowane w podłogę oraz na boki. Bardzo spokojne sąsiedztwo (piętro niżej 

spółdzielnia). W okolicy pełna infrastruktura, bardzo szybkie połączenie  
z centrum. Blok z cegły z połowy lat 90., nieopodal Łąki Nowohuckie 

objęte programem Natura 2000. 
Pow. 84,4 m2, cena 490.000 zł, of. RIV/450/07/MM

Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. BALICKA
3-pokojowe, dwupoziomowe mieszkanie; bardzo ładne i ciekawie 

rozplanowane. I poziom: duży salon z jasnym aneksem kuchennym 
oddzielonym od przedpokoju stylowy barem. Kuchnia w całości 

umeblowana i wyposażona, garderoba, WC, mniejsza loggia z ekspozycją 
zachodnią. II poziom: 2 sypialnie z zabudową, garderoba oraz łazienka w 
bardzo wysokim standardzie, bardzo duża loggia. Mieszkanie w nowym 

budownictwie, bez instalacji gazowej w bloku, ciepła woda oraz ogrzewanie 
miejskie. Bardzo dobra lokalizacja, blisko centrum, niedaleko przystanki 

komunikacji miejskiej. W okolicy pełna infrastruktura, sklepy, przychodnia, 
szkoły, przedszkola, tereny rekreacyjne

Pow. 65 m2, cena 450.000 zł, of. RVI/71/07/09/MM
Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. CENTRUM E
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie w nowym budownictwie. Jasna oddzielna 

kuchnia z umeblowaniem. Zabudowana loggia, w pokojach i przedpokoju 
dębowy parkiet. Mieszkanie ulokowane w okolicy z pełną infrastrukturą, 
ze sklepami i punktami usługowymi, tuż przy Placu Centralnym. Liczne 

połączenia komunikacji miejskiej z każdym punktem miasta.
Pow. 62,5 m2, cena 320.000 zł, of. RIV/572/05/MM 

Tel.: 516 120 807

CZYŻYNY, UL. SKARŻYŃSKIEGO
Mieszkanie 4-pok. w kameralnym bloku z lat 90., w bardzo dobrej loka-
lizacji. Kuchnia jasna, umeblowana, na podłodze na części parkiet, a na 
reszcie terakota. Przestronne pokoje z parkietem na podłodze, z salonu 
wyjście na loggię. Spokojne małe osiedle, z bardzo dobrym połączeniem 

z centrum. W bliskiej okolicy sklep osiedlowy, szkoła, przedszkole, 
żłobek, a także hipermarket. Do mieszkania przynależy garaż.

Pow. 88 m2, cena 580.000 zł, of. RIV/a/1285/11/MM
Tel.: 516 120 807

PODGÓRZE, ul. MAKOWA
Do sprzedania garsoniera w kamienicy przy ulicy Makowej. Składa się  
na nią przestronny pokój wraz z aneksem kuchennym oraz łazienka.  

Wraz z mieszkaniem miejsce pod budowę garażu. 
Pow. 24 m2, cena 140.000 zł, of. RVII/576/09/MG/AS 

Tel.: 516 120 807

STARE MIASTO, UL. ZYBLIKIEWICZA
Mieszkanie na I piętrze w starej kamienicy zaprojektowanej przez znanego 
architekta Krzysztofa Bohusza. Trzy pokoje, długi przedpokój z zabudową. 

Dwa pokoje w amfiladzie, duża kuchnia z balkonem oraz zachowanym 
piecem kaflowym dla ozdoby. Łazienka w bardzo wysokim standardzie. 

Doskonała lokalizacja blisko Rynku i plant.  
Pow. 100 m2, cena: 950.000 zł, of. RV/282/07/JK/WS 

Tel.: 516 120 807

RUCZAJ, UL. RUCZAJ
Mieszkanie 2-pokojowe z bardzo długim przedpokojem,  

który przebiega wzdłuż całego mieszkania. W lecie można korzystać z 
dachu poniżej okien, bardzo duży balkon od strony dziedzińca.  

Blok w kształcie komina, ogrzewany własną kotłownią,  
garaż zamknięty pod blokiem. 

Pow. 67,5 m2, cena: 380.000 zł, of. RVIII/90/05/09/AS
Tel.: 516 120 807
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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

Garsoniery i jednopokojowe
140.000 zł NOWA HUTA os. GÓRALI 16 m2, garsoniera po generalnym remoncie,  

of. RIV/47/04/09/MM
140.000 zł WOLA DUCHACKA ul. MAKOWA 24 m2, garsoniera z umeblowaną  

i wyposażoną kuchnią, of. RVII/576/09/MG/TS
168.000 zł NOWA HUTA os. ALBERTYŃSKIE 25 m2, mieszkanie jednopokojowe, 

umeblowane, łazienka do remontu, of. RIV/40/03/09/MM
185.000 zł KURDWANÓW ul. WYSŁOUCHÓW 35 m2, mieszkanie jednopokojowe,  

z osobną kuchnią, balkonem i piwnicą, of. RIX/12/08/09/A
195.000 zł NOWA HUTA os. SŁONECZNE 35 m2, mieszkanie jednopokojowe po gen. 

remoncie , of. RIV/24/03/09/MM
210.000 zł NOWA HUTA os. PIASTÓW 27 m2, garsoniera w bloku z 2009 r., 

wykończone, of. RIV/62/06/09/MM
215.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 36 m2, mieszkanie jednopokojowe, 

jasna kuchnia, X piętro, balkon , of. RIV/A/705/09/MM
215.000 zł NOWA HUTA os. NA SKARPIE 35 m2, mieszkanie jednopokojowe,  

po generalnym remoncie, wysoki standard, of. RIV/73/04/09/MM
219.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM A 39,5 m2, mieszkanie jednopokojowe  

po gen. remoncie, of. RIV/18/03/09/MM
220.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 39,6 m2, mieszkanie jednopokojowe, 

duży balkon, do remontu, of. RIV/31/03/MM
256.000 zł RUCZAJ ul. CHMIELENIEC 32 m2, garsoniera z aneksem kuchennym,  

of. RVIII/A/1241/11/07/KH/TS
265.000 zł KROWODRZA ul. FIELDORFA-NILA 32 m2, mieszkanie jednopokojowe, 

nowe budownictwo, jasna oddzielna kuchnia, balkon, of. RI/78/04/09/MM
370.000 zł WOLA DUCHACKA ul. MALBORSKA 43 m2 (ze skosami 75 m2), pod-

dasze w nowym budownictwie, wysoki standard, strzeżone osiedle, of. 
RVIII/453/07/MG/MM

Dwupokojowe
180.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 35 m2, ciemna kuchnia, IV piętro, 

piwnica, of. RIV/A/2/11/MM
180.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 37 m2, do remontu, of. 73/07/09/

MM
199.000 zł NOWA HUTA os. GÓRALI 34 m2, jasna, oddzielna kuchnia, do odświeże-

nia, 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
215.000 zł NOWA HUTA os. NA LOTNISKU 38 m2, kuchnia po remoncie, of. 

74/07/09/MM
225.000 zł NOWA HUTA os. SPÓŁDZIELCZE 37 m2, kuchnia w aneksie, pełne 

umeblowanie, balkon, of. RIV/55/04/09/MM 
235.000 zł NOWA HUTA os. STRUSIA 37 m2, wysoki standard, aneks kuchenny,  

of. RIV/44/04/09/MM
239.000 zł NOWA HUTA os. PRZY ARCE 39 m2, jasna oddzielna kuchnia, dwustron-

ne, komórka lokatorska, loggia, of. RIV/80/05/09/MM
245.000 zł AZORY ul. JAREMY 34,5 m2, po generalnym remoncie, oddzielna kuch-

nia, of. RI/780/09/MM
250.000 zł NOWA HUTA os. HANDLOWE 48 m2, I piętro, mieszkanie dobrze utrzy-

mane, of. RIV/89/09/09/MM
253.000 zł NOWA HUTA os. SZKOLNE 47 m2, III piętro z windą, zabudowana loggia, 

do remontu, of. RIV/75/05/09/MM  
255.000 zł NOWA HUTA os. SŁONECZNE 55 m2, loggia, do remontu,  

of. RIV/65/06/09/MM
255.000 zł NOWA HUTA os. OŚWIECENIA 54 m2, parter, mieszkanie do odświeże-

nia, loggia of. RIV/57/06/09/MM/b

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

252.000 zł WOLA DUCHACKA ul. ZUBRZYCKIEGO 55,1 m2, wysoki parter, loggia, 
of. RVIII/82/05/09/TS

260.000 zł NOWA HUTA os. KOMBATANTÓW 49,2 m2, do odświeżenia,  
of. RIV/69/06/09/MM

260.000 zł NOWA HUTA os. ZGODY 48 m2, do remontu, of. RIV/09/09/MM
270.000 zł NOWA HUTA os. KOMBATANTÓW 49,2 m2, do odświeżenia,  

of. E RIV/69/06/09/MM 
270.000 zł PRĄDNIK CZERWONY ul. MAJORA 44,2 m2, do odświeżenia, loggia,  

of. RIII/50/04/09/MM
279.000 zł PIASKI NOWE ul. ŁUŻYCKA 45,9 m2, bardzo ładne mieszkanie po remon-

cie, IV p./X p, of. RIX/54/04/09/TS
280.000 zł PIASKI NOWE ul. ŁUŻYCKA 45 m2 ładne, wyremontowane mieszkanie  

z balkonem i piwnicą, of. RIX/13/08/09/AS
285.000 zł NOWA HUTA os. PRZY ARCE 47 m2, jasna kuchnia, I piętro, loggia,  

of. RIV/570/08/MM
295.000 zł MISTRZEJOWICE ul. POWSTAŃCÓW 50,5 m2, jasna kuchnia, loggia,  

of. RIII/723/07/MM
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 NOWA HUTA os. CENTRUM E 52 m2, jasna oddzielna kuchnia, loggia,  

of. RIV/A/463/08/MM
310.000 zł NOWA HUTA os. II PUŁKU LOTN. 51 m2, po remoncie, cena do negocja-

cji, of. RIV/91/09/09/MM
345.000 zł KURDWANÓW ul. BORKOWSKA 52 m2, nowy blok z cegły, jasna, ume-

blowana kuchnia, of. RIX/A/878/08/07/KH/TS
350.000 zł KROWODRZA ul. KLUCZBORSKA 47,5 m2, nowe budownictwo, kuchnia 

w formie aneksu, do oświeżenia, of. RI/24/07/KT
350.000 zł RUCZAJ ul. MIŁKOWSKIEGO 55 m2, mieszkanie na poddaszu w 

4-piętrowym bloku w spokojnej dzielnicy Ruczaj, of. RVIII/77/04/09/TS
355.000 zł OLSZA ul. MIECHOWITY 52,5 m2, jasna oddzielna kuchnia z wydzielonym 

aneksem jadalnym, balkon + loggia, of. RII/83/05/09/MM
369.000 zł RUCZAJ ul. JAHODY 52 m2, nowy blok z cegły, dobrze utrzymane,  

of. 1222/11/07/KH/TS
380.000 zł RUCZAJ ul. BORZYŃSKIEGO 49 m2, nowe budownictwo, wysoki stan-

dard, strzeżone osiedle, of. RVIII/89/05/09/TS
388.000 zł KROWODRZA ul. MAZOWIECKA 51 m2, mieszkanie w kamienicy,  

of. RVI/72/08/09/MM
395.000 zł RUCZAJ os. RUCZAJ 67,5 m2, nowe budownictwo, dobrze utrzymane,  

of. RVIII/90/05/09/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

430.000 zł CENTRUM ul. DIETLA 43 m2, atrakcyjna lokalizacja,  
of. RV/A/673/09/JK/WS

439.000 zł KROWODRZA ul. RADZIKOWSKIEGO 53 m2, nowe budownictwo, wysoki 
standard, of. E RI/457/08/KT

470.000 zł CENTRUM al. SŁOWACKIEGO 57 m2, atrakcyjna lokalizacja,  
of. RV/A/759-2/10/RK/WS

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

499.000 zł RUCZAJ ul. SZWAI 55,1 m2, nowe, wysoki standard, dwa tarasy i balkon 
of. RVIII/A 409/07/KH/TS

500.000 zł CENTRUM ul. MOGILSKA 62 m2, po generalnym remoncie,  
of. RII/A/440/08/MM

510.000 zł KROWODRZA ul. OBOŹNA 56 m2, mieszkanie w amfiladzie, po remoncie, 
możliwość wynajęcia garażu of. RVI/17/01/AR/WS
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Trzypokojowe
255.000 zł NOWA HUTA os. STRUSIA 55 m2, do remontu, IV piętro, of. RIV/78/07/09/MM
280.000 zł AZORY ul. STACHIEWICZA 43,8 m2, do odświeżenia, parter,  

of. R1/07/20/09/KT
285.000 zł BIEŻANÓW ul. HELENY 62 m2, do remontu, mieszkanie z balkonem, 

miejsce parkingowe, of. RX/81/08/09/AR
299.000 zł WOLA DUCHACKA ul. BESKIDZKA 61,1 m2, w dobrym stanie, loggia,  

of. RIX/9/05/09/TS
315.000 zł BIEŻANÓW-PROKOCIM ul. GERSONA 48 m2, częściowo umeblowane, 

teren ogrodzony of. RX/82/08/09/AR
315.000 zł NOWA HUTA os. OŚWIECENIA 64 m2, loggia, mieszkanie  

do odświeżenia, of. RIV/797/06/09/MM
320.000 zł KURDWANÓW ul. WYSŁOUCHÓW 55 m2, wysoki parter, miejsce posto-

jowe w cenie of. RIV/797/06/09/MM
325.000 zł NOWA HUTA os. KOŚCIUSZKOWSKIE 58 m2, po generalnym remoncie, 

częściowo wyposażone, of. RIV/77/07/09/MM
325.000 zł MISTRZEJOWICE ul. POWSTAŃCÓW 51,5 m2, zadbane, wyposażone, 

loggia, of. RIII/50/05/09
335.000 zł KURDWANÓW ul. STOJAŁOWSKIEGO 60m2, nowe drewniane okna, 

wymienione instalacje, częściowo umeblowane, z miejscem parkingowym 
of. RIX/636/09/AS

337.000 zł KURDWANÓW ul. WYSŁOUCHÓW 55 m2, dobrze utrymane,  
of. RIX/8/05/09/TS

340.000 zł KURDWANÓW ul. STOJAŁOWSKIEGO 60,5 m2, dobrze utrzymane,  
of. RVIII/758/10/MG/TS

340.000 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

350.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM A 68 m2, po remoncie, of. RIV/A 1053/10/MM
355.000 zł MISTRZEJOWICE ul. DZIELSKIEGO 52,4 m2, oddzielna w pełni 

wyposażona kuchnia, wysoki standard, balkon, of. RIII/91/05/09/MM
370.000 zł NOWA HUTA os. SPORTOWE 68 m2, blok jednopiętrowy, mieszkanie  

po remoncie, of. RIV/63/06/09/MM
395.000 zł BRONOWICE ul. LEA 52 m2, po remoncie, of. RVI/764/08/09/MM

395.000 zł NOWA HUTA os. KRAKOWIAKÓW 67 m2, jasna umeblowana kuchnia, 
wysoki parter, suszarnia, piwnica, po gen. remoncie, 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 mieszkanie 
z dużym salonem o pow. 20 m2, of. RVIII/757/10/TS

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

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

410.000 zł PRĄDNIK BIAŁY ul. PACHOŃSKIEGO 59,5 m2, wysoki standard,  
of. RI/276/06/MK/b

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

515.000 zł PRĄDNIK BIAŁY ul. ZAWODZIE 71 m2 (ze skosami 76 m2), nowe 
budownictwo, wysoki standard, strych, garaż, of. RI/91/03/KT

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

625.000 zł CENTRUM ul. RADZIWIŁŁOWSKA 73 m2, parter, of. RV/46/04/09/WS
690.000 zł CENTRUM ul. LIBROWSZCZYZNY 65 m2, wysoki standard, amfilada,  

of. RV/A/279/06/JK/WS
770.000 zł  CENTRUM al. SŁOWACKIEGO 90 m2, po remoncie, of. RV/595/09/JK/WS

Czteropokojowe i większe
395.000 zł KURDWANÓW ul. STOJAŁOWSKIEGO 78,9 m2, mieszkanie czteropoko-

jowe do odświeżenia of. RIV/A/584/06/MM
490.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 85,5 m2, mieszkanie czteropokojowe 

po remoncie of. RIV/A/584/06/MM
610.000 zł BRONOWICE ul. LEA 86,2 m2, mieszkanie czteropokojowe w dobrym 

stanie, dwie łazienki of. RVI/25/03/09/MM

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

PRACA
Zatrudnimy na bardzo korzystnych warunkach osoby do obsługi mieszkań i apartamentów  

w biurze nieruchomości

Wymagania:
Minimum średnie wykształcenie

Entuzjazm
Łatwość nawiązywania kontaktów

Pracowitość i energiczność
Mile widziane doświadczenie w branży lub wykształcenie kierunkowe

Oferujemy:
Wynagrodzenie podstawowe oraz najwyższe wynagrodzenie prowizyjne

Szkolenia z zakresu zagadnień prawnych, sprzedażowych oraz obsługi klienta
Miła atmosferę pracy w młodym i prężnym zespole

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

Prosimy o załączenie w materiałach zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodzie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. 

Ust. nr 133 poz. 883”.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
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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-123

CENA: 125.000 zł brutto   KONTAKT: 510-180-034
        KONTAKT: 509-951-803

TYLKO TERAZ PROMOCJA!

MODLNICZKA, ul. Wspólna
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Działka budowlano-rolna, widokowa z pozwoleniem 
na budowę domu jednorodzinnego wolnostojącego. 

Powierzchnia: 43,46 a plus 13 a drogi. Działka uzbrojona. 
Projekt domu w cenie. 

BNP-906

CENA: 13.783 zł/a KONTAKT: 509-951-803

SUPER CENA 13.783 zł/a

KOZŁÓWEK, UL. SPÓŁDZIELCÓW 6 i 11
Dwa mieszkania 1- pokojowe o pow. ok. 25 m2,  

do odnowienia. Do mieszkań przynależą  
piwnice. Dobry i szybki dojazd do Centrum.

BNP-26 i 27
CENA: 139.900 zł       KONTAKT: 510-259-399

BNP-1126 i 1127
CENA: od 750 zł       WYNAJEM

OKAZJA!

MODLNICZKA

Rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego, 
pięcioarowa, widokowa działka, media wpięte.  

W cenie projekt budynku.
BNP-338

CENA: 199.000 zł brutto KONTAKT: 510-180-034

os. Sportowe 33/7, NOWA HUTA

Mieszkanie 1-pokojowe w dwukondygnacyjnym budynku 
o pow. ok. 15 m². Położone w cichej okolicy. Idealne dla 

osób samotnych, emerytów lub studentów.

BNP-940

CENA: 120.000 zł                KONTAKT: 510-259-399

BNP-1120

CENA: 700 zł                             WYNAJEM
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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-466

CENA: 4000 zł/a netto KONTAKT: 509-951-803

MODLNICZKA, ul. Wspólna
Osiedle na Wzgórzu, domy wolnostojące, gotowe 

do odbioru o pow. całkowitej 187 m2 położone 
na widokowych działkach ok. 7,5 a.  Zewnętrznie 

wykończone, wewnątrz stan deweloperski. Każda działka 
ogrodzona, ogrody zagospodarowane. Piękna panorama 

na odległość kilku kilometrów. Kameralne osiedle.
BNP-452

CENA: 699.000 zł brutto    KONTAKT: 510-180-034
                                            KONTAKT: 509-951-803

os. NA STOKU, NOWA HUTA
Lokale użytkowe o powierzchni całkowitej od 44 m2  
wraz z łazienkami. Wejście oddzielne, z zewnątrz.  

Do odnowienia.

BNP-112, 580 i 386
CENA: 40.000 – 55.000 zł KONTAKT: 510-259-399

BNP-387
CENA: 750 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  
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wawelu, Plant.  
Generuje dochód - jest wynajęty.

BNP-109 i 110
     KONTAKT: 509-951-803
CENA: 439.000 zł   KONTAKT: 509-580-818

Gotowe 
do odbioru

OKAZJA! TYLKO 4000 zł/a netto

SALWATOR, ul. Stachowicza 6/10
Mieszkanie 1-pokojowe o powierzchni całkowitej  

27 m². Do mieszkania przynależy piwnica, balkon.  
10 min pieszo na Rynek i Wawel. Super lokalizacja. 

Idealna inwestycja pod wynajem.
 BNP-1042

CENA: 243.000 zł            KONTAKT: 510-259-399
BNP-1119

CENA: 1400 zł            WYNAJEM

OKAZJA!
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Stare Podgórze, ul. Piwna,  
Wisła Residence of. 4183 
Mieszkanie 42 m2, III piętro, stan 
deweloperski, prestiżowa lokalizacja.
Atrakcyjna cena - 8500 zł za m2 !!!

Lea of. 4184
Apartament 99,2 m2. 3 pokoje, 
2 łazienki, garderoba, balkon, 
garaż. Nowa kamienica, wysoki 
standard. Cena 885 000 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

Osiedle Oświecenia of. 4174 
- sprzedaż mieszkania 4 pok., 
pow. 83 m2. Cena 390 000 zł

Dębniki Stare ul. Zagrody of. 4203 
- 47m2, 1 pokojowe, oddzielna 
kuchnia, spiżarnia, III piętro, balkon, 
blok z cegły lata 60-te.  
Cena 376 000 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 1800 zł

Łobzowska - Sobieski Residence. 
of. 4175. Mieszkanie 1-pok. o pow. 
35m2. Bardzo komfortowe,  
umeblowane. Budynek nowy  
z 2009 r. Winda, ochrona, strzeżone 
24h. Cena wynajmu 1800 zł m-c

Bronowice ul. Rydla, of. 4211 
2 pok. oddzielne, jasna kuchnia, 
54 m2, umeblowane, nowe bu-
downictwo, garaż. 
Cena 1900 zł

Pijarska of. 4112 
Apartament o wysokim  
standardzie, znakomita lokalizacja, 
110 m2, 3 pok. I p. cena 6000 zł

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

Grodzka of. 4204 
2 poziomy, 2 pokoje, umeblowane 
i wyposażone, jasne, SUPER  
lokalizacja.
Cena 1800 zł m-c

Zamkowa of. 3941 
Apartament 3 pokojowy z tarasem 
i balkonem. Widok na Wawel. 
Cena 2500 zł m-c

Ok. ul. Pasternik of. 4192 
- wynajem 3 pok. apartament, 
pow. ok. 70 m2, nowoczesny, 
wyposażony. Cena 2900 zł

Krupnicza of. 4194 
Powierzchnia biurowa w wysokim 
standardzie, od 60 - 800 m2.  
Cena do negocjacji

Kotlarska of. 3223 
3 pokoje, wysoki standard,  
pow. 67 m2, wyposażone.
Cena 2200 zł m-c

Wielopole of.4217
Pow. 65 m2, po generalnym re-
moncie, całkowicie umeblowane, 
przestrzenne i bardzo komfortowe. 
Cena 2500 zł
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KRAKÓW, WIELICKA - BHw168
Mieszkanie o pow. 50 m2, usytuowane na 1 piętrze nowego bloku 

przy ul. Wielickiej. Teren ogrodzony i monitorowany. Rozkład: 
kuchnia z wyjściem na taras, pokój dzienny z balkonem, sypialnia, 
łazienka, przedpokój. Mieszkanie częściowo umeblowane. Miejsce 
parkingowe w garażu podziemnym. Mieszkanie w bardzo dobrym 

punkcie komunikacyjnym Krakowa. 
Cena miesięcznie: 1800 zł + opłaty  
(czynsz oraz media ok. 350 zł/m-c)

KRAKÓW, OLSZANICKA  - OKOLICE, BH534
Niepowtarzalny dom wolnostojący o pow. 320 m2 z 2004 r.  

Budynek na działce o pow. 1600 m2 z oryginalnie zagospodaro-
wanym ogrodem. Wysoki i przestronny hall (8,7 m wysokości), 
kuchnia, pokój gabinet, kotłownia, pokój-salon z panoramicznym 
oknem i wyjściem na ogromny taras. Na piętrze główna sypialnia 

z łazienką i garderobą, dwa pokoje, galeria, łazienka.  
Możliwość adaptacji poddasza.  

CENA: 2 600 000 zł

KRAKÓW, WYSŁOUCHÓW - BH551
Mieszkanie o pow. 51 m2, usytuowane na 2 piętrze w bloku z 
2002r., w dzielnicy Kurdwanów. Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie, częściowo umeblowane. Rozkład: pokój dzienny z 
balkonem, kuchnia, sypialnia, łazienka, przedpokój z garderobą. 

Standard: okna nowe, drewniane, na podłogach panele i terakota, 
ogrzewanie i ciepła woda miejskie. Czynsz: 240 zł/m-c.

Cena: 379 000 zł

OFERTY SPECJALNE

WYNAJEM

KRAKÓW, PAWIA - BHw163
Lokal mieszkalno - usługowy o pow. 59 m2 na 1 piętrze nowocze-

snego apartamentowca - Angel City. Tuż obok centrum handlowego 
Galeria Krakowska, Dworca Głównego, zaledwie 5 minut pieszo do 
Rynku Głównego. Obecnie lokal w stanie deweloperskim, do końca 

sierpnia lokal będzie wykończony. Miejsce parkingowe w garażu 
podziemnym w cenie. 

Cena miesięcznie: 3500 zł netto + opłaty administracyjne około 
500 zł (w tym przedpłata na ogrzewanie) + opłaty za prąd. 

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

KRAKÓW, SALWATOR - BH550
Apartament o powierzchni 58,6 m2, zlokalizowany na 

czwartym piętrze w kamienicy, w okolicy Błoń. Stylowa, w pełni 
odrestaurowana kamienica, łącząca nowoczesność i tradycję. 
Rozkład pomieszczeń: salon z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka, hall. Apartament w stanie deweloperskim, do własnej 

aranżacji.
Cena do ustalenia.

KRAKÓW, NAWOJKI - BHw167
Lokal pod pub o powierzchni ok. 80 m2, usytuowany w przyziemiu 

budynku, w bliskiej okolicy AGH. Główna sala o pow. 60 m2,  
2 toalety, zmywak, magazyn. Wysokość lokalu ok. 2,5 m. Lokal 
w pełni wyposażony i umeblowany, w bardzo dobrym stanie. 

Ogródek na ok. 20 osób. Parking przed budynkiem.  
Odstępne w kwocie 40 000 zł netto.

Cena miesięcznie: 3 800 zł netto (w tym ogrzewanie i media)

KRAKÓW, PĘKOWICKA - BH540
Dom w zabudowie szeregowej usytuowany na osiedlu w Zielonkach. 

Powierzchnia użytkowa 161 m2, zaś całkowita 200 m2. Budynek 
czterokondygnacyjny: w przyziemiu: garaż, kotłownia z pralnią i pom. 
gospodarcze; na parterze: kuchnia, pokój dzienny z wyjściem na taras 
i zejściem do ogródka, łazienka, przedpokój; 1 piętro: 3 sypialnie, gar-
deroba, pokój kąpielowy, przedpokój, balkon; poddasze o powierzchni 
36 m2 - niezagospodarowane. Dom wykończony w wysokim standar-

dzie, w pełni umeblowany i wyposażony. Działka o pow. 250 m2. 
Cena: 1 250 000 zł (do negocjacji)

KRAKÓW, SIEWNA - BHw164
3-pokojowe mieszkanie o pow. 62,5 m2 usytuowane na 2 piętrze 

w 4-piętrowym bloku z lat 80tych na Prądniku Białym. Lokal w 
bardzo dobrym stanie, po remoncie generalnym. Rozkład: pokój 

dzienny z balkonem, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, toaleta, przed-
pokój. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone. Standard: 
okna nowe plastikowe; na podłogach parkiet, terakota; domofon; 

drzwi antywłamaniowe. Ogrzewanie miejskie. 
Cena miesięcznie: 1800 zł + czynsz admin. ok. 300 zł  

(w tym ogrzewanie) + media wg zużycia

KRAKÓW, PUŁASKIEGO - BHw166
Luksusowy apartament o pow. 60,9 m2 usytuowany na 1 piętrze 
w prestiżowym, nowoczesnym budynku na Starych Dębnikach. 

Rozkład pomieszczeń: pokój dzienny, kuchnia otwarta na pokój, sy-
pialnia, łazienka, korytarz, garderoba. Mieszkanie w stanie idealnym, 
wykończone w bardzo wysokim standardzie, w pełni umeblowane 
i wyposażone. Pełne opomiarowanie mediów. Cichobieżna winda. 
Recepcja z całodobową ochroną. Budynek monitorowany. W cenie 

miejsce postojowe w garażu podziemnym. 
Cena miesięcznie: 4000 zł + czynsz ok. 700 zł  

(w tym ogrzewanie) + media wg zużycia

KRAKÓW, os. EUROPEJSKIE - BH544 
3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 70 m2 w stanie idealnym, 

usytuowane na parterze budynku z 2007 roku na Ruczaju. Rozkład: 
salon z jadalnią, kuchnia, 2 sypialnie, łazienka, przedpokój. 

Dodatkowo taras (20 m2) i balkon (15 m2). W pełni umeblowane i 
wykończone w bardzo wysokim standardzie. Miejsce postojowe w 

garażu podziemnym.
Cena: 660 000 zł

Gm. MOGILANY - BH546
Dom w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 138,7 m2 

usytuowany na działce 600m2 w Gminie Mogilany. Osiedle nowych 
domów. Parter: 76,5 m2. Poddasze: 62,2 m2. Dom w stanie 

surowym zamkniętym, budowany w technologii tradycyjnej. Media 
doprowadzone do budynku (gaz, woda, prąd). Dogodny dojazd do 

Krakowa ( 2,5 km do Zakopianki).
Cena: 380 000 zł

KRAKÓW, SZLAK - BH169 
Działka o pow. 329 m2 znajdująca się na Starym Mieście, w centrum Krakowa. Prawomocne WZ 
na zabudowę plombową mieszkaniową wraz z infrastrukturą techniczną 1060 m2 PUM. Projekt 

współczesnej kamienicy w formie plomby doskonale wypełniającej wolną przestrzeń pomiędzy XIX w. 
budynkami. Projekt na obiekt budowlany 5-kondygnacyjny z podpiwniczeniem.

Cena łącznie z projektem: 3 600 000 zł

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 + czynsz adm. + media wg zużycia
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Licencja nr 3051

NOWE INWESTYCJE
!!!Biskupia - 39 - 110 m2, www.biskupia4.com 12 000 - 14 000 PLN brutto/m2

!!!Siemiradzkiego - 45 - 63 m2,  
www.siemiradzkiego25.com 10100 - 10300 PLN brutto/m2

!!!Willa Awangarda - 28 - 114 m2, BEZ PROWIZJI !!! 7490 - 8290 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

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

Al. Mickiewicza - 130 m2, biurowy, po remoncie 5000 PLN
Floriańska - 130 m2, 1 p., do wejścia 6500 PLN
Floriańska - 83 m2, wysoki parter, 3 pomieszczenia 4950 PLN
Floriańska - 73 m2, front, witryna 23 000 PLN
Krakowska - 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 23 200 PLN
Krupnicza - 115 m2, I piętro 60 PLN/m2

Miodowa - 24 m2, do wejścia, parter, biurowy 4500 PLN
ok. Rynku Głównego - 150 m2, parter , front , witryna 45 000 PLN
ok. Wybickiego - 650 m2, budynek  wolnostojący, parking 38 000 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

 HANDLOWE/USŁUGOWE − SPRZEDAŻ 
(20 ofert na stronie)

Al. Krasińskiego - 266,5 m2 426 752 PLN
Długa - 158 m2, przyziemie, 2 wejścia, stan dewelop. 600 000 PLN
Grzegórzecka - 47 m2, sklepowy, parter, witryna 570 000 PLN
ok. Floriańskiej - 100 m2, parter, front, działający lokal 28 000 PLN/m2

ok. Lea - 42 m2, front, drzwi przeszklone 9 000 PLN/m2

ok. Małego Rynku - 100 + 66 m2, parter i piwnica, witryna, udział 3 600 000 PLN
ok. Poczty Gł. - 45 m2, parter, witryna + 160 m2 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, dz. 2,7 a, stan dobry, WZ na rozbudowę do neg.
Królowej Jadwigi - p.c. 450 m2, 10 a, do częśc. remontu 3 650 000 PLN
Krowoderska - wolna, WZ na 1200 m2 w trakcie, dz. 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 4 500 000 PLN
ok. Placu Nowego - 1150 m2 mieszkań + 500m2 strychu  
+ 350m2 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
Smocza - 59 m2, parter, do remontu 735 000 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)

Bosacka - 51 m2, 2 piętro 450 000 PLN
Józefińska - 67,09, 1 p., do wejścia, ładne, wysokie - 4,2 m 570 265 PLN
Kazimierza Wielkiego - 63 m2, wykończone 565 000 PLN
Kordeckiego - 45,66 m2, 5 p. do wejścia 460 000 PLN
Kordeckiego - 63 m2, 2 pokoje, wysoki standard, wyposażone 620 000 PLN
Kraszewskiego - 50 m2, 1 pokój, wykończone 340 000 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. Starowiślnej - 37,74 m2, do remontu 219 000 PLN
ok. Śląskiej - 60 m2, 2 p., do remontu 324 000 PLN
ok. Wileńskiej - 35 m2, do wejścia  300 000 PLN
Urzędnicza - 38 - 65 m2, 2-, 3-pokojowe, do remontu od 7500 PLN/m2

Sereno Fenna- 36 m2 ,wysoki parter, do wejścia 330000 PLN

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

Al. Krasińskiego - 107 m2, 2 p. 760 000 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
Plac Nowy- 85 m2, 1 piętro, 4 pokoje, do wejścia, do neg. 895 000 PLN
Radziwiłłowska - 94 m2, 3 pokoje 3 piętro, wykończone 1 120 000 PLN
Starowiślna - 88 m2, 2 p., nowe, stan dewelop., loggia, piwnica 8500 PLN/m2

Wrocławska - 68 m2, 2 p., do wejścia + garaż 646 000 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. Grunwaldzkiej - 140 m2, 3 a 1 150 000 PLN
ok. Starowolskiej - 170 m2, 5 a, piękny widok, wykończony 2 000 000 PLN
Radzikowskiego -200 m2, do remontu, 14 a  900 000 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
Wróblowice - 250 m2, wykończony, ładny 19,5 a 1 200 000 PLN
Zakamycze - 350 m2, 7,7 a , wysoki standard 2 500 000 PLN
Zabierzów - 140 m2, wolnostojący, garaż, do wejścia, 7 a 780 000 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

NDLA INWESTORA 
Al. Pokoju – 1 ha, komercja, 12 500 m2, handel, biura, hotel 7 500 000 PLN
ok. Ronda Grunwaldzkiego - 30 a, rozpocz. bud. hotelu, 165 pok. 17 000 000 PLN
ok. ul. Krakowskiej - 5,5 a z WZ na 900 m2 p. m. + 240 m2 komerc. 9 500 000 PLN
!ok. ul. Olszanickiej - 31 a, bud., WZ i pozwol. 2000 m2 PUM 3 200 000 PLN
ok. ul. Wadowickiej - 90 a, WZ bud. biurowy o pow. uż. 23 580 m2 30 000 000 PLN
Pachońskiego - 2,2 ha, 24 064 m2 PUM 27 000 000 PLN
Pachońskiego - 75 a, 5694 m2 PUM 10 000 000 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

PLNMIESZKANIA − WYNAJEM
(35 ofert na stronie)

Bandurskiego - 63 m2, umeblowane, do wejścia 1800 PLN
Długa - 85,5 m2, 3 p., winda, wykończone, wyposażone 5000 PLN
Grzegórzecka - 60 m2, 2 pokoje, 3 piętro, do wejścia 1800 PLN
Hetmańska - 49 m2, wyposażone, dwustronne, 3 pokoje 2500 PLN
Jana - 84 m2, 4 p., po remoncie, wyposażone, 3 pokoje 4000 PLN
Kordeckiego - 30 m2, do wejścia, do neg. 1000 PLN 
Krakowska - 85,50 m2, do wejścia, 3 pokoje 2000 PLN
Krowoderska - 94 m2, 3 pokoje, wyposażone, ładne 2700 PLN
ok. Pędzichów - 125 m2, 3 p., wyposaż., wys. standard, balkon, parking 4000 PLN
Prusa - 35 m2, 2 p., do wejścia, ładne 1450 PLN
Rydla - 53 m2, 1 p., 2 pokoje, do wejścia, garaż 1900 PLN
Wesele - 80 m2, 3 pokoje, garaż, taras, do wejścia 2500 PLN
Wola Justowska - 200 m2, nowy, 5 a, wys. stdandard, garaże, ogród,  6500 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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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/HOTELE/KOMERCYJNE
AZORY, magazyn 800 m2 + część biurowa 200 m2 na działce 7 a  
w cenie 2 000 000 zł netto. Sprzedawany z dodatkową działką 13 a  
z domem 200 m2 w cenie 1 000 000 zł brutto. Of 2498
BORKOWSKA, okolice, 250 m2, wolnostojący, parter 100 m2 – lokal usługowy, piętro 
mieszkalne 80 m2. Działka 10 ar. Of 2908 1 550 000 zł
GROCHOWSKA, okolice, kamienica 882 m2, do remontu. Idealna pod wynajem,  
w pobliżu Uniwersytet Ekonomiczny. Of 1365 3 700 000 zł
KARMELICKA, okolice, 1220 m2, bud. biurowy klasy A do wynajęcia, 6 kondygnacji; 
miejsca parkingowe. Of 3247 57 340 zł
NIEPOŁOMICE, 1000 m2 hala na działce 1 ha w strefie ekonomicznej, duży przydział 
mocy, dojazd TIR. W cenie również dom 240 m2. Of 2138 3 700 000 zł
NOWA HUTA, 1139 m2, obiekt magazynowy/produkcyjny. Działka 1,39 ha w całości 
produkcyjna. Of 2078  3 200 000 zł
PODWALE, 1/3 udziałów w kamienicy obejmujące dwa mieszkania, lokal w oficynie, 
garaż 3 piwnice i część strychu. Of 1270 2 300 000 zł
PROKOCIM, 300 m2, pensjonat 3-gwiazdkowy, 18 miejsc noclegowych. Sprzedawany 
z wyposażeniem, prawami do marki. Of 123 1 100 000 zł
PRZEWÓZ, 461 m2, idealny na działalność lub dom dwurodzinny; 2 oddzielne 
wejścia, oddzielne media. Działka 15 a, w całości budowlana. Of 1781 850 000 zł
RETORYKA, okolice, 326 m2, piękna, całkowicie odrestaurowana secesyjna 
kamienica. Działka 2 a. Of 3239 3 990 000 zł
STARE MIASTO, 970 m2, hotel 3-gwiazdkowy; 30 pokoi na 68 osób; restauracja, w pełni 
klimatyzowany, przystosowany dla niepełnosprawnych. Of 1521,  13 000 000 zł netto
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
ZIELONKI, okolice, zajazd 1000 m2, możliwość rozbudowy; trzy sale na 180; 80 oraz 
40 osób; sprzedawany z wyposażeniem. Of 2008 5 000 000 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
CHEŁM, 13,1 a, WZiZT na bliźniaka, dwie połówki po 130 m2. Of 2385 910 000 zł
JANUSZOWICE, 90 a, budowlana, kształtna, płaska, dojazd z 2 stron; prąd, gaz, 
woda. Of 2221  1 575 000 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 zabudowę wielorodzinną, ok 6000 PUM. 3 600 000 zł
RYBITWY, 2 ha, przemysłowa, aktualne WZiZT na drukarnię, wysokość do 16 m, 
kształtna, dojazd TIR,. Of 3071 3 900 000 zł
SIDZINA, 62,5a, pozwolenie na 5 bliźniaków 2x200 m2 oraz dwóch rezydencji  
po 295 m2, media w ulicy. Of 2941 1 600 000 zł netto
SKOTNIKI, 22 a, 17x128 m, WZiZT na 8 segmentów w trakcie. Blisko stadnina, 
centrum sportowe. Of 2381 1 100 000 zł
SWOSZOWICE, Podgórki, okolice, 31 a, 40x78 m, media w drodze. Of 2378 930 000 zł
TETMAJERA, okolice, 21,3 a, z domem do rozbiórki lub kapitalnego remontu,  
23x92 m. Of 3258  1 400 000 zł
WOLA JUSTOWSKA, 22 a, kształtna, płaska, wszystkie media, blisko Parku Decjusza. 
Of 3039 2   600 000 zł

APARTAMENTY
109 m2, 3-pok., MICHAŁOWSKIEGO, przestronny apartament do wykończenia, salon 
43 m2! Odrestaurowana kamienica, ochrona, portier, winda. Of 2985 1 362 000 zł
126 m2, 4-pok., KROWODERSKA, 2/3 p., klimatyczne, z przepięknym widokiem na 
ogrody klasztorne! Of 2648, 1 200 000 zł
143 m2, 5-pok., STAROWIŚLNA, 2/4 p., nowe instalacje, okna. Of 1194 1 350 000 zł
143 m2, 4-pok., DŁUGA, 3 p., winda, ruchliwe miejsce. Duże, otwarte pokoje, idealne 
na biuro, gabinet. Of 3182 1 430 000 zł
154 m2, 5-pok., SZUWAROWA, 1998 r., dwupoziomowe, niezwykle przestronne  
i komfortowe. 3 miejsca garażowe. Of 836 990 000 zł
180 m2, 5-pok., PL. AXENTOWICZA, piętro międzywojennej willi, wydzielone, 
założona KW, udziały w częściach wspólnych 40/100. Okolica o niepowtarzalnym 
klimacie. Of 1271 WYŁĄCZNOŚĆ 2 400 000 zł
272 m2, 8-pok., KRUPNICZA, 2/2 p., całe piętro kamienicy, 10 min. do Rynku,  
duży ruch pieszy! Of 2687 2 400 000 zł

Ponad 700 aktualnych Ofert! www.activnieruchomosci.pl

RUCZAJ, nowe mieszkania do wykończenia,  
kameralne osiedle w zacisznym miejscu, dostępne metraże  

od 27 do 88 m2. Of 3189-3197, od 6850 zł/m2

WIELICZKA, Śledziejowice, rezydencja 340 m2, rozłożysta bryła, indywidualny 
projekt wnętrz, wysokie pomieszczenia. Zadbany, wypielęgnowany ogród, 

działka 38 a! Of 3295, 500 000 zł

ZABIERZÓW, działka 98 a przy 
głównej drodze z budynkiem 400 m2. 
WYŁĄCZNOŚĆ Of 3199, 2 700 000 zł

BRONOWICE, 300 m2, po gen. re-
moncie, do wykończenia, podzielony 

na 3 niezależne lokale po 100 m2. 
Działka 4,1 a. Of 3273, 2 500 000 zł

ZABIERZÓW, 300 m2, indywidualny 
projekt, rozłożysta bryła, luksusowo 
wykończony. Działka 14 a. Of 3284, 

2 480 000 zł

SWOSZOWICE, rezydencja 480 m2, 
salon 80 m2, dwa duże tarasy, sauna, 

piwnica na wina. Działka 28 a.  
Of 3311, 2 100 000 zł

LIBERTÓW, 4-letnia rezydencja,  
450 m2, centrum Libertowa, pięknie 

położona w otoczeniu lasu. Działka 13 a. 
WYŁĄCZNOŚĆ Of 1635, 2 850 000 zł

WĘGRZCE, 260 m2, do wykończenia, 
indywidualny projekt, wysokiej klasy 

materiały. Działka 8 a, ogrodzona.  
Of 3044, 950 000 zł

OCHOJNO, budynek produkcyjno-
mieszkalny, 643 m2, dwie kondy-

gnacje, na cichą produkcję lub usługi. 
Of 2495, 790 000 zł

BĘBŁO, 196 m2, niepowtarzalny, 
drewniany dom. Widokowa działka 8 a. 

WYŁĄCZNOŚĆ Of 3268  
635 000 zł
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Kontakt: P.P.H.U. Robin’s, ul. Smolenia 20, 30-864 Kraków, 
tel. 0605 085 392; e-mail: wynajmy.robins@gmail.com

Wynajem powierzchni komercyjnych - Kraków

ul. Przemysłowa
Oferujemy do wynajęcia lokale biurowe i magazynowe 
o zróżnicowanych powierzchniach i standardzie poło-
żone w budynku przy ulicy Przemysłowej w Krakowie, 
w bezpośrednim sąsiedztwie powstającego kompleksu 
apartamentowego Garden Residence. 
Parter: powierzchnia biurowo-magazynowa od  
180 m2 do 378 m2 cena netto 35 PLN/m2 + media 
5 PLN/m2;  pomieszczenie biurowe 22 m2 cena netto 
30 PLN/m2 + media 5 PLN/m2; 
powierzchnia magazynowa na parterze w budyn-
ku wolnostojącym 185 m2 cena netto 22 PLN/m2  
+ media 5 PLN/m2, 
I piętro: lokale biurowe od 50 m2 do 234 m2 cena netto 
25 PLN/m2 + media 5 PLN/m2
II piętro: 226 m2 cena netto 25 PLN/m2 + media  
5 PLN/m2
W lokalach dostępne wszystkie media, rampa, winda 
towarowo-osobowa, parking, portiernia, teren ogro-
dzony i monitorowany. 

ul. Fabryczna 

Lokale magazynowe i biurowe o zróżnicowanych powierzchniach  
i standardzie położone w budynku przy ulicy Fabrycznej w Krakowie:

Parter: powierzchnia magazynowa z zapleczem biurowym i sanitar-
nym 400 m2  oraz magazyn 145 m2 , cena netto 30 PLN/m2 + media 
5 PLN/m2

I piętro: lokal biurowo-magazynowy 195 m2, cena netto 22 PLN/m2 
+ media 5 PLN/m2

II piętro: 1246 m2, cena netto 22 PLN/m2 + media 5 PLN/m2

III piętro: 702 m2 (możliwość podziału i wynajęcia części lokalu) oraz  
240 m2, cena netto 22 PLN + media 5 PLN/m2

Dostępne wszystkie media, rampa, winda towarowa do 2000 kg, par-
king, plac manewrowy, ochrona, budynek ogro dzony i monitorowany.

ul. Mogilska
Do wynajęcia obiekt handlowo - usługowy o wysokim standardzie 
położony przy ulicy Mogilskiej w Krakowie. Całkowita powierzchnia 
budynku to 544 m2, istnieje możliwość wynajęcia części budynku ok. 
250 m2. Lokal posiada dużą przeszkloną witrynę, nową elewację,  jest 
doskonale widoczny z ulicy Mogilskiej i bardzo dobrze skomunikowany 
z centrum miasta. Możliwość dowolnej aranżacji wnętrz w obrębie po-
szczególnych poziomów, dostępne wszystkie media. Przed budynkiem 
wydzielony parking. Preferowany rodzaj działalności to usługi banko-
we, finansowe, medyczne, kancelarie adwokackie, siedziba firmy itp. 
Czynsz netto za całość 49 tys. PLN netto miesięcznie plus media  
5 PLN netto/m2 lub od 70 PLN do 170 PLN netto/m2 za część budyn-
ku w zależności od kondygnacji. 
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MIESZKANIA

1−POKOJOWE/GARSONIERA

99.000 19,63 m2 REJ. LIMANOWSKIEGO suterena, po remoncie 9719

173.000	 23,9	m2	 BRONOWICKA	7	piętro,	do	remontu	9970

180.000	 25	m2	 NA	BŁONIE	po	remoncie,	4	p./4	p.	9980

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

200.000	 24	m2	 FIOŁKOWA	sprzedaż	z	wyposażeniem	10014

210.000	 32	m2	 SZLACHTOWSKIEGO	łaz.	i	aneks	do	remontu	9792

240.000	 30	m2	 SZLACHTOWSKIEGO	standard,	2	piętro	9936

340.000	 39	m2	 KRASZEWSKIEGO	po	remoncie,	antresola	9803

2−POKOJOWE

187.000	 37	m2	 KAZIMIERZOWSKIE	1	piętro,	nowe	okna	9934

190.000	 30	m2	 STOIGNIEWA	stan	dewelop.	9998

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

245.000	 36	m2	 AL.	POKOJU	DĄBIE	do	gen.	rem.,	ciemna	kuch.	9164

270.000	 45,45	m2	 DĄBIE	do	remontu,	c.	kuch.	4	p./4	p.,	8482

285.000	 37	m2	 MAZOWIECKA	REJ,	po	rem.,	10	p./10	p.,	9583

290.000	 38	m2	 KROWODERSKA	udział,	po	rem.,	ciemna	kuch.	9245

290.000	 50,7	m2	 KOBIERZYŃSKA	3	p.,	balkon	8987

295.000	 37	m2	 BERNARDYŃSKA	parter	po	rem.,	lok.	uż.	of	9526

311.000	 38	m2	 PRĄDNIK	BIAŁY	udział	w	domu	2-rodzinnym,	działka	2,74	a	9671

359.000	 46	m2	 KUJAWSKA	4	piętro,	łaz.	po	rem.,	balkon,	10004

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

3−POKOJOWE
365.000	 60	m2	 BOREK	FAŁĘCKI	parter,	po	rem.,	wys.	std,.	ogródek	9428

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

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

420.000	 59	m2	 MEISSNERA	po	rem.,	3	p./10	p.,	mozaika,	flizy,	garaż	w	cenie	8902

460.000	 70	m2	 FRIEDLEINA	parter,	po	rem.,	kuch.	umebl.	9954

866.000	 103	m2	 UŁANÓW	wys.	standard	wykończ.,	wyposaż.,	umebl.,	 
	 	 antresola-sypialnia,	balkon,	garaż	8333

1.250.000	 92	m2	 SALWATOR	2	p./5	p.,	apartament,	garaż,	AGD	w	cenie	8561

4 i więcej POKOJOWE
360.000	 81,3	m2	 RYDYGIERA	OS.	RŻĄKA	przestronne,	balkon,	2	p./4	p.	8538

365.000	 86	m2	 WYSŁOUCHÓW	parter	9832

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

840.000	 112	m2	 LEA	po	cz.	rem,	3	piętro,	kamienica	9949

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

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

13 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

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

LOKAL 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

DOMY poza Krakowem
230.000	 70	m2	 18	a	 rej.	CZERNICHOWA	drewniany,	parter,	piwnica,	strych,	 
	 	 	 piękna	widokowa	ogrodzona	działka	9861

DZIAŁKI w Krakowie
120.000	 12,16	a	 GRĘBAŁÓW	szer.	17	m,	p,	w,	g,	kan.	9995
240.000	 12	a	 ZESŁAWICE	pozwolenie	na	bud	jedn.,	p,	w,	g	9963
262.000	 10,48	a	 MISTRZEJOWICE	asfalt,	usługi,	handel,	myjnia,	zakł.	wulkanizac.	9761
650.000	 10,27	a	 PRZEGORZAŁY	szer.	18	m,	p,	w,	g	w	drodze	WZ	na	dwa	domy	8581

DZIAŁKI poza Krakowem
70.000	 17	a	 REJON	KARNIOWA	GM.	KOCMYRZÓW	p,	w,	g	szer.	21	m	8	a	 
	 	 budowlane	9024
110.000	 16	a	 ŁUCZYCE	GM.	KOCMYRZÓW	szer.	23	m,	4	działki	obok	siebie	p,	w,	g	9821
110.000	 18	a	 SUCHORABA	szer.	30	m	na	wzgórzu,	p,	w,	g	asfalt	9892
150.000	 10	a	 NIELEPICE	szer.	20	m,	p,	w,	g,	kan.,	stary	sad	10036
150.000	 13	a	 GŁOGOCZÓW	50x52m,	asfalt,	p,	w,	widok,	możl.	kupna	26a	9956
200.000	 19,55	a	 RATAJÓW	K/SŁOMNIK	szer.	26	m2,	płaska,	słoneczna,	las	blisko,	p,	w	9747
245.000	 29,83	a	 SIEPRAW	szer.	49	m2	widok	na	Tatry	i	Kraków,	asfalt,	p,	w,	g	9853
297.000	 26,44	a	 GŁOGOCZÓW	50x52	m,	asfalt,	p,	w,	widok,	możl.	kupna	połowy	9956
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
1.250	PLN	 36	m2	 ALEJA	POKOJU	umeblowane,	standard	9164
2.500	PLN	 250	m2	 PRZEGORZAŁY	dom,	5	pok.,	umebl.,	wyposaż.,	ogrodzony,	garaż	7397
2.700	PLN	 74	m2	 PASTERNIK	apartament,	lux,	umebl.	i	wyposaż	9977
5.000	PLN	 147	m2	 KARMELICKA	5	pok.,	lokal	biurowy	do	remontu	ogrz.	gaz	lub	elektr.	9945
6.500	PLN	 370	m2	 14a	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
ARMII KRAJOWEJ Tarasy Verony 44,3 m2 piękny nowy 

apartament 2 pok. z aneksem, 2 tarasy, kuchnia, łaz. 
urządzone, pokoje mogą być umeblowane 2000 PLN 

garaż of 9439
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W Y B R A N E  O F E R T Y  M I E S Z K A N I O W E

SPRZEDAŻ:

FELICJANEK pow. 90 m2	po	podłodze,	użytkowej	74	m2. Cena 795 000 pln 
GERTRUDY pow. 109 m2,	4	pokoje,	cena	1	417	000	pln,	do	negocjacji.
ŚW. TOMASZA	mieszkanie	3	pokojowe,	na	parterze,	możliwość	adaptacji	 
na	lokal.	OF.	3/002
RADZIWIŁŁOWSKA	mieszkanie	1	pokojowe	z	oddzielną	kuchnią	i	łazienką	 
o	łącznej	pow.	36	m2,	po	remoncie,	dodatkowo	antresola	ok.	10	m2.  
Cena	399	000	pln	OF.1/014
SŁAWKOWSKA 1	pokojowe	mieszkanie	o	pow.	35	m2,	po	remoncie,	w	zabyt-
kowej	kamienicy.	Cena	600	000	pln	OF.	1/022
STUDENCKA	mieszkania	1-3	pokojowe,	o	pow.	od	31	do	82	m2.  
Cena	12	500	pln/m2.
MARKA	2	pokojowe	o	pow.	58	m2.	Cena	1	320	000	pln	OF.	2/041
KARMELICKA mieszkania	od	46	do	58	m2,	na	3	piętrze.	Cena	11	000	pln/m2 
OF.	2/100

SŁAWKOWSKA	poddasze	o	pow.	ok.	156	m2 + antresola ok. 100 m2,	do	ada-
ptacji	i	własnej	aranżacji	w	zabytkowej	kamienicy,	możliwość	nadbudowy	pietra.	
Cena	7	000	pln/m2. 

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

NAJEM:

ul.	Kantora,	2-pokojowe	cena	1300	pln	+	media
ul. Westerplatte, elegancki apartament o pow. 130 m2,	3-pokoje,	2	łazienki	
Cena	1000	euro	+	media
Al.	Krasińskiego,	wysoki	standard,	w	pełni	wyposażone,	2	-	pokoje	o	pow.	 
73 m2. Cena 2 500 pln 

MIESZKANIA DLA STUDENTÓW 1-5 POKOJOWE - ZAPRASZAMY

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

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

SPRZEDAŻ:

TRZYPOKOJOWE:

KROKUSOWA 65 m2 0/3 SPŁ. 450 000 PLN OF. 3/008
POMORSKA 107 m2 4/5 HIP. 930 000 PLN OF. 3/015
CHOPINA 83 m2 4/4 HIP. 821 000 PLN OF. 3/072
LUDWINOWSKA 86 m2 0/5 HIP. 860 000 PLN OF. 3/074

CZTEROPOKOJOWE i WIĘKSZE:

PILSUDSKIEGO 180 m2 2/3 HIP. 1 350 000 PLN OF. 4/061
BARSKA 81 m2 0/3 HIP. 600 000 PLN OF. 4/060
DŁUGA 142 m2 2/5 HIP. 1 430 000 PLN OF. 4/059
STAROWIŚLNA 143 m2  2/4 HIP. 1 350 000 PLN OF. 4/056

LOKALE − NAJEM:
OK. RYNKU GŁÓWNEGO	lokal	na	gastronomię	 
o pow. 340 m2.	OF.	L/087
ŚW. TOMASZA lokal	o	pow.:	parter-12	m2,	piwnica-
150 m2,	do	lekkiego	remontu	Cena	14	000	pln	
netto/m-c.	OF.	L/047 
SŁAWKOWSKA	piękny	lokal	frontowy	o	pow.	 
90 m2.	Cena	13	000	pln.	OF.	L/099
FLORIAŃSKA lokal	handlowy	z	witryną	o	pow.	 
97 m2,	2	wejścia,	możliwa	lekka	gastronomia.	 
Cena	21	000	pln	netto.	OF.	L/01014
WESTERPLATTE lokal	biurowo	-	usługowy	o	pow.	
35 m2.	Cena	2	000	pln	OF.	L/0105
FLORIAŃSKA 165 m2,	I	i	II	p.,	4	sale	+	część	
socjalno-sanitarna,	eleganckie,	zabytkowe	pomiesz-
czenia	na	biura.	Cena	8	500	PLN	netto.	OF.	L/057
STAROWIŚLNA	lokal	handlowy	70	m2.  
Cena	110	zł/m2

DIETLA	frontowy	lokal	handlowo-usługowy	z	witry-
ną	o	pow.	100	m2	(konieczność	połączenia	dwóch	
lokali) Cena 8 000 pln

LOKALE − SPRZEDAŻ
OK. RYNKU pow. 520 m2,	wszystkie	odbiory	i	
zezwolenia	na	gastronomię.	Cena	8	000	000	pln,	
możliwość	najmu.	OF.	L/084	

LEA narożny	lokal	o	pow.	159	m2. Cena 1 950 000 pln. 
OF.	L/003 (możliwy	również	wynajem	za	8	000	pln)
PODZAMCZE lokal	użytkowy	o	pow.	36,7	m2, parter 
w	oficynie,	2	sale	+	sanitariat.	Cena	400	000	pln	
OF.L/008 
GRZEGÓRZECKA frontowy	lokal	handlowy	o	pow.	
47 m2	–	1	sala,	zaplecze	z	aneksem,	wc.	Lokal	po	
remoncie.	Cena	540	000	pln	OF.	L/038
DŁUGA	lokal	handl.	-	usług.	pow.	58	m2,	w	oficynie.	
Cena	812	000	PLN.	OF.	L/040	

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Centrum PODGÓRZA	dochodowy	biurowiec	o	pow.	
1380 m2	z	parkingiem	na	8,5	a	działce,	wys.	standard.	
Cena	10	500	000	PLN	OF.	K/002	
ok. SKAWIŃSKIEJ kamienica	z	1932	roku	o	pow.	 
650 m2,	5	kondygnacji,	11	mieszkań	z	czego	 
7	wolnych.	2	lokale	na	parterze	z	witrynami.	 
Cena	3	200	000	pln	OF.	K/004 
KRASICKIEGO 353 m2,	dz.	2	a,	3	kondygnacje,	wol-
ne:	2	lokale	użytkowe,	5	mieszkań,	strych,	4	lokale	na	
przydziałach.	Cena	2	100	000	PLN	OF.	L/005
ok. PLANT i UJ	do	sprzedania	kamienica	o	pow. 
1 649,71 m2 ,	piwnice	+	3	kondygnacje	nadziemne+	
strych	Cena	12	500	000	pln.	OF.	K/009
KONARSKIEGO kamienica o pow. ok. 800 m2,  
7	mieszkań,	tylko	jedno	zajęte,	możliwość	rozbudowy,	
strych	do	adaptacji.	Cena	4	000	000	pln.	OF.	K/011

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

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

JEDNOPOKOJOWE: 

UGOREK 20 m2 3/10 HIP. 145 000 PLN OF. 1/006
RADZIWIŁŁOWSKA 36 m2 1/3 HIP. 399 000 PLN OF. 1/014 
ALEKSANDRY 31 m2 10/10 SPŁ. 155 000 PLN OF. 1/018 
STACHIEWICZA 24 m2 10/10 SPŁ. 168 000 PLN OF. 1/059

DWUPOKOJOWE:

ZALESKIEGO 52 m2 2/3 HIP. 430 000 PLN OF. 2/006
GERSONA 39 m2 0/11  210 000 PLN OF. 2/078
OS. SPÓŁDZIELCZE 37 m2 2/3 HIP. 230 000 PLN OF. 2/092
OS. OŚWIECENIA 36 m2 1/3 SPŁ. 240 000 PLN OF. 2/094

DZIAŁKI DLA INWESTORÓW:

Kraków ul. Radzikowskiego, działka	o	pow.	10	a,	
z	prawomocnym	WZ	na	budynek	wielorodzinny	lub	
budynek	biurowy,	2110	pum.	Cena	2	100	000	pln	
netto,	do	niewielkiej	negocjacji	
Kraków ok. WIECZYSTEJ	1,2	ha	pod	budownictwo	
wielorodzinne	mieszkaniowe,	WZ	na	20	000	PUM.	
Biuro	przyjmuje	oferty	zakupu	nieruchomości.	 
OF.	DZ/001
Kraków ŻABINIEC ok. 36 000 m2	pum.	Biuro	przyj-
muje	oferty	zakupu	nieruchomości.
Kraków ok. GALERII KAZIMIERZ	40	a	pod	budow-
nictwo	wielorodzinne,	mieszkaniowe,	WZ	złożone	
na	6500	PUM.	Biuro	przyjmuje	oferty	zakupu	
nieruchomości.
Kraków – BONARKA	ok.	30	a,	pod	biurowiec,	hotel	
ok. 12500 m2 PUM. Cena 18 000 000 pln
ok. Krakowa - NIEPOŁOMICE	przy	A4,	działki	 
o	łącznej	pow.	ok	5	ha.	Działki	rolne	z	możliwością	
przekwalifikowania,	teren	położony	pomiędzy	A4,	 
a	S4.	Biuro	przyjmuje	oferty	zakupu	nieruchomości.	
OF.	DZ/067
WOLA JUSTOWSKA	działka	uzbrojona	o	pow.	 
11	a,	WZ	na	dom	w	zabudowie	bliźniaczej.	 
Cena 1,2 mln 

 ! ! ! NOWE MIESZKANIA – SPRZEDAŻ BEZPROWIZYJNA ! ! !
Do	sprzedaży	nowe,	komfortowe	mieszkania	o	pow.	od	34,35	do	109,45 m2, 
każde	z	mieszkań	posiada	przestronny	balkon	lub	taras.	Dla	wygody	lokatorów	
podziemne	garaże	połączono	windami	ze	wszystkimi	poziomami	budynku,	
dodatkowo	na	poziomie	garaży	wydzielono	specjalne	komórki	lokatorskie,	nato-
miast	na	parterze	znajdują	się	pomieszczenia	pomocnicze.	Cały	teren	obejmuje	
nowoczesny	system	monitoringu.	
Mieszkania	wykończone	pod	klucz.	Możliwość	indywidualnego	doboru	materia-
łów	wykończeniowych	(podłóg,	płytek,	armatury	ipt.).	Ceny	już	od	5 900 pln/m2.

Serdecznie zapraszamy!!!

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ:

WIELKA WIEŚ działka	budowlana	10	a	z	dojazdem	Cena	25	000	pln/a	
MODLNICA	k.	Krakowa	(droga	na	Olkusz),	działka	budowlana	o	pow.	8	a,	
media	w	drodze,	dojazd	asfaltowy.	Cena	250	000	pln	do	negocjacji.	Możliwa	
zamiana	na	mieszkanie.	OF.DZ/076
MICHAŁOWICE – MŁODZIEJOWICE	działka	o	pow.	46	a,	PZP	przewiduje	3	
bliźniaki	lub	4	domki	jednorodz.,	media	w	drodze	Cena	15	000	pln/a.	OF.	DZ/077
ok. LASKU WOLSKIEGO	pow.	50	a,	WZ,	pozw.	na	budowę.	Cena	6	650	000	pln
WIĘCKOWICE	k.	Zabierzowa,	4	działki	po	20	a.	Cena	20	000	pln/a	OF.	DZ/087
CZERWIENNE		k.	Zakopanego,	pow.	4500	m2,	budowlana	w	3/5,	projekt	na	
dom	wielorodzinny.	Cena	300	pln/m2.	OF.	DZ/080

POSZUKUJEMY DZIAŁEK POD INWESTYCJE MIESZKANIOWE
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Wiele możliwości na nieruchomości

Gordon & Webster

30−040 Kraków, ul. Królewska 8/9

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

w godz. 10.00 - 17.00

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

Domy i apartamenty

Wynajem
ul. Turniejowa umeblowane studio 
35m2, 1000 zł
ul. Karłowicza 51,80 m2, blok z 
2002 r., wysoki parter, samodzielny, garaż, 
częściowo umeblowane,1850 zł
ul. BandursKiego 63 m2, umeblow-
ane, 1800 zł
wola jusTowsKa - rej. Strzelnicy 
70 m2, wysoki standard, 3000 zł z wszyst-
kimi opłatami
ul. sTaszica 72 m2, 3 pokoje, nieume-
blowane, 2400 zł
PasTerniK ul. sTarego dęBu nowe 
super wykończone mieszkanie o pow. 
74 m2, przynależy taras 30m2, miejsce 
parkingowe w garażu podziemnym, 
komórka lokatorska, 3500 zł, of.1531
ul. MazowiecKa 90 m2, IV p. z windą, 
aranżacja wnętrza wykonana przez archi-
tekta, klimatyzacja, alarm, 2500 zł, of.1536
ul. KrowodersKa 94 m2, umeblow-
ane, 2700 zł
ul. PijarsKa apartament 105 m2, I p., 
wys. standard, klimatyzacja, 6000 zł, of.1532
ul. Podwale 105 m2, I piętro, umeblow-
ana kuchnia, 5500 zł
ul. FloriańsKa 160 m2, zaadaptowane 
poddasze na III piętrze, 5 pokoi, 4500 zł
ul. wiTKowica nowy , nieumebl. dom  
o pow. 480 m2, dz. 15 a, 8000 zł, of.1533

Domy - sprzedaż
jerzManowice nowy, oddany do 
użytkowania dom o pow. całk. 256 m2 , 
częściowo wykończony, działka 8 a,  
nieogrodzona, 820 000 zł, of.1541
wołowice gM. czernichów dom 
w trakcie budowy, będzie oddany w stanie 
deweloperskim, pow. całk. 250 m2, dz. 11 a, 
570 000 zł, of.1525
ruczaj ul. norMandzKa segment 
w zabudowie szeregowej o pow. 350 m2 z 
2000 r., działka 280 m2, 1 285 000 zł, of.1515
szczyglice gm. Zabierzów dom o pow. 
użytk. 310 m2 w trakcie remontu general-
nego, będzie oddany w stanie deweloper-
skim, nadaję się również pod działalność 
usługowo-biurową, dodatkowo na działce 
stoi wolnostojący budynek gospodarczy  
o pow. 36 m2, działka 14,69 a, 650 000 zł
szczyglice gm. Zabierzów dom ok. 
240 m2, po remoncie generalnym sześć lat 
temu, dz. 9,28 a, istnieje możliwość jeszcze 
rozbudowy budynku poprzez adaptację 
poddasza, 900 000 zł

Licencja zawodowa nr 225

Obiekty i lokale użytkowe

Wynajem
ul. KościuszKi 60 m2, parter, wit-
ryna, ogrz. gazowe, 6700 zł + VAT 22%
wola jusTowsKa rej. Strzelnicy  
70 m2, wysoki parter, dobry standard, 
3000 zł ze wszystkimi opłatami
rej. ul. szlaK 72 m2, I piętro, trzy 
pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta,  
po remoncie generalnym, 2400 zł netto
cegielniana powierzchnia biurowa 
ok. 120 m2 w budynku biurowym,  
50 zł/m2 + VAT 22%
ryneK główny wyposażony, atrak-
cyjny lokal biur. o pow. 166 m2, 13 000 zł 
ze wszystkimi opłatami, of.1528
rej. ul. wadowicKiej 600 m2 pow. 
handl.-usługowo-biurowej, parter, wit-
ryna, „open-space”, do wykończenia,  
65 zł/m2 + VAT 22%, of.1521

Oferta Specjalna
KalwaryjsKa dwupokojowe 
mieszkanie o pow. 50,66 m2 położone 
na II piętrze w plombie z cegły z lat 60., 
zadbana klatka, własność hipoteczna, 
400 000 zł, of.1544
BalicKa dwupokojowe mieszkanie  
o pow. 42 m2, I piętro, w budynku z 
cegły z lat 60., własność hipoteczna,  
325 000 zł plus możliwość kupna garażu 
w tym samym budynku o pow. 42 m2 
za 70 000 zł, of.1542
warszawsKa strych do adaptacji  
o pow. 107,60 m2, IV piętro, wys. stry-
chu od 1m do 3,45 m, solidna kamieni-
ca, 430 000 zł, of.1540
radziKowsKiego dwupoz. lokal 
biur. z 2001 r. o pow. 190 m2, 800 000 zł
sTare Podgórze ul. Piwna 
mieszkanie w stanie deweloperskim 
o pow. 41,78 m2 w plombie z 2007 r., 
III piętro z windą, otwarta przestrzeń 
przeznaczona do własnej aranżacji, 
duży balkon, przynależna piwnica  
o pow. 1,31 m2, własność hipoteczna,  
360 000 zł, of.1527
olszanica działka o pow. 1997 m2 
z decyzją WZ dla zabudowy bliźniaczej 
(maksymalnie 4 bliźniaki), dojazd drogą 
asfaltową, wszystkie media w drodze,  
1 400 000 zł

Grunty
liBerTów działka o pow. 89 a przeznaczona pod 
budownictwo jednorodzinne z pozwoleniem na 
budowę, 1 800 000 zł + VAT 22%
KraKów ul. PółłanKi pow. 2 ha, użytkowanie 
wieczyste, dla części działki wydana decyzja WZ dla 
budynku usługowo-biurowego, 3 500 000 zł + VAT 
22%, of.1538
KraKów – BoreK FałęcKi rej. ul. Sielskiej,  
pow. 11,33 a, klasyfikacja gruntu- B, 70 000 zł/a
chorągwica gM. wieliczKa działka  
o pow. 26,88 a, 145 000 zł
siedlec gM. Krzeszowice działka o łącznej 
pow. 57 a obejmującą trzy wydzielone geodezyjnie 
działki przeznaczone pod budownictwo jednorodz-
inne, dojazd drogą asfaltową z dwóch stron , wystawa 
południowa, media w drodze, 18500 zł/a, of.1517
Bronowice Małe ul. ŻeleńsKiego działka 
o pow. 1536 m2 z prawomocną decyzją WZ pod bud. 
wielorodzinne, PUM ok. 1360 m2, 2 500 000 zł
olszanica działka o pow. 19,97 a, decyzja WZ  
dla zabudowy bliźniaczej (4 domy), 1 400 000 zł
szczyglice gm. Zabierzów 19 a, wydana decyzja 
WZ dla dwóch domów w zabudowie bliźniaczej , 
500 000 zł
Pisary gM. zaBierzów dwie działki o pow. 
11,75 a (każda), wymiary: 25x46 m, przeznaczone 
pod bud. mieszk.-usługowe, 20 000 zł/a, of.1513
MasłoMiąca gM. Michałowice widokowa 
działka budowlana o pow. 30 a, szer. 30 m, dł. 100 m, 
w otoczeniu nowe domy, teren objęty planem,  
595 000 zł, of.1493

Inne - sprzedaż
warszawsKa – strych do adaptacji o pow.  
107,60 m2, IV piętro, 430 000 zł, of.1540
cegielniana paroletni, dochodowy obiekt 
biurowo-usługowy o pow. ok. 2400 m2, działka  
17,80 a, 15 000 000 + VAT 22%, of. 1537
radziKowsKiego dwupoziomowy lokal bi-
urowy o pow. 190 m2, 800 000 zł
radziKowsKiego lokal magazynowo-
produkcyjno-usługowy (hala) o pow. 591m2 + dodat-
kowo nad ok. 50% powierzchni antresola,  
1 400 000 zł netto + VAT 22%

Mieszkania – sprzedaż
lea 28m2, pokój z jasną kuchnią, wysoki parter  
w kamienicy, własność – udział, 170 000 zł, of.1539
ul. Piwna wisła residence mieszkanie  
w stanie deweloperskim o pow.41,78 m2 + piwnica  
1,31 m2, budynek z 2006/2007 r., III p./VI, winda, 
duży balkon, własność hipoteczna, 360 000 zł, of.1527
ul. BalicKa 42m2, 2 pokoje z jasną kuchnią, I piętro, 
kameralny budynek cegły z lat 60., możliwość kupna 
garażu w tym samym budynku, 325 000 zł, of. 1542
ul. KalwaryjsKa 50,66 m2, dwa pokoje z jasną 
kuchnią, balkon, II piętro, plomba z cegły z lat 60., 
zadbana klatka, do remontu, 400 000 zł, of.1544
ul. KochanowsKiego 148 m2, II p., dwa wejścia, 
przynależna piwnica 35 m2, 1 690 000zł, of.1526
ul. PiłsudsKiego dwupoziomowy apartament 
230 m2 + taras 70 m2, super wykończony, sauna,  
2 kominki, 2 łazienki, winda, 3 000 000 zł, of.1432
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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 

MAZOWIECKA 
2 pokojowe mieszkanie  
o pow. 38 m2 położone 
na parterze w 10 piętro-
wym bloku. Do remontu. 

Cena: 266 000 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  
28 do 166 m2, stan 

deweloperski jak i miesz-
kania wykończone.

KAZIMIERZA  
WIELKIEGO  

kamienica 300 m2  
do remontu w atrakcyj-

nej okolicy.  
Cena: 1 000 000 zł

KUPA, wyjątkowe 
mieszkanie w dawnej 
dzielnicy żydowskiej 

Kazimierz – luksusowy 
standard, pięknie 

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

747 500 zł

ŁOBZOWSKA
wynajem miejsc 
postojowych w 

garażu podziemnym 
w ścisłym centrum 

Krakowa – inwestycja 
Sobieski Residence 
przy Łobzowskiej 22.

 300 zł/m-c

POZNAŃSKA
Dwupokojowe miesz-

kanie o wysokim 
standardzie w inwestycji 

Kamienice Herbowe 
na Krowodrzy. 60 m2, 
pełne wyposażenie, 

balkon, doskonała lokali-
zacja. 1950 zł/m-c

GOŁĘBIA
Przytulne - studio 26m2 

w sercu Krakowa, 
urządzone w wyjątko-
wym stylu. Prestiżowa 
lokalizacja, atrakcyjna 
cena – 1550 zł/m-c

LENARTOWICZA
Przestronne i przytul-

ne mieszkanie  
o powierzchni 69 m2 
położone przy cichej 

ulicy w centrum 
miasta.  

Cena 2000 zł/m-c

SOBIESKI  
RESIDENCE,  

nowe mieszkania 
położone w prestiżowej 

inwestycji  Sobieski 
Residence przy ulicy 

Łobzowskiej.  
Już od 1650 zł/m-c

ANGEL CITY  
Nowoczesne mieszkanie 
2 pokojowe w prestiżo-
wym kompleksie Angel 
City w centrum miasta. 
50 m2, wys. standard 
wykończenia, w pełni 
umebl.i wyposażone. 
Cena: 2000 zł/m-c
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Zainteresowani Inwestorzy proszeni są o składanie pisemnych ofert 
w terminie do dnia 30.09.2009 r. na adres Tele-Foniki Kable Sp. z o.o. 
S.K.A w Krakowie, ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków.
Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta 
dotycząca zakupu nieruchomości Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok 39”
Złożone oferty powinny zawierać zastrzeżenie, że będą obowiązywać 
oferenta do dnia 31.10.2009 r.
Uzyskanie wszelkich informacji związanych z niniejszym zaproszeniem, 
jak również zapoznanie się z przedmiotową nieruchomością, a także 

dotyczącą jej dokumentacją będzie możliwe po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu z p. Piotrem Bębenkiem,  tel. 665-810-061.
Ogłaszający przetarg zastrzega, że ogłoszenie przetargu, a także warunki 
przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. zastrzega sobie prawo dodatkowych 
negocjacji z oferentami, prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo 
zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.
Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku przetargu w terminie 14 dni od 
wyboru oferty albo od zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie,

przy ul. Wielickiej 114
zaprasza inwestorów do składania ofert

DOTYCZĄCYCH KUPNA DOMU WYPOCZYNKOWEGO 
o powierzchni użytkowej 319 m²,

położonego w:
KRYNICY-ZDROJU, ul. Czarny Potok 39

w powiecie nowosądeckim, województwo małopolskie.

Przedmiotem sprzedaży jest:
prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 567 o powierzchni 1768 m²,  

dla której Sąd Rejonowy w Muszynie, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr 17662  
wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce domu wypoczynkowego.

prawo współużytkowania wieczystego w ¼ działki stanowiącej drogę nr 571 o powierzchni 419 m²,  
dla której Sąd Rejonowy w Muszynie, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr 17475.

W budynku domu wypoczynkowego znajduje się 14 pokoi dla łącznej liczby 36 gości,  
ponadto sala telewizyjna i kuchnia. 

Service  
in English

Świadczymy 

usługi  w zakresie 

komercjalizacji 

obiektów, od case 

study, konsultacji 

projektów 

architektonicznych, 

badań rynku, najmu 

do zarządzania 

obiektem.

Tel. / fax 012 633 00 99, Tel. 0501 44 37 85
Biuro w Krakowie: ul. Mazowiecka 25, zapraszamy do biura w poniedziałek, środa: 9 -17,

wtorek, czwartek, piątek: 9-11 

Działka o pow. 16 a, w całości budowlana, z widokiem na zalew 
Dobczycki. Działka ogrodzona, dwie bramy wjazdowe.  
Usytuowanie - strona południowa, szerokość 40 m. Dojazd 
drogą gminną utwardzoną 50 m od asfaltu. Media: doprowad-
zone: prąd, woda, telefon. Cena: 250 000 zł

Wybrane oferty:
Mieszkania:
Armii Krajowej - 2 pok., 35 m2, 350 000 zł
Pachońskiego - 3 pok., 56 m2, 11 piętro, 1400 zł/m-c
Aleja Pokoju - 3 pok., 47 m2, parter, 320 000 zł
Smoluchowskiego - 2 pok., 52 m2, 400 000 zł
Topolowa - 3 pok., 53 m2, 1 piętro, 656 000 zł
Prądnik Czerwony - 2 pok., 59 m2, poddasze, 530 000 zł
Nad Sudołem - 3 pok., 48 m2, 319 000 zł
Mazowiecka - 2 pok., 4 piętro, 51 m2, 430 000 zł
Starowiślna - 3 pok., 46 m2, 3 piętro, 600 000 zł
Czarnowiejska - 2 pok., 1 piętro, 253 000 zł
Radzikowskiego - 1 pok., 42 m2, 320 000 zł
Na Błonie - 2 pok. z jasną kuchnią, loggia
Opolska - 2 pok. 45 m2, 4/5 piętro, 340 000 zł
Domy:
Wola Justowska - 200 m2, nowy, 2 500 000 zł
Bronowice Wielkie - 400 m2, 6 pokoi, 1-piętrowy,  
4 300 000 zł, rezydencja, bardzo wysoki standard.
Działki:
Brzezowa - 1 ha 250 000 zł
Komercyjne:
Prądnik Biały - 20 m2, 900 zł/m-c, na handel lub usługi.
Jaremy - garaż 35 000 zł
Topolowa - 3 pok., 88 m2, 1 piętro, na kancelarię 
lub biuro.
Pomorska - 60 m2, biuro, wysoki parter.

E-mail: possessio@possessio-nieruchomosci.pl
Pośrednictwo Licencja nr 5563

www. possessio-nieruchomosci.pl
Zarządzanie, Licencja nr 9855

Dom o powierzchi 452 m2, działka 20 a, parking dla  
11 samochodów, 6 pokoi, w tym gabinet, biura oraz sala 
konferencyjna, open-space, zaplecze socjalne.
Budynek obecnie zadaptowany na prestirzową siedzibe firmy. 
Cena sprzedaży: 3 600 000 zł lub najmu (miesięcznie) 18 000 zł

Mieszkanie o powierzchni 35 m2 na XV piętrze, dwupok. z anek-
sem kuch. Doskonale zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
miasteczka studenckiego AGH. Piękny widok na cały Kraków.

Biuro dysponuje również bogatą ofertę mieszkań  
do wynajęcia, lokali użytkowych oraz nieruchomości  
inwestycyjnych.

Brzezowa, pow. Myślenicki

Kraków, Tonie

Kraków, Armii Krajowej
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nieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615

31−116 Kraków ul. Studencka 6

Mieszkania − sprzedaż

Garsoniery, 1 − pokojowe
22 m2 – ul. Radzikowskiego – I/V, nowe, wykończone – 195 000 zł
24,1 m2 – Kazimierz ul. Przemyska – III/III, do wykończenia – 214 000 zł
24,5 m2 – Kozłówek ul. Spółdzielców – IX/X – 148 000 zł
28 m2 - ul. Chocimska - I/III, po remoncie - 243 000 zł
31,2 m2 - ul. Dunin-Wąsowicza - IV/V, do wejścia - 279 000 zł
39,2 m2 – pl. Serkowskiego – II/III, 10 letnie, wśród zieleni – 329 000 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 - 270 000 zł
41,7 m2 – Kazimierz ul. Przemyska – III/III, do wykończenia – 359 000 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 – rejon Studenckiej – I/IV, k.j., 2 balkony – 535 000 zł
51,8 m2 – ul. Radzikowskiego – IV/VI, nowe, balkon, winda – 320 000 zł
52 m2 - ul. Rydla - II/III, do remontu - 440 000 zł
52,8 m2 - ul. Krasickiego - IV/IV, balkon - 390 000 zł
56 m2 - ul. Głowackiego - II/IV, 9-letnie, bardzo ładne, duży balkon - 499 000 zł
56 m2 - ul. Chopina - III/III, zadbane, słoneczne, 2 balkony - 465 000 zł
59,7 m2 p.c. - Kazimierz - V/V, balkon, nowe studio na poddaszu - 465 000 zł
63 m2 p.c. – os. Pasternik – II/II, nowe, wykończone – 359 000 zł
70 m2 - ul. Krowoderska - III/IV, balkon, zadbana kamienica - 580 000 zł
70 m2 + 14 m2 garsoniera – rejon Kopca Kościuszki – piętro domu, do remontu,  
z dużym ogrodem – 880 000 zł
71,4 m2 - ul. Kolberga - I/III, 2 balkony - 720 000 zł
86,3 m2 - al. Mickiewicza - II/V, balkon, winda - 680 000 zł

3 − pokojowe
50 m2 - ul. Praska - II/II, do remontu - 295 000 zł
59,1 m2 - Kazimierz ul. Przemyska - III/III, po remoncie, balkon - 529 000 zł
61,5 m2 - ul. Galla - III/III, balkon, do wykończenia - 519 000 zł
65,1 m2 - os. Widok - III/IV, 8-letnie, dwupoziomowe, loggia - 450 000 zł 
65,4 m2 - ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej - I/II, 7-letnie, taras 20 m2 - 475 000 zł
69,1 m2 p.c. - ul. Loretańska - III/III, nowy apartament na poddaszu - 683 000 zł
70,8 m2 p.c. - Salwator - VI/VI, nowy apartament na poddaszu, winda - 523 000 zł
80,3 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 - 680 000 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 – 
650 000 zł + 40 000 zł garaż
108 m2 - Kazimierz - III/III, nowa adaptacja - 980 000 zł

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

Kamienice, udziały, strychy
ul. Rakowicka – cała kamienica 609 m2 – 3 600 000 zł
ok. Parku Krakowskiego - cała kamienica 610 m2 - 4 000 000 zł
ok. Pl. Bohaterów Getta - cała kamienica 1500 m2, wynajęta, dochodowa - 9 000 000 zł
rejon Mazowieckiej – strych 90 m2 nad II piętrem, z WZ – 295 000 zł
rejon Sobieskiego - strych 79 m2 nad III piętrem, z WZ - 330 000 zł
ul. Karmelicka - strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą - 500 000 zł
rejon Sobieskiego - strych 252 m2 nad III piętrem, z WZ - 1 176 000 zł
ul. Miodowa - strych 268 m2 nad II piętrem - 1 285 000 zł
ul. Piłsudskiego - strych 326 m2 - 1 000 000 zł
Al. Mickiewicza – strych 273 m2, z pozwoleniem na budowę 410 PUM – 950 000 zł
ul. św. Krzyża – strych 392 m2, z pozwoleniem na budowę 475 PUM – 3 650 000 zł

Domy sprzedaż
ok. Rudawy 75 m2 + 10 a – wolnost., murowany, podpiwniczony, do zamieszk.  – 395 000 zł
Wielkie Drogi k/Skawiny 90 m2 + 69 a + stodoła - wolnostojący, murowany, do remontu 
- 260 000 zł, of.DZ/215
Czaple k./Słomnik 100 m2 + 14,7 a + garaż blaszak - 4-letni, wolnostojący, murowany, 
działka widokowa, zagospodarowana - 365 000 zł, of. DZ/212
ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 100 m2 + 42 a + stodoła - drewniany, wolnostojący,  
w pięknej okolicy z widokiem na klasztor, do remontu - 280 000 zł
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a - wolnostojący, parterowy, z klimatem, drewniany 
z bali - 270 000 zł, of.DZ/213
ok. Słomnik ok. 100 m2 + 34 a – murowany, wolnost., do niewielkiego remontu – 270 000 zł
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 + 6 a – stan surowy zamknięty – 320 000 zł
Bronowice 113 m2 + 30 m2 strychu - parter domu - 873 000 zł, of. DK/188
Czernichów 115 m2 + 12 a + budynek gospodarczy z garażem – wolnostojący, murow-
any, 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
Wołowice 120 m2 + garaż + 7 a – wolnostojący, możliwość adaptacji poddasza,  
do remontu – 300 000 zł, of. DZ/232
Tomaszowice 130 m2 + 8 a + garaż – NOWY, wolnostojący, stan deweloperski, dobre 
materiały, widokowa działka - 695 000 zł, of. DZ/186
Rączna 150 m2 + 22 a + stodoła - wolnostojący, po generalnym remoncie,  
do wykończenia - 425 000 zł
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
Sanka gm. Krzeszowice 176,8 m2 + 9,7 a – wolnost., stan dewelop., widokowa dz. – 490 000 zł
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 deweloperski - 650 000 zł, 
of.DZ/193

Sanka gm. Krzeszowice 198 m2 + 9,7 a – wolnostojący, stan deweloperski, widokowa 
działka – 530 000 zł
Zielonki 206 m2 + 3,8 a – NOWY dom w kameralnym ekskluzywnym osiedlu – stan 
deweloperski – 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
Rybna 220 m2 + 10 a - wolnostojący, murowany, wykończona I kondygnacja, działka 
widokowa - 420 000 zł, of. DZ/201
Przytkowice 262 m2 z garażami + 10 a - NOWY wolnostojący, atrakcyjny, stan 
deweloperski - 490 000 zł
ok. Paszkówki 230 m2 + 93 a + stodoła – drewniano - murowany, dom po remoncie, 
wyjątkowo urokliwy – 600 000 zł, of. DZ/228
Wola Justowska - rejon Kasztanowej 400 m2 + 7,2 a - 1/2 bliźniaka, do remontu  
- 1 600 000

Działki − sprzedaż
ok. Kopca Kościuszki 3,85 a – budowlana, uzbrojona, pozwolenie na budowę domu 
wolnostojącego – 700 000 zł
Bieżanów 4,21 a - atrakcyjna, w sąsiedztwie nowych domów - 300 000 zł
Łuczanowice 6,28 a - budowlana, pozw. na budowę, przy parku - 120 000 zł
Swoszowice - Wróblowice 6,5 a - atrakcyjna - 320 000 zł, of. D/384
Giebułtów Trojadyn 7 a –  budowlana, uzbrojona – 210 000 zł
Piaski Wielkie 7,3 a – budowlana z WZ, uzbrojona – 480 000 zł
Wola Justowska ul. Rzepichy 7,53 + 9,93 a – widokowe z WZ – 80 000 zł/a
Przybysławice gm. Zielonki 8,62 a - budowlana - 260 000 zł, of. D/378
Radziszów 9,2 + 10,6 + 11,6 a - piękne, panoramiczne, uzbrojone, budowlane, obok 
siebie - 17 000 zł/a, of. D/385
Soboniowice 9,84 a – działka widokowa, atrakcyjna z pozwoleniem - 235 000 zł, of. D/365
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
Sanka gm. Krzeszowice 10 a – budowlana, piękny widok, uzbrojona – 140 000 zł
Zagacie k/Czernichowa 10,24 a –  piękna, budowlana działka na skraju lasu – 149 000 zł
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 12 a - widokowa, budowlana - 190 000 zł, of. D/387
Tomaszowice 12 a - budowlana, atrakcyjna - 330 000 zł
Baczyn 2x13 a – budowlane, widokowe, obok siebie – po 195 000 zł
Rząska 13 a – działka w ok. autostrady z wnioskiem o WZ na biurowiec 1 000 m2 – 480 000 zł
Smroków k/Słomnik 2x13 a - budowlana, widokowa - po 75 000 zł
Garlica Murowana 14,8 a – budowlano - rolna, południowy stok, widokowa - 280 000 zł, 
of. D/296
Smardzowice 15 a – budowlana, ładnie położona – 180 000 zł
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 – 420 000 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
Brzesko 27,52 a – w sąsiedztwie dużego węzła drogowego, przeznaczenie komercyjne 
– 700 000 zł
Giebułtów 40 a – budowlana, z pozw. na budowę 6-8 segmentów – 960 000 zł + VAT
Brody gm. Kalwaria Zebrzydowska 45,5 a - budowlana, widokowa - 160 000 zł, of. D/340
Sosnowice 50 a - rolna, atrakcyjna - 80 000 zł, of. D/380
Barbarka k/Skały 55,5 a - piękna, widokowa, uzbrojona działka z pozwoleniem na  
2 budynki - 250 000 zł, of. D/328
Cholerzyn 62 a - cała budowlana, symbol MU3 - 550 000 zł, of. D/197
Karniowice 160 a - budowlano-rolna, widokowa, do podziału - 1 200 000 zł, of. D/308

www.taraba.gratka.pl

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	K,	30	m2,	IV	p./IV	p.	 
–	239	000	zł
os. Teatralne	–	P	+	K,	32	m2,	III	p./III	p.	–	179	000	zł
os. Spółdzielcze	–	P	+	K,	33	m2,	III	p./III	p.	–	199	000	zł
Konecznego	–	P	+	K,	38	m2,	I	p./IV	p.	–	258	000	zł	
Białoprądnicka	–	2P	+	aneks	K,	32	m2,	I	p./IV	p.	 
–	240	000	zł	
Szopkarzy –	2P+K,	33	m2,	IV	p./IV	p.	–	230	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
Lublańska –	2P+K,	38	m2,	III	p./IV	p.	–	240	000	zł
Ułanów	–	2P+K,	43	m2,	X	p./X	p.	–	280	000	zł
Siemaszki –	2P+K,	44	m2,	III	p./IV	p.	–	299	000	zł
Strzelców	–	2P+K,	46	m2,	II	p./IV	p.	–	275	000	zł
Bobrzyńskiego –	2P+K,	47	m2,	I	p./VII	p.	–	249	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. Kolorowe	–	2P+K,	52	m2,	0	p./III	p.	–	289	000	zł
Miechowity	–	2P+K,	52	m2,	I	p./IV	p.	–	349	000	zł
Gutenberga –	2P+K,	53	m2,	III	p./IV	p.	–	345	000	zł
Karłowicza –	2P+K,	56	m2,	II	p./III	p.	–	644	000	zł
Sebastiana	–	2P+K,	64,8	m2,	III	p./IV	p.	–	512	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
Strzelców	-3P+K,	52	m2,	IV	p./IV	p.	–	270	000	zł
Powstańców	–	3P+K,	53	m2,	0	p./X	p.	–	300	000	zł
Łużycka	–	3P+K,	56m2,	VII	p./X	p.	–	299	000	zł
Grenadierów –	3P+K,	56	m2,	II	p./III	p.	–	499	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
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
Lipińskiego –	3P+K,	65	m2,	IV	p./X	p.	–	320	000	zł
os. Krakowiaków	–	3P+K,	65	m2,	I	p./II	p.	–	345	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
Ujejskiego –	3P+K,	96	m2,	II	p./III	p.	–	724	000	zł
Chopina	–	3P+K,	100	m2,	III	p./IV	p.	–	900	000	zł
Lenartowicza	–	3P+K,	108	m2,	II	p./III	p.	–	808	500	zł

Heleny	–	4P+K,	72	m2,	II	p./IV	p.	–	352	800	zł
Siewna	–	4P+K,	75	m2,	IV	p./IV	p.	–	500	000	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
ul .Łokietka – 170	m2,	dz.4500	m2	–	1	000	000	zł
ul. Pod Pomnikiem	–	282	m2,	dz.	840	m2	–	550	000	zł	
Korzkiew –	153	m2,	dz.	580	m2	–	525	000	zł
Skała –	130	m2,	dz.650	m2	–	499	000	zł
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	–	100m2,	dz.658m2	–	390	000	zł 
Olszowice	k.	Świątnik	Górnych	–	dworek	po	remon-
cie,	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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Prądnicka 75 mieszkania	do	sprzedaży
-		 Parter,	pow.	55,19	m2,	KW,	2	pokoje,	kuchnia,	łazienka	

przedpokój,	cena:	304	000	zł
-		 I	piętro,	pow.	55,35	m2,	KW,	2	pokoje,	kuchnia,	łazienka	

przedpokój,	cena:	305	000	zł
Czarnowiejska 25 mieszkanie	do	sprzedaży
-  I	piętro,	pow.	57,44	m2,	KW,	2	pokoje,	kuchnia,	przedpo-

kój,	łazienka,	cena:	374	000	zł
Towarowa 9	lokale	strychowe,	wydzielone	i	zaadaptowane	
do	sprzedaży
-  II	piętro,	lokal	S1,	pow.	20,03	m2,	KW,	pokój	z	aneksem	

kuchennym,	łazienka,	cena:	121	000	zł
-		 III	piętro,	lokal	S3,	pow.	44,45,	KW	303907,	pokój	z	anek-

sem	kuchennym,	pokój,	łazienka,	cena:	223	000	zł
Szaflarska 5 mieszkanie	do	sprzedaży	–udział
-		 parter,	pow.	32,90	m2,	udział,	pokój,	kuchnia,	łazienka,	

cena:	167	000	zł
Kordeckiego 7	mieszkanie	do	sprzedaży	–udział
-  III	piętro,	75,00	m2,	udział,	2	pokoje,	kuchnia,	łazienka,	

przedpokój,	cena:	525	000	zł

DO WYNAJĘCIA ul. Librowszczyzny 5 / Bonerowska 2
Lokale	na	parterze	i	1	piętrze,	pod	kancelarię	lub	biura,	 
lokale o pow. 107 m2, 54 m2, 90 m2, 82 m2	do	remontu,	 
30	zł	netto/m2	do	negocjacji

MIECZYSŁAW BOŻENTKA
ul. Topolowa 42 / 4, 31-506 Kraków, tel. 012 425-16-61 , 501 44-99-79

Kup mieszkanie bezpiecznie – krok po kroku jest przystępnie napisanym 
poradnikiem, który pomoże w podjęciu najważniejszych decyzji. 
Posługując się prostym językiem, autorzy książki wyjaśniają zawiłe 
pojęcia związane z zaciągnięciem kredytu, podpisaniem umowy, 
odbiorem lokalu oraz jego wykończeniem. Czytelnik znajdzie tu 
ponadto wiele wskazówek, których znajomość może uchronić przed 
wpędzeniem się w trudne do przewidzenia kłopoty.

Zamówienia: www.attyka.net.pl

Warto przeczytać 

zanim kupisz mieszkanie
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MODLNICZKA
Działka 5 a, widokowa, media wpięte.
Rozpoczęta budowa domu jednorodzin-
nego. W cenie projekt budynku.
CENA: 199 000 zł

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

BIELSKO-BIAŁA
Rynek 9 i 10, dwie kamienice,  
pow. 1751 m2,  
brak najemców
CENA: 3 450 000 zł

Property Krakow Group
Tel. (012) 426-51-26

BALICE
wolnostojący, 135 m2, surowy-otwarty, 
działka 7.5 a
pod lasem!
CENA: 429 000 zł

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

ŁAZANY GM. BISKUPICE
11 a, działka budowlana
widok na góry, malownicza okolica
CENA: 110 000 zł

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

OSIEDLE NA WZGÓRZU
Domy wolnostojące, gotowe do odbioru  
o pow. całkowitej 187 m2 położone  
na widokowych działkach ok. 7,5 a.
CENA: 699 000 zł 

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

UL. LWOWSKA i DĄBROWSKIEGO
STARE PODGÓRZE
Działka 29,15 a, PUM ok. 4000 m2
CENA: 7 500 000 zł

Property Krakow Group
Tel. (012) 426-51-26

UL. MOGILSKA
Obiekt usługowy, 544 m2, duża przeszklona 
witryna, nowa elewacja, wszystkie media, 
parking na 10 samochodów, możliwość 
dowolnej aranżacji wnętrz.
Wynajem obiektu w całości. 
Czynsz 49 000 zł m-c + media 5 zł netto/m2 
(do negocjacji)
P.P.H.U. Robin’s
Tel. 0605-085-392

UL. PRZEMYSŁOWA
Lokale biur. i mag. o zróżnicowanych  
powierzchniach i standardzie. 
Wszystkie media, rampa, winda tow.-os-
obowa, parking, portiernia, teren ogrod-
zony, możliwość indywidualnej adaptacji 
pomieszczeń.
P.P.H.U. Robin’s
Tel. 0605-085-392

Kraków, Tonie
Dom o pow. 452 m2, dz. 20 a, parking dla 
11 sam., 6 pokoi, w tym gabinet, biura oraz 
sala konferencyjna, open-space, zaplecze 
socjalne.Budynek obecnie zadaptowany na 
prestirzową siedzibe firmy. Cena sprzedaży: 
3 600 000 zł lub najmu 18 000 zł/m-c
Possessio Nieruchomości
Tel. (012) 633 00 99

BRZEZOWA, POW. MYŚLENICKI
Działka o pow. 16 a, w całości budowlana,  
z widokiem na zalew Dobczycki, ogrodz., 
dwie bramy wjazdowe. Strona południowa, 
szer. 40 m. Dojazd drogą gminną utwardz. 
50 m od asfaltu. Media: doprowadzone: prąd, 
woda, telefon. CENA: 250 000 zł
Possessio Nieruchomości
Tel. (012) 633 00 99

UL. PIŁSUDSKIEGO
kamienica, pow.1650 m2,  
cała wolna.
CENA: 11 000 000 zł

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

UL. CZARNOWIEJSKA 
Powierzchnia 650 m2
CENA: 3 900 000 zł

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

ZIELONKI
centrum, 180 m2, stan deweloperski,  
podpiwniczony, 5 pokoi. Działka 9 a.  
Of 223.
CENA: 850 000 zł

Biuro Nieruchomości Activ
Tel. (012) 292-43-23

WIELICZKA
210 m2, do zamieszkania/częściowego 
wykończenia; rozłożysta, niska bryła,  
6 pokoi. Dz. 9 a. Of 1824.
CENA: 820 000 zł

Biuro Nieruchomości Activ
Tel. (012) 292-43-23

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

UL. LEA
Apartament 99,2 m2. 3 pokoje,  
2 łazienki, garderoba, balkon, garaż.  
Nowa kamienica, wysoki standard.  
CENA: 900 000 zł

Nieruchomości Centrum
Tel. (012) 429-40-10
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KRAKÓW, EMAUS
Działka w całości budowlana o pow. 
1905 m2, na Woli Justowskiej, z osob-
nym wjazdem. Teren płaski w kształcie 
prostokąta. Aktualne WZ i pozwolenie na 
budowę 2 budynków mieszkalnych  
– jednorodzinnych o pow. 480 m2
CENA: 2 000 000 zł
Buy House 
Tel. (012) 428-50-58

WOLA JUSTOWSKA,  
28 LIPCA 1943 - OKOLICE, BH536
Ekskluzywny apartament w kameralnym 
budynku. Pow. 55,32 m2
CENA: 547 660 zł

Buy House
Tel. (012) 428-50-58

WOLA DUCHACKA ul. MAKOWA 
24 m2, garsoniera z umeblowaną i wyposażoną kuchnią,  

of. RVII/576/09/MG/TS
Cena: 140 000 zł

Great House
Tel. (012) 516-120-807

NOWA HUTA, OS. KAZIMIERZOWSKIE
2- pokojowe mieszkanie po generalnym re-
moncie. Pow. 37 m2. Duży salon, mniejszy 
pokój oraz kuchnia w formie aneksu. 
Mieszkanie do wejścia. 
CENA: 220 000 zł

Great House
Tel. (012) 516-120-807

MOGILANY Parkowe Wzgórze 
SUPERKOMFORTOWY  
DOM DO WYNAJĘCIA,
osiedle zamknięte, 160 m2
CENA: 3 999 zł

WD PARTNER
Tel. 0501-325-420

WOLA JUSTOWSKA, 
DOM WOLNO STOJĄCY,
230 m2, działka 360 m2
CENA: 1 290 000 zł

WD PARTNER
Tel. 0501-325-420

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

UL. STAŃCZYKA, BRONOWICE
51 m2, 2 pokoje, wykończone,  
umeblowana kuchnia,
miejsce postojowe

Leach & Lang 
Tel. 0606-978-979

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

WOLA JUSTOWSKA  
- REJON KASZTANOWEJ
połowa bliźniaka, 400 m2, 
działka 7,2 a, do remontu 
CENA: 1 600 000 zł

Nieruchomości B.W. TARABA 
Tel. (012) 422-95-18

KALWARYJSKA
mieszkanie o pow. 50,66 m2 położone na II piętrze (bez windy) w plombie  

z lat 60. XX w.  2 pokoje z wyjściem na balkon, duża jasna kuchnia, łazienka, 
przedpokój. Czysta, zadbana klatka schodowa. Ogrzewanie z sieci miejskiej. 

Przynależna piwnica. 
CENA: 400 000 zł

Biuro Nieruchomości Gordon & Webster
Tel. (012) 632-25-38

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

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

KRAKÓW, KAZIMIERZ
Atrakcyjny, frontowy, narożny lokal 
usługowo - handlowy pow. 75 m2.
Miejsce o bardzo dużym natężeniu ruchu 
pieszych. Na przeciwko lokalu znajduje się 
przystanek tramwajowy.
CENA wynajmu 9000 zł/m-c
Biuro Nieruchomości Magnat
Tel. (012) 292-02-65

CENTRUM PODGÓRZA 
dochodowy biurowiec w wysokim 
standardzie o pow. 1380 m2  
z parkingiem na 8,5 a 
of. K/002
CENA: 11 500 000 zł 

Biuro Prawne INTERWEST
Tel. 0601-744-525

CENTRUM KRAKOWA
Lokal handlowy o pow. ok. 90 m2,  
2 wejścia 
CENA: 21 000 zł

Biuro Prawne INTERWEST
Tel. 0601-744-525

STARE PODGÓRZE ul. PIWNA 
mieszkanie w st. dewelop. o pow. 41,78 m2, 
w plombie z 2007 r., III p., z windą, otwarta 
przestrzeń do własnej aranżacji, duży 
balkon, piwnica o pow. 1,31 m2, własność 
hipoteczna.
CENA: 360 000 zł
Biuro Nieruchomości Gordon & Webster
Tel. (012) 632-25-38
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SPRZEDAŻ
Mieszkania

ul. Armii Krajowej, QQ Bronowice, 156 m² + ogródek 
385 m², parter, 5-pokojowe, 2 łazienki, wysoki 
standard wykończenia. Cena 1.250.000 zł. Tel. 
0600-373-356

ul. Bartla, QQ Kliny, 36 m², 1-pokojowe z możliwością 
przerobienia na dwa pokoje, wysoki parter, do wy-
kończenia, posiada drzwi antywłamaniowe, blok 
z 2009 roku, osiedle ogrodzone i monitorowane. 
Cena 195.000 zł. Tel. 0602-256-001, 012-429-41-39, 
e-mail: agnieszka.krzystek@poczta.fm

Bieżanów, Prokocim, Nowa Huta, Azory. QQ Najtańsze 
mieszkania używane w Krakowie. Cena 3600–3900 
zł. Tel. 0795-144-466, 0604-692-263

ul. BobrzyńskiegoQQ , Podgórze, 53 m², dwa pokoje, 
parter, 2008 r., w stanie deweloperskim. Układ: 
przedpokój, łazienka, duży pokój z aneksem 
kuchennym i wyjściem na 35 m² taras, mniejszy 
pokój z wyjściem na balkon. Osiedle ogrodzone, 
monitorowane i chronione. Spokojna okolica. Cena: 
366.500 zł do negocjacji. Tel. 0790-229-009, e-mail: 
bobrzynskiego@poczta.onet.pl

Bochnia, QQ 99 m², nowy apartament, dwupoziomo-
wy, zlokalizowany w czterorodzinnym budynku 
„Dom pod orzechem”. W mieszkaniu zastosowano 
nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Okolica 
spokojna, blisko centrum, dworca PKP, Tesco. Teren 
jest ogrodzony. Istnieje możliwość dokupienia ga-
rażu. Cena 355.000 zł. Tel. 0604-322-190, e-mail: 
sebastian2@onet.eu

os. Centrum EQQ , 96 m², dwupoziomowe, sześciopo-
kojowe, 20 min. tramwajem od ścisłego centrum 
Krakowa. Cena 450.000 zł. Tel. 012-389-17-60, 
e-mail: mieszkanie.centrume@gmail.com

ul. ChocimskaQQ , 28 m², pokój z aneksem w przed-
pokoju, po gruntownym remoncie. Wysokość 
mieszkania 2,80 m. W cenie mieszkania piwnica. 
Cena 243.000 zł. Tel. 0511-508-848

ul. Czarnowiejska, QQ 65 m², 3-pokojowe, jasna kuch-
nia, łazienka, wc, loggia 20 m². Mieszkanie bardzo 
jasne, zadbane, w centrum, do Rynku 10 min., obok 
Park Krakowski, niedaleko Park Jordana i Błonia. 
Do mieszkania przynależy piwnica i pomieszczenie 
gospodarcze. W budynku: winda, wymienione 
okna, internet, kablówka. Cena 519.000 zł. Tel. 
0608-200-480

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

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

PRĄDNICKA 75 
mieszkanie do sprzedaży

Parter, pow. 55,19 m2, KW, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
przedpokój.

CENA: 304 000 zł
Bożentka

Tel. (012) 425-16-61

WOŁOWICE GM.CZERNICHÓW  
Nowy dom wolnostojący w stanie surowym 
zamkniętym o powierzchni całkowitej  
251 m2 Działka o pow. 11 a 
CENA: 450 000 zł - do negocjacji.

Mirage Nieruchomości
Tel. 0501-717-893

PRĄDNICKA 75 
mieszkanie do sprzedaży

I piętro, pow. 55,35 m2 , KW, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
przedpokój.

CENA: 305 000 zł
Bożentka

Tel. (012) 425-16-61

KRAKÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 
Tarasy Verona  44,3 m2
Do wynajęcia piękny apartament 2-pok.  
z aneksem kuchennym, 10/14 p., 2 tarasy, 
wysoki standard wykończenia, kuchnia  
i łazienka urządzone, pokoje mogą być ume-
blowane. Najemca nie płaci wynagrodzenia
CENA: 2.000 zł
GEOFORMAT 
Tel. (012) 623-02-69

KRAKÓW - GRĘBAŁÓW UL. STUDZIENNA
Atrakcyjna płaska działka wśród domów 
jednorodzinnych, szer. 17 m. W studium 
uwarunkowań  przeznaczenie MN, media 
35 m od działki, jest kanalizacja, asfalt  
w odległości  ok 35 m.
CENA 120.000 zł
GEOFORMAT 
Tel. (012) 623-02-69

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, aneks kuch., łazienka. Zagospod. 
ogród, garaż, 3 miejsca parkingowe
Cena: 1 150 000 zł, Nr oferty 6454

Danax 
Tel. (012) 260-21-50

KRAKÓW - KLINY 
Dom w zab. bliźniaczej (komfortowo 
wykończony), pow.: 145 m2, pow. działki: 
3 a, Rok budowy: 2006. Technologia: 
tradycyjna-cegła/pustak. Nr oferty: 6960.
CENA: 770 000 zł - do negocjacji.

Danax 
Tel. (012) 260-21-50
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Dobczyce, QQ 36 m², 2-pokojowe, jasna kuchnia, 
łazienka, przedpokój, po remoncie, duży balkon, 
piwnica. Spokojna okolica, 50 m do przystanku 
busów, 150 m do centrum. Cena 175.000 zł.  
Tel. 012-271-14-41, 0508-117-325, e-mail:  
szydarek@tlen.pl

ul. Dobrego Pasterza, QQ 72,5 m², wyjątkowa archi-
tektura, przestronne wnętrza, doskonała lokalizacja. 
Budynek monitorowany, ogrodzony, kodowany. 
Do mieszkania przynależą dwa podziemne garaże. 
Cena 679.000 zł. Tel. 0509-932-308, email: malgo-
rzata2@poczta.onet.pl 

os. Dywizjonu 303, QQ 52,2 m², I piętro/IV, dwa pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka z wanną narożną i ogrzewa-
niem podłogowym, wc, przedpokój z szafą, duża 
loggia. Okna nowe, plastikowe. Blok usytuowany 
w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Cena 370.000 
zł. Tel. 0793-249-112.

ul. Emaus, QQ Wola Justowska, 30 m², II piętro, stan 
bardzo dobry, wykończone, nowa łazienka, wypo-
sażona kuchnia, drzwi antywłamaniowe, rolety w 
oknach. Cena 290.000 zł. Tel. 0512-513-357, e-mail: 
joanidis@interia.pl

ul. Fiołkowa, QQ Śródmieście, Ugorek, 23 m², jasny 
pokój, dwa okna – plastikowe, antywłamaniowe, na 
wysokim parterze, drewniane drzwi wejściowe, niski 
czynsz, w bardzo cichej lokalizacji, na spokojnym 
osiedlu. Tel. 0502-899-661. Cena 179.000 zł.

GdańskQQ , Kokoszki, 42,5 m², po remoncie, drzwi 
wejściowe antywłamaniowe Gerda, duża loggia 
i piwnica. Budynek ocieplony, z ładną elewacją, 
klatka schodowa w dobrym stanie. Niskie koszty 
eksploatacji. Cena 210.000 zł. Tel. 0515-142-479, 
e-mail: jan.nina@wp.pl 

GdańskQQ , Morena, 47 m², III piętro/ IV, stan dewe-
loperski. Dwa przestronne pokoje, kuchnia, hol, 
łazienka, balkon oraz piwnica. Nowe, kameralne 
osiedle, teren zamknięty, strzeżony. Cesja praw. 
Cena 299.000 zł, do negocjacji. Tel. 0515-374-807, 

email: kamila.filon@gmail.com

GdańskQQ , Ujeścisko, 64 m², nowoczesne, przestron-
ne. Nowa instalacja w miedzi, doprowadzona siła 
do kuchni, okna PCV z roletami, na podłogach 
gres i parkiet, nowa łazienka, zabudowa korytarza. 
Kuchnia 12 m², pokoje 24 m², 12 m², 10 m². Bardzo 
dobre połączenia do centrum Gdańska, Wrzeszcza, 
Chełmu. Niski czynsz. Cena 367.000 zł. Tel. 0609-
291-890, e-mail: beagp@interia.pl

ul. Gersona,QQ  48 m², w wieżowcu, w willowej części 
Podgórza. Loggia, parkiety, drzwi antywłamaniowe. 
Mieszkanie wyposażone, dostępne od zaraz. Cena 
310.000 zł. Tel. 0510-379-932, 0502-224-698, e-
mail: anita.szandrowska@gmail.com 

ul. GlogeraQQ , Prądnik Biały, 65 m² + garaż o pow. 
27 m². Trzy ustawne pokoje (salon umeblowany), 
kuchnia z zabudową, łazienka, przestronny przed-
pokój z szafą. Całość jest w bardzo dobrym stanie. 
Cena 495.000 zł. Tel. 0513-516-654

ul. GutenbergaQQ , 55 m², dwupoziomowe, vis-a-vis 
kampusu UJ. I poziom: pokój z aneksem kuchennym, 
balkon, WC; II poziom: dwa pokoje, garderoba, ła-
zienka z WC. Na podłogach panele drewniane, w 
łazience i WC flizy, schody drewniane (jesion), drzwi 
wejściowe antywłamaniowe. Możliwość wynajmu 
garażu w tym samym budynku. Cena 341.000 zł. 
Tel. 0602-774-879, email: nfkreine@cyf-kr.edu.pl

Kazimierz, QQ 82 m², 3 pokoje, budynek z 2001 roku. 
Parter: salon z umeblowanym aneksem, przedpokój, 
wc; piętro: 3 pokoje, łazienka z szafkami, przed-
pokój z zabudową, antresola, okna na podwórko, 
zieleń. Cena 895.000 zł. Tel.0691-676-091, e-mail: 
olbertj@op.pl

ul. Kazimierza Wielkiego, QQ Krowodrza, 110 m², 
apartament bardzo słoneczny, w dobrym stanie 
technicznym, 3 windy w budynku, stanowisko po-
stojowe w garażu podziemnym (50.000 zł). Portier, 
ochrona 24 h, elektroniczne sterowanie centralnym 
ogrzewaniem, okna z dwóch stron budynku, bal-
kon. Cena 1.450.000 zł. Tel. 0661-567-155, e-mail: 
erik@vp.pl

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

Kraków południe - 295 m2  14 a
www.arkatura.pl -  189 m2 7 a

Do zamieszkania
602 783 717

WŁAŚCICIEL

Sprzedam
działkę w okolicach Czorsztyna

pod budowę domu lub pensjonatu
Piękny widok na Tatry, Jezioro Czorsztyńskie i zamek w Niedzicy

3 km od wyciągu narciarskiego w Kluszkowcach
Tel. 0691-029-840 wieczorem
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Kowalewo Pomorskie, QQ 64 m², trzy pokoje z kuchnią 
i piwnicą. Ogrzewanie miejskie, woda ciepła z termy 
gazowej do kuchni i łazienki. Cena 110.000 zł. Tel. 
0725-732-182, e-mail: bog1965@gmail.com

ul. Krowoderskich Zuchów, QQ 28 m², pokój z anek-
sem, II piętro. Cena 219.000. Tel. 0504-548-326

Krowodrza, QQ 48 m², do remontu, dwa pokoje, duża 
jasna kuchnia, balkon, duży przedpokoju, niski 
czynsz 290 zł. Cena 390.000 zł. Tel. 0665-077-555, 
e-mail: zbyszek721@poczta.onet.pl 

ul. LubostrońQQ , Podgórze, os. Europejskie – Amster-
dam, 53 m², dwa pokoje z aneksem kuchennym, 
nowe, wysoki parter, stan deweloperski. Osiedle 
ogrodzone i monitorowane. Spokojna okolica.  
Cena 323.000 zł. Tel. 0790-229-009, e-mail:  
europejskie@op.pl

Łaziska Górne, QQ 33 m², ustawna kuchnia, duży 
pokój z możliwością podzielenia na dwa mniejsze, 
częściowo wyremontowane. Osiedle ciche, w bloku 
jest tylko jedna klatka, bardzo dogodna lokaliza-
cja. Cena 96.000 zł. Tel. 0506-522-330, e-mail:  
monica271177@onet.eu 

Łódź, QQ Śródmieście, 64 m², dwa pokoje, łazienka, 
drugie piętro w kamienicy – wolne od zaraz. Cena 
250.000 zł, do negocjacji. Tel. 0601-960-116, e-mail: 
szramm@nibco.com.pl 

ul. Marchołta, QQ Prądnik Czerwony, 57 m², I piętro, 
w okolicach Parku Wodnego, Multikina (0,5 km), 
2 pokoje (21 m² i 10 m²), oddzielna, duża jasna 
kuchnia, łazienka, przedpokój, loggia. Blok ogro-
dzony, ogrzewanie gazowe. Czynsz ok. 170 zł.  
Cena 385.000 zł. Tel. 0501-451-567, e-mail:  
trader25@wp.pl

ul. Nowowiejska, QQ Krowodrza, 38 m², V piętro, 
dwa pokoje, jasna kuchnia, łazienka, WC, loggia 
z widokiem na Kopiec Kościuszki, piwnica 4,5 m²; 
jasne, ustawne, na podłogach parkiety, okna plasti-
kowe. Cena 339.000 zł. Tel. 0691-868-651, e-mail:  
przemekbabik@o2.pl

Nowy Sącz, QQ Centrum, 52 m², 3 pokoje, I piętro, 
nowe, wykończone, duża loggia, przynależne miej-
sce parkingowe. Cena 265.000. Tel. 0504-548-326

ul. Nuszkiewicza, QQ Prądnik Czerwony, 65,2 m² ze sko-
sami, III piętro, dwa pokoje z balkonem, umeblowana 
kuchnia, łazienka, przedpokój ze schodami na antre-
solę, drzwi antywłamaniowe. Pomieszczenia wspólne: 
suszarnia, wózkownia oraz ogrodzony parking z bra-
mą na pilota. Czynsz ok. 300 zł. Cena 430.000 zł. Tel. 
0888-911-359, e-mail: m.p.palka@gmail.com

ul. Pl. Nowy QQ Kazimierz, 80 m², 3-pokojowe, budynek 
z 2001 roku; parter: salon z umeblowanym anek-
sem, przedpokój, wc; piętro: 3 pokoje, łazienka z 
szafkami, przedpokój z zabudową, antresola, okna 
na podwórko, zieleń. Cena 895.000 zł. Tel.0691-
676-091, e-mail: olbertj@op.pl

Sosnowiec, QQ Zagórze, 60 m², trzy niezależne pokoje 
+ duży taras. Pierwszy poziom: salon, widna kuch-
nia oraz wc; drugi poziom: dwa pokoje oraz łazien-
ka. Klatka schodowa czysta i zadbana, na piętrze 
tylko dwa lokale mieszkalne. Okolica cicha i zielona, 
bardzo dobry węzeł komunikacyjny. Czynsz 410 zł. 
Cena 210.000 zł, e-mail: anesens@o2.pl

ul. Starowiślna, QQ Stare Miasto, 45 m². Kamienica 
po generalnym remoncie, mieszkanie bardzo ciche, 
spokojne sąsiedztwo. Idealne dla 1–2 osób lub jako 
inwestycja do wynajęcia. Cena 650.000 zł. Tel. 0607-
642-356, e-mail: greta.deprati@gmail.com

Wałbrzych, QQ Podzamcze, 85 m², cztery pokoje – do 
generalnego remontu. Tel. 0692-484-194, e-mail: 
gignatowicz@interia.pl

Warszawa, QQ Białołęka, 45 m², dwa pokoje, parter z wła-
snym, zagospodarowanym ogródkiem 70 m². Salon z 
wyposażonym aneksem, z wyjściem na taras, sypialnia, 
przedpokój z szafą wnękową, łazienka z WC. W cenie 
garaż i pomieszczenie gospodarcze. Zabezpieczenia: 
system alarmowy, monitoring, rolety antywłamaniowe. 
Czynsz 300 zł. Cena 396.000 zł. Tel. 0502-455-901,  
e-mail: rafal.gietko@screennetwork.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)

KRAKÓW-ŚRODMIEŚCIE 
mieszkanie dwupoziomowe 64 m2

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

cena 380 000 zł
Informacje tel. 502 021 434, 012 411 62 11
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Aby podać ogłoszenie, w treści wysyłanego SMS−a należy 
kolejno: 

1. Wpisać prefiks odpowiedni dla wybranej kategorii nieru-
chomości i transakcji (koniecznie WIELKIMI literami).

Transakcja Kategoria nieruchomości Prefiks w SMS−ie
Sprzedaż Mieszkania KRNSPMI
Sprzedaż Domy KRNSPDO
Sprzedaż Działki KRNSPDZ
Sprzedaż Inne KRNSPIN
Kupno Wszystkie KRNKUOG
Zamiana Wszystkie KRNZAOG
Wynajem Mieszkania KRNWYMI
Wynajem Domy KRNWYDO
Wynajem Inne KRNWYIN

2. Po spacji wpisać treść ogłoszenia, obowiązkowo podając lo-
kalizację, cenę i numer telefonu lub adres mailowy. Ogłoszenie 
wraz z prefiksem może zawierać maksymalnie 160 znaków.

3. Wysłać SMS z treścią ogłoszenia pod numer 7268. 

Informacje dodatkowe:
a. Ogłoszenie ukaże się w 2 kolejnych, najbliższych wyda-

niach dwutygodnika. 
b. Ogłoszenia mogą zamieszczać jedynie osoby prywatne  

nie prowadzące działalności gospodarczej.
c. SMS nie może być wysłany z bramki internetowej ani z 

terenu kraju innego niż Rzeczpospolita Polska.

Przykład:

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

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

do dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości”

Warszawa, QQ Białołęka, 48 m², parter, dwa pokoje  
z widną kuchnią, dwa balkony, nowe budownictwo, 
przy wale wiślanym. Do mieszkania przynależy 
komórka lokatorska i naziemne miejsce postojo-
we. Cena 315.000 zł. Tel. 0504-237-349, e-mail:  
izakarpowicz@interia.pl 

Warszawa, QQ Białołęka, pow. użytkowa 48 m². Salon 
od strony południowej z nieograniczonym widokiem 
na panoramę Warszawy; kuchnia widna, wyposażo-
na w szafki i sprzęt AGD (zmywarka, lodówka, płyta 
gazowa z piekarnikiem elektrycznym), w pokoju  
o pow. 12 m² duża szafa wnękowa, druga szafa  
w przedpokoju, łazienka z wanną, terakota,  
glazura,  w pokojach panele podłogowe. 
Cena 311.000 zł. Tel. 0695-809-807, e-mail:  
agnieszka.w@derby.waw.pl

WarszawaQQ , Bemowo, 45 m² + garaż podziemny, 
II p. z windą. Wykończone dwa pokoje z otwartą 
kuchnią i balkonem w bloku z 2009r. Osiedle za-
mknięte i strzeżone, dużo zieleni, teren monitoro-
wany. Cena 469.000 zł, do negocjacji. Tel. 0667-
990-661, 0503-118-725

WarszawaQQ , Ursus, ul. Wojciechowskiego, 45 m², trzy 
pokoje, jasna kuchnia, IV p. Mieszkanie w bardzo 
dobrym stanie, do wejścia. Cena 325.000 zł. Tel. 
0694-271-275, e-mail: picasso3000@gazeta.pl

WejherowoQQ , Centrum, 61,5 m², trzy pokoje, parter/ 
2 piętro, wymienione okna, nowy piec gazowy, 
umeblowana kuchnia. Do lokalu przynależy piwni-
ca. Tereny rekreacyjne: las, ścieżki rowerowe, park. 
Okolica: szkoła podstawowa, gimnazjum, sklepy 
osiedlowe, place zabaw dla dzieci, centrum han-
dlowe. Cena 209.000 zł. Tel. 0510-404-263, 0513-
148-623, e-mail: pbogdan@wp.pl

ul. WielopoleQQ , 30,03 m², 1-pokojowe z kuchnią i 
łazienką + piwnica + pomieszczenie gospodarcze, 
III piętro, 300 m od Rynku Głównego. Cena 299.000 
zł. Tel. 0603-198-180, email: kulmonek@interia.pl

ul. Wysłouchów, QQ 51 m², małe, kameralne bloczki z 
2002 r., teren ogrodzony, wózkownia. Możliwość 
wykupienia lub najmu miejsca w garażu podziem-
nym. Czynsz 240 zł. Cena 379.000 zł. Tel. 0512-356-
390, e-mail: asoltys@lunalux.pl

ul. Zakątek, QQ trzy pokoje, 57 m², loggia. Cena 
395.000. Tel. 0694-383-222.

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

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

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

Telefon 602 755 654

Wieliczka
Wolno stojący 210 m2
Do zamieszkania, nowy, wykończony 
wewnątrz i na zewnątrz.
Działka widokowa, ogrodzona,  
zagospodarowana 10 a
Sprzeda właściciel. Cena 870.000 zł
Tel. 0508 32 46 15 
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SPRZEDAŻ DOMY
ok. Aleksandrowa Łódzkiego, QQ Ruda Bugaj, 148 
m², działka 10,6 ha. Parter: kuchnia, salon, łazien-
ka, pomieszczenie gospodarcze, garaż, kotłownia, 
korytarz, przedsionek. Piętro: trzy sypialnie, duża 
łazienka. Działka w pełni ogrodzona i uzbrojona 
w przydomową oczyszczalnie ścieków, prąd, wodę 
oraz gaz. Cena 510.000 zł do negocjacji. Tel. 0500-
517-461, e-mail: twojachata.biuro@poczta.fm

Bochnia, QQ 98,5 m², działka 2,5 a. Nowy segment  
w kompleksie „Dom pod orzechem”. Nowoczesne 
rozwiązania architektoniczne, cicha, spokojna 
okolica, niedaleko centrum. Budowa zakończona.  
Cena 385.000 zł. Tel. 0604-322-190, e-mail:  
gabriela88@op.pl 

Borek Fałęcki, QQ 400 m², działka 7 a, dwa garaże, 
w połowie podpiwniczony, osiedle domów jed-
norodzinnych. Budynek nadaje się pod firmę lub 
rozbudowę na apartamenty. Cena 1.250.000 zł. Tel. 
012-268-15-80 (dzwonić wieczorem).

ok. Cianowic, Rzeplina, QQ 175 m², działka 8 a, 
usytuowany w enklawie 3 domków, ciekawa, sty-
lowa architektura. Parter: wiatrołap, hall, salon z 
kominkiem, kuchnia, jadalnia, łazienka, spiżarka, 
kotłownia, pralnia, garaż. Poddasze: 3 duże sypial-
nie, pokój kąpielowy, hall. powierzchni parterowej 
podgrzewane podłogi, inst. kominkowa, alarmowa, 
telewizja, domofon. Cena 570.000 zł. Tel. 0509-932-
308, e-mail: malgorzata2@poczta.onet.pl

Cianowice, QQ 170 m², działka 9 ha, usytuowany w 
enklawie 8 domków, ciekawa, stylowa architektura. 
Parter: wiatrołap, hall, salon z kominkiem, kuchnia, 
jadalnia, łazienka, spiżarka, kotłownia, pralnia, ga-
raż. Poddasze: 4 duże sypialnie, pokój kąpielowy, 
hall. Cena 670.000 zł. Tel. 0509-932-308, e-mail: 
malgorzata2@poczta.onet.pl

gm. Czernichów, QQ 100 m² + oficyna (25 m²) + ga-
raż 25 m². Sprzedam lub zamienię na mieszkanie 
(500.000 zł). Tel. 0664-929-353

Czyżyny, QQ ok. 160 m², działka 4,7 a, mały ogród, 
dwa garaże. Dom do niewielkiego remontu. 15 min. 
tramwajem do dworca. Sprzeda właściciel. Cena 
520.000 zł. Tel. 0662-028-034

Dopiewo, QQ 141 m², działka 722 ha. Ekologiczny dom 
energooszczędny, wybudowany przez nagradzaną 
firmę za jakość wykonania. Dom bardzo słoneczny, 
5 pokoi, 2 łazienki, 2 pomieszczenia gospodar-
cze. Cena 367.000 zł. Tel. 061-812-56-11, e-mail:  
sekretariat@bard.poznan.pl

ok. Kalwarii Zebrzydowskiej, QQ Zarzyce Wielkie,  
290 m², działka 45,5 a. Wybudowane są funda-
menty z płytą. Na działce są wszystkie media. Cena  
z projektem. Działka z pięknym widokiem na góry  
i opadająca w stronę południa i lasu, na wzniesie-
niu. Cena 150.000 zł. Tel. 0790-334-496, e-mail:  
ciif@poczta.onet.pl

gm. Kocmyrzów, QQ Baranówka, 127, działka 1550 
m². Stan surowy, otwarty, murowany, typu dworek. 
Fundament z wylewką na dwa garaże i pom. go-
spodarcze; ogrodzenie: słupki i fundament; media: 
woda i prąd. Cena 265.000 zł. Tel. 0600-974-002

ok. Korzkiew, QQ Grębynice, 14 km od Krakowa,  
140 m², działka 7,7 ha, enklawa czterech domków, 
parter: wiatrołap, hall, salon z kominkiem, kuchnia, 
jadalnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, 
garaż, 16-metrowy taras z drewna egzotycznego 
poddasze: 3 sypialnie, 3 balkony, garderoba, łazien-
ka, hall, sufit z belek stropowych, instalacja alarmo-
wa, odgromowa, antenowa, centralny odkurzacz; 
otoczenie lasów, widok na Dolinę Korzkiewską.  
Cena: 650.000 zł. Tel. 0509-235-313, e-mail:  
mawieczorek@poczta.onet.pl

Korzkiew - GrębyniceQQ , pow. użytkowa z garażem 
151 m², dom w zabudowie bliźniaczej. Stan dewe-
loperski – piec, grzejniki, instalacje, tynki, stolarka. 
Działka 5,85 a, widokowa lokalizacja. Cena 610.000 
zł. Tel. 0664-091-281

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

Wola Justowska,  
ul. Przyszłości

Dom wolnostojący o niepo-
wtarzalnej architekturze,  

pow. 470 m2 plus  
3 tarasy widokowe  

z bezpośrednim widokiem 
na panoramę Krakowa, 

położony w otoczeniu parku 
krajobrazowego na działce 

1600 m2.
Cena 2.700.000 zł. 

Tel. 0 660 105 522

Więcej na www.dom500.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
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ok. Krakowa, QQ Sygneczów, 175 m², działka 6 a, 
domy jednorodzinne, świetna lokalizacja, piękne 
widoki, inwestycja bez obciążeń hipotecznych  
realizowana z środków własnych, sprawdzona firma  
budowlana. Możliwość zamiany za lokal lub mieszka-
nie w Krakowie. Cena 799.000 zł. Tel. 012-274 29 58,  
0 6 0 9 - 1 8 9 - 3 1 6 ,  0 6 0 1 - 4 3 9 - 1 4 1 ,  e - m a i l :  
joanna.zygmunt@radiokrakow.pl

Kraków- KoszczeQQ , 10,5 a, położona w Bielańsko-Ty-
nieckim Parku Krajobrazowym, płaska, ogrodzona. 
Kanalizacja, elektr., gaz, linia telefoniczna na działce. 
Cena 350.000 zł. Tel. 0787-686-749

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

Krynica-Zdrój, QQ 208 m², działka 5,5 a, nowo wy-
budowany, wykończony materiałami najwyższej 
jakości, z kominkiem, tarasem i ogrodem. Działka 
nasłoneczniona, na ustronnym płaskowyżu. Cena 
750.000 zł. Tel. 0601-930-027

Krzeszowice, QQ 165 m², działka 5,5 a, piętrowy, mu-
rowany, centralne ogrzewanie gazowo-węglowe, 
ogrodzony. Tel. 0606-681-185

Lesznowola, QQ 332 m², działka 0,14 a, w stanie de-
weloperskim, garaż 36 m², na pilota, ogrzewanie 
podłogowe, 2 łazienki, kominek, elektryczne rolety, 
okna PCV. Dobry dojazd do Piaseczna i do Janek, 
niedaleko przedszkole, szkoła, wokół lasy. Tel. 
0501-162-414. Cena 639.000 zł. Tel. 0501-162-414, 
e-mail: budwan@op.pl 

gm. Michałowice, QQ Komora, 220 m², działka 5 a, dom 
bliźniak, wysoki standard wykończenia, umeblowany. 
Działka zagospodarowana, z basenem murowanym. 
Cena 1.250.000 zł. Tel. 0696-600-471 

gm. Michałowice, QQ 148 m², zagospodarowana 
działka 6,48 a, 10 km od Krakowa. Dom typu 
dworek, nowy, komfortowo wykończony, w cenie 
umeblowana i wyposażona w sprzęt AGD kuchnia 
i łazienka. Cena 730.000 zł. Tel. 0600-913-814

Michałowice, QQ 153 m², działka 9 a, 7 km od granicy 
Krakowa. Na parterze salon z otwartą kuchnią, 
łazienka, pokój, hol. Na poddaszu 3 sypialnie, 
łazienka. W salonie panele drewniane, w kuchni 
i w holu na podłodze gres, w łazience glazura i 
hydromasaż, drzwi antywłamaniowe, monitoring 
+ ochrona. Cena 475.000 zł. Tel. 0515-794-435, 
e-mail: princejan@interia.pl

MichałowiceQQ , 170 m², działka 14 a, widokowa. 
Parter: wiatrołap, hall, salon z kominkiem, kuchnia 
z jadalnią, pokój, duża łazienka, WC, pomiesz-
czenie gospodarcze. Poddasze: 3 duże sypialnie,  
2 garderoby, pokój kąpielowy, hall. Instalacja alar-
mowa, kominkowa, telefon, domofon, telewizja.  
Cena 660.000 zł. Tel. 0509-23-53-13, e-mail:  
mawieczorek@poczta.onet.pl

Michałowice, QQ Książniczki, 64 km od Krakowa. Dwa 
domy – 176 m² (działka 800 m²) i 186 m² (832 m²), 
stan surowym, otwarty, działki widokowe. Prąd, 
woda, gaz, telefon na działkach. Cena 450.000 zł i 
480.000 zł. Tel. 0601-400-105

Myślenice, QQ 252 m², cegła, budynek z 1990 roku. Piw-
nica: 65,7 m²; parter: 99,4 m², 3 pomieszczenia, na 
działalność gospodarczą. I piętro: 87,1 m², 3 pokoje, 
łazienka, WC, kuchnia, umeblowanie, ogrzewanie 
gazowe i węglowe. Parcela 5 a, ogrodzona. Cena 
650.000 zł. Tel. 012-633-63-99, 0515-134-864

NiepołomiceQQ , 120 m², działka 1,5 ha, Pilna sprzedaż 
nowej szeregówki wykończonej w Niepołomicach, 
os. PARK EKO. Parter: garaż, kotłownia, wiatrołap, 
hall, salon z kominkiem z wyjściem do ogródka (ok. 
70 m²1), kuchnia z oknem wyposażona w sprzęt 
AGD. Piętro: dwie sypialnie, duża garderoba, salon 
łazienkowy z oknami. Cena 495.000 zł do nego-
cjacji. Tel. 0602-256-001, 012-429-41-39, e-mail: 
agnieszka.krzystek@poczta.fm

woj. podkarpackie, QQ Jedlicze, 109 m², wybudowany 
pod koniec lat 50., działka 20 a, do zamieszkania. 
Cena 250.000 zł. Tel. 0506-629-791

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

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

Oferta wyłącznie dla  
pośredników, deweloperów  

i rzeczoznawców majątkowych
Pierwszy miesiąc bezpłatnie

Teraz  
wszystkie ogłoszenia  
prywatne w jednym miejscu!

SPRAWDŹ NA 

WWW.POP.KRN.PL
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ok. Poznania, QQ 180 m², działka 6,79 a. Parter: dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową, 
salon z kominkiem, korytarz z szafą wbudowaną 
oraz przeszklony ganek. Piętro: 3 pokoje, łazien-
ka, garderoba i pomieszczenie gospodarcze. z 
tyłu znajduje się domek gospodarczy i drewutnia,  
z boku zagroda dla psa z budą oraz plac zabaw (huś-
tawka, zjeżdżalnia i piaskownica. Cena 620.000 zł.  
Tel. 0510-400-222, 0514-080-524, e-mail:  
szober_pawletta@post.pl 

RzeszówQQ , Śródmieście, 503 m², działka 3 a.  
Cena 3.800.000 zł. Tel. 0694-477-747, e-mail: 
kuba@arsen.pl

SerockQQ , 114 m², działka 11,63 a, dom z bali sosno-
wych wykonany w unikalnej tradycyjnej technologii 
ciesielskiej, dach kryty gontem świerkowym. Parter: 
przedsionek z szafami wnękowymi, pomieszczenie 
gospodarcze, hol, łazienka, salon z umeblowaną 
kuchnią, gabinet. Piętro: trzy sypialnie i łazienka 
z wanną. Poddasze nieużytkowe. Taras częściowo 
zadaszony 40 m² i balkon pod dachem 20 m². Dział-
ka zadrzewiona, ogrodzona. Cena 495.000 zł. Tel. 
0508-269-097, email: olcha00@poczta.onet.pl 

ok. Skarżysko-Kamiennej, QQ 110 m², działka 48 a, 
w dobrym stanie technicznym, z 1978 r., w całości 
podpiwniczony, parter, I piętro, poddasze, kryty 
eternitem, okna drewniane. Na terenie posesji garaż 
murowany oraz drewniane zabudowania gospodar-
cze. Media: prąd – siła, CO, woda miejska, szambo, 

kanalizacja w budowie. Teren idealny pod działal-
ność gospodarczą i do zamieszkania. Cena 240.000 
zł. Tel. 0516-256-951, e-mail: wniziolek81@wp.pl 

Skawina, QQ 216 m², działka 5,24 a, 6 pokoi, 2 łazienki, 
salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, garaż. Budy-
nek wykonany w wysokim standardzie z najlepszych 
materiałów. Działka ogrodzona z bramą automa-
tyczną. Wyjątkowo ciche miejsce. Posiada certyfikat 
energetyczny. Cena 715.000 zł. Tel. 0515-101-301, 
e-mail: iwana@onet.pl

Targowisko, QQ 350 m², działka 7 a. Budynek dwuro-
dzinny z 1996 r. Parter: kuchnia, dwa pokoje i salon 
z wyjściem na taras. Piętro z osobnym wejściem: trzy 
pokoje, kuchnia i salon. Działka zagospodarowana 
(drzewa, krzewy, trawnik), częściowo ogrodzona. 
Cena 430.000 zł. Tel. 0692-333-373, 0606-157-551, 
e-mail: boguslawput@interia.pl

Tarnów, QQ ul. Zamkowa, 300 m², działka 5 a, z 1990 
roku, stan surowy, zamknięty, podpiwniczony, garaż 
2 stanowiskowy, teren ogrodzony. Cena 400.000 zł. 
Tel. 0503-570-734

Trojanowice,QQ  204 m², działka 6,4 a. Rozkład 
pomieszczeń: parter: salon, gabinet, łazienka, 
kuchnia, jadalnia, dwa garaże, kotłownia z pral-
nią; piętro: 3 sypialnie, łazienka i garderoba oraz 
hall. Solidne materiały. Ciekawa bryła. Możliwość 
kupna domu na siedzibę firmy. Cena 590.000 zł.  
Tel. 0664-091-281
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Wieliczka, QQ 135 m², działka 2 a, zabudowa szere-
gowa, na terenie zamkniętego osiedla szesnastu 
budynków. Parter: wiatrołap, przedpokój, kuchnia, 
pokój dzienny, WC, pom. gospodarcze, garaż; pię-
tro: przedpokój, garderoba, łazienka, 3 sypialnie, 
garderoba; poddasze: pokój. Dodatkowo: instalacja 
alarmowa i satelitarna oraz kominek. Cena: 599 000 zł, 
tel. 512-285-722, e-mail: patpig@onet.pl 

ok. Wieliczki, QQ Łazany, 130 m², działka 10 a. Pięknie 
położona, widokowa działka, pomiędzy nowymi 
domami, w cenie wykonanie fundamentów wg 
projektu Archon + dom w Antonówkach z garażem. 
Możliwość taniego wykonania następnych etapów 
budowy. Wjazd z bocznej drogi gminnej asfaltowej, 
zjazd z drogi wykonany. Cena 145.000 zł. Tel. 0608-
292-592, e-mail: jacek.falger@wp.pl

ok. Wieliczki, QQ Trąbki, 300 m², 11 a, lata 80., 2 piętra, 
dwa oddzielne mieszkania 3-pokojowe, łazienka, 
wc, kuchnia, duży strych do zagospodarowania. 
Przyziemie: garaż, pokój, kuchnia, kotłownia. 
Doskonałe połączenie Kraków, Wieliczka. Cena 
650.000 zł do negocjacji. Tel. 0501-530-703

Wierzchowo QQ 140 m², działka 11 a, przy głównej 
trasie Koszalin-Szczecinek nad jeziorem Wierzcho-
wo. Parter: dwa pokoje, łazienka, wc oraz kuchnia. 
Piętro: trzy pokoje, łazienka i kuchnia. Wszystkie 
pomieszczenia wykończone w wysokim standar-
dzie. Cena 450.000 zł. Tel. 0606-257-613, e-mail: 
akunska@gmail.com

ul. Wiosenna, QQ 155 m², działka 3,5 a, nowy, umeblo-
wany, niezamieszkały dom. Jeden z 5 segmentów 
– narożny. Parter: kuchnia, garderoba, WC, hall; I 
piętro: 3 sypialnie, łazienka (wanna, kabina, WC, 
podwójna umywalka). Technologia tradycyjna. 
Ogródek urządzony. Cena 1.350.000 zł. Tel. 0512-
513-357, e-mail: joanidis@interia.pl

ZelkówQQ , 150 m², działka 10 a, w otulinie Ojcowskie-
go Parku Narodowego, w sąsiedztwie lasu. Dojazd 
drogą asfaltową. Dom z bali, kryty gontem, we-

wnątrz wykończony w wysokim standardzie. Poziom 
I: hall, zabudowana i wyposażona kuchni, jadalnia i 
salon, gabinet, łazienka, taras. Poziom II dwie sypial-
nie, łazienka. piwnica z wejściem z zewnątrz, małe 
pomieszczenie gospodarcze. Cena 1.500.000 zł. Tel. 
0504-968-342, e-mail: izalaszczewska@op.pl

Zielonki MarszowiecQQ , 123,66 m², działka 0,47 a. 
Nowy, wykończony, 3 kondygnacyjny, środkowy 
segment szeregówki, taras, balkon. Osiedle za-
mknięte, 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

ŻoryQQ , 172 m², działka 7,81 a, wolnostojący, w 
stanie surowym, otwartym. Cena 360.000 zł. Tel. 
0601-998-499 

DZIAŁKI SPRZEDAŻ
ul. AgatowaQQ , Bieżanów, działka 1,13 ha, inwe-
stycyjna o szerokich możliwościach zabudowy: 
prawomocne WZ na budownictwo mieszkaniowe 
lub na komercję. Cena netto (199 zł/1 m²) – do 
negocjacji. Możliwość aportu do spółki ( brak VAT
-u). Cena 2.256.859 zł. Tel. 0664-054-642, e-mail: 
dzialkaoferta@op.pl

Białystok, QQ Bażantarnia, 51,8 a, inwestycyjna, atrak-
cyjnie położona, w sąsiedztwie Urzędu Celnego, 
wielu hurtowni i zakładów produkcyjnych. Propo-
nowane przeznaczenie: hotel, sala bankietowa, su-
permarket, stacja paliw, magazyn logistyczny. Cena 
3.100.000 zł. Tel. 0509-481-840, e-mail:marcin@
kowalewicz.foxnet.pl

ok. BrodnicyQQ , Gorczeniczka, 7 ha, las mieszany 
(przewaga sosny). Na obrzeżu działki linia ener-
getyczna. Cena 560.000 zł do negocjacji. Tel.  
0694-708-238, e-mail: i.przybylowski@interia.pl

CzapielskQQ , 11 a, budowlana, prostokątna, pięknie 
położona wśród lasów. Woda i prąd doprowadzo-
ne do granicy działki, dojazd drogą utwardzoną.  
Cena 160.000 zł, e-mail: ularoza1@wp.pl 

Dąbrowa RzeczyckaQQ , 49 a, możliwość podzia-
łu działki na 20 a (35 zł/ m²) i 29 a (30 zł/ m²).  
Do zagospodarowania dwa kontenery. Cena 
157.000 zł. Tel. 0604-676-704

DubiczeQQ , Tofiłowce działka 3,51 ha, rolna, przedzie-
lona drogą na dwie części o pow. 2,65 i 0,86 ha. 
Grunty klasy III i IV. Cena 60.000 zł. Tel. 0515-320-
711, e-mail: answerps@wp.pl

ok. Glinika Charzewskiego, QQ 2,5 ha, 300 m od drogi 
asfaltowej, większość porośnięta lasem mieszanym, 
teren pagórkowaty. Dodatkowo możliwość kupna 
przylegającej działki 42 a z wydanymi warunkami 

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

121 m2QQ

Cena 490 000 zł bruttoQQ
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zabudowy, bezpośrednio przy gminnej drodze  
asfaltowej. Cena 50.000 zł. Tel. 0669-168-193, 
e-mail: e.krok@wp.pl

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

gm. Iwanowice, QQ Biskupice, dwie działki, 14 a, 
budowlane. Media: woda, gaz, prąd obok. Cena: 
14.000 zł/a. Tel. 012-649-86-86

ok. Jeleniej Góry, QQ Dziwiszów, 3,57 ha, rolno-bu-
dowlana, na terenie Łysej Góry, widok na Kotlinę 
Jeleniogórską, Karkonosze i Pogórze Kaczawskie, 
grunt objęty dopłatami, w zimie służy jako stok 
narciarski, parking i miejsce pod małą gastrono-
mię. Grunt podzielony na 3 działki o pow. 10249 
m², 17173 m² i 8318 m². Cena całości 642.600 zł, 
pojedyncze działki 45 zł/a (budowlane), 15 zł/a (rol-
no-budowlane). Tel. 0603-954-845, 075-764-93-45, 
e-mail: elamariak1@wp.pl

Jerzmanowice, QQ 10 a, budowlana, kwadratowa, 
pięknie położona, ekspozycja południowa, dojazd 
drogą asfaltową, 800 m od trasy Kraków–Olkusz, 
15 min. od Makro, bardzo blisko centrum Jerzma-
nowic. Media w drodze, przyłącza uzgodnione. 
Aktualne pozwolenie na budowę. W cenie projekt 
domu. Możliwość zakupu większej powierzchni – 
20 lub 30 a, z opcją wybudowania maksymalnie  
3 domów. Cena 147.000 zł. Tel. 0605-195-005, 
e-mail: dzialka_jerzmanowice@gazeta.pl

JugowiceQQ , ul. Kustronia, działka 7,2 a, WZ na  
2 domy w zabudowie bliźniaczej, ok. 40 m od  
ul. Siarczanej. Cena 600.000 zł. Tel. 0607-647-525, 
e-mail: alina.pabisek@interia.pl

ok. Krakowa, QQ Morawica, działka 13,5 a, budow-

lana, wg aktualnego planu zagospodarowania 
przestrzennego (MU2), przylega bezpośrednio do 
drogi asfaltowej Mników – Morawica. Media: prąd, 
woda, szambo, w granicy gaz. Cena 139.000 zł. Tel. 
0604-548-146, e-mail: asd3@interia.eu

Kraków, QQ w kierunku na Wieliczkę. Piękna, 7,4 a, 
dojazd autobusem nr 244, przy Krzyszkowskim 
Parku Krajobrazowym, na wzniesieniu, widokowa, 
z sadem (grusze, śliwy, jabłonie). Media w granicy 
działki. Cena 30.000 zł/a. Tel. 012-632-73-47, 0513-
648-035, 0508-620-614.

gm. Liniewo, QQ Garczyn, 49 a, na pograniczu Kaszub 
i Kociewia, aktualne warunki zabudowy na budowę 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku 
gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. Od zachodu działka przylega do Jeziora 
Dużego, od wschodu znajduje się w centrum wsi, 
wśród domów jednorodzinnych, gospodarstw rol-
nych i kościoła. We wsi szkoła podstawowa, boisko 
piłkarskie, sklepy, zabytkowy kościół, najstarsza w 
Polsce ferma strusi. Cena 140.000 zł. Tel. 0503-335-
726, e-mail: slaw@ek.univ.gda.pl

Łętkowice, QQ Radziemice, 2 ha, 20 km od Krakowa. 
Według najnowszego wypisu z rejestru gruntów, 
prawie 1 ha pod zabudowę. Cena 320.000 zł. Tel. 
0505-264-867, e-mail: urszulawarchol@o2.pl

ok. Łomianek, QQ Dziekanów Polski, 42 a, płaska, wym. 
17.2 m x 243,1 m, 20 km od Centrum Warszawy, 
przy trasie na Gdańsk. Cena 1.000.000 zł. Tel. 0787-
686-749

ul. Mazowiecka,QQ  3500 m², działka 5,94 ha, teren 
pod inwestycję. Prawomocna decyzja WZiZT na bu-
dynek usługowo-mieszkalny, wykonana koncepcja 
architektoniczno-urbanistyczna. Doskonałe miejsce 
na hotel, biura, aparthotel. Cena 6.000.000 zł,  
e-mail: akbverwaltung@poczta.onet.pl

gm. Mogilany, QQ Konary, 9,15 a, wym. 25 x 36 m, 

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

Kraków, ul. Na Błonie 54
tel./fax 012 638 58 49
tel. kom. 0504 26 44 88
apresto@vp.pl

GARDEROBY  PAWLACZE Q
 BIBLIOTEKI  ZABUDOWA 
WNĘK  SZAFY WOLNOSTOJĄCE  
 MEBLE BIUROWE   
PRODUKCJA DRZWI PRZESU-
WNYCH  HURT - DETAL

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

położona na lekkim wzniesieniu, minimalnie nachy-
lona. Wszystkie media w granicy działki (woda, gaz, 
prąd 5 m od działki). Okolica spokojna, zielona. Tel. 
0698-666-954 Cena 199.000 zł. Tel. 0698-666-954, 
e-mail: ts80@poczta.onet.pl

ul. Powstańców,QQ  15,96 a, wydana WZ: budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami 
w parterze wraz z garażem podziemnym, dwupozio-
mowym. Wydana WZ: budowa budynku biurowego 
z usługami w parterze oraz garażem podziemnym, 
dwupoziomowym 2500 m² PUM. Wysokość budyn-
ku do 21 m krawędzi elewacji frontowej, wskaźnik 
powierzchni zabudowy do 40%, udział powierzch-
ni biologicznie czynnej nie mniej niż 20%. Cena 
3.650.000 zł. Tel. 0601-440-328

Prądnik Biały, QQ ok. ul. Rybałtowskiej, od 15 do 60 a, 
pod budownictwo wielorodzinne i usługi 2MWU. 
Cena ok. 80.000 zł/a. Tel. 012-644-55-13, 0784-
009-789

ok. Pszczyny, QQ Studzienice, działka 10,05 a, bu-
dowlana, blisko lasu, w sąsiedztwie domów jed-
norodzinnych. Media: prąd, gaz, woda w granicy 
działki. Działka posiada aktualne pozwolenie na 
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
z garażem. Cena 130.000 zł. Tel. 0501-520-138, 
e-mail: bgoi2821@wp.pl 

Radwanowice, QQ 20,62 a, budowlana, prostokątna, 
14 km od Krakowa. Przyłączenia do mediów, pozwo-
lenie na przyłączenie do drogi gminnej, wyłączona 
z produkcji rolnej, plan zagospodarowania, mapy. 
Warunki techn. dla 2 domów jednorodzinnych. 
Cena 268.000 zł. Tel. 0502-132-737, 0781-322-810 
e-mail: plygawko@gmail.com

Rokitnica, QQ 10 a, budowlane, pod zabudowę jedno-
rodzinną, dobra lokalizacja, udziały w drodze. Cena: 
120 000 zł. Tel.0606-960-489, 0660-706-187, email: 
andrzej.st15@wp.pl

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

Skotniki QQ 40 a, rolna. Cena: 280.000 zł. Tel. 0509-
792-052

SobótkaQQ , 3,42 ha. Oferta obejmuje 2 grunty inwe-
stycyjne o łącznej pow. 34 156 m², z prawomocny-

mi pozwoleniami na budowę. Istnieje możliwość 
sprzedaży jednego gruntu inwestycyjnego. Cena 
6.000.000 zł. Tel. 0501-097-918, e-mail: b.jarzyn-
ski@maal-tech.pl

ul. Spacerowa, QQ 3 działki budowlane: 8,81 a, 6,56 a, 
6,33 a, z pozwoleniem na budowę budynków jed-
norodzinnych. Media: prąd, gaz, woda, kanalizacja. 
Południowa ekspozycja, miejscowy plan zagospoda-
rowania. Cena: 38.000 zł/a. Tel. 0601-400-623

Swoszowice, QQ ul. Lasogórska, 8,26 a, z aktualnym 
pozwoleniem na budowę domu wolnostojącego. 
Sąsiedztwo nowych domów, dojazd do działki 
drogą utwardzoną, media w granicy działki, kana-
lizacja w realizacji, udział w drodze. Cena 240.000 
zł do negocjacji. Tel. 0602-256-001, 012 429-41-39,  
e-mail: agnieszka.krzystek@poczta.fm

Szyce, QQ 9,5 a, budowlana, media obok, 7 km od 
Krakowa, widokowa, cicha okolica. Sprzedam lub 
zamienię na mieszkanie w rozliczeniu. Cena 31.000 
zł/a. Tel. 0607-442-649

ok. Środy Wielkopolskiej, QQ Murzynowo, 98 a,  
w kształcie prostokąta, uzbrojona, pow. ok.  
2500 m² to teren budowlany, pozostała część to 
teren rekreacyjny, z prawem budowy budynków 
do wys. 6 m. Na działce niewielki staw, dom o 
pow. 40 m², porośnięta brzozami. Cena 250.000 zł.  
Tel. 061-866-82-33, 0516-378-328, e-mail:  
mariusz@krawczynscy.pl

Trzcianne - QQ okolice, 9 a, na obrzeżach Biebrzańskie-
go Parku Narodowego. Kanalizacja, woda, prąd na 
działce. Brak ogrodzenia. Cena 18.000 zł. Tel. 0600-
342-505, e-mail: krzysztof.chilinski@wp.pl

Tyczyn, QQ 46 a, 4 km od granic Rzeszowa. Media na 
sąsiednich działkach, dojazd drogą asfaltową i ok. 
40 m drogą gminną. Cena 506.000 zł. Tel. 0698-
839-781, e-mail: mongad@wp.pl

Warszawa, QQ Wesoła – Stara Miłosna, 12 a, w 
bezpośrednim sąsiedztwie Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego. Wymiary 30 x 40 m. Dojazd ulicą 
Mazowiecką i Nizinną – asfalt, kostka. Wszystkie 
media w ulicy – woda, kanalizacja, gaz, prąd. 
Sąsiedztwo nowych domków jednorodzinnych i 
bliźniaków. Cena 699.000 zł. Tel. 0601-353-5-56, 
e-mail: reniafer@neostrada.pl

WYNAJEM
650 m2 nowy budynek 
wolnostojący przy głównej ulicy, 
duże witryny, parking,  
Wybickiego, Krowodrza
Cena 38.000 zł
Tel. 602 692 161 – właściciel

Atrakcyjną nieruchomość 
w południowej części Krakowa  

sprzedam. 
Tylko poważne oferty. 

Tel. 0602-755-654
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gm. Węgierska Górka, QQ Beskid Żywiecki, 2250 m² 
(75m x 30m), dojazd drogą asfaltową i polną, lekko 
nachylony stok, możliwość doprowadzenia mediów 
i kanalizacji. Cena 137.000 zł. Tel. 0889-669-416

Wieliczka, QQ 4 km od Centrum, 78 a, budowlana, z 
pięknym widokiem na Tatry. Media na działce. Cena 
18.000 zł. Tel. 0601-867-455.

gm. Wielka Wieś, QQ Bębło, 12 a, rolna, widokowa, w 
pobliżu skałek. Cena 80.000 zł. Tel. 0503-017-269

ok. Władysławowa, QQ Karwia, działka 10 a, rolna, 
nad morzem, położona 10 min. spacerem od 
plaży. Cena 29.700 zł. Tel. 0600-543-500, e-mail: 
jablon666@o2.pl

ok. Włocławka, QQ 19 a, z domem do remontu. Cena 
180.000 zł, do uzgodnienia. Tel. 0607-760-468, 
0723-934-872, e-mail: darbud1951@o2.pl

Wola Batorska, QQ 50 a, oznaczona symbolem PU 
– tereny produkcyjno-usługowe, o nieregular-
nym kształcie prostokąta, o wymiarach ok. 50 m 
x 100 m. Media: prąd, woda, gaz. Kanalizacja w 
trakcie budowy. Dojazd drogą utwardzoną, gmin-
ną. Cena 200.000 zł. Tel. 0509-374-663, e-mail:  
tadekb1979@o2.pl 

ok. Wrocławia, QQ Jeszkowice, 1 ha, budowlana, 6 km 
od Wrocławia. Świetnie położona, między wsią a 
nowo powstałym osiedlem domków jednorodzin-
nych, przy drodze z mediami (woda, prąd, kanali-
zacja; gaz w trakcie doprowadzania), dojazd drogą 
asfaltową. Cena do negocjacji Tel. 0600-159-053, 
e-mail: fdf.konie@vp.pl

ZłotówQQ , 2,97 ha + jezioro 8,9 ha przy trasie Łob-
żenica – Więcbork. Cena 900.000 zł. Tel. 0672-635-
174, e-mail: leszekwet@wp.pl

Złoty Stok, QQ 60 a, widok na Góry Złote i Jez. Otmu-
chowskie, droga utwardzona, blisko słupy ener-
getyczne, przygotowania gminy do budowy linii 
wodociągowej, złożony wniosek na przekształcenie 
działki na budowlaną. Cena 180.000 zł do negocja-
cji. Tel. 0516-016-746, e-mail: mandindo@tlen.pl 

Żerniki Wrocławskie, QQ 1,9 ha, rolna, usytuowana 
przy drodze do Strzelina, z drugiej strony od ul. Dę-
bowej. Na dzień dzisiejszy jest możliwość zabudowy 
zagrodowej. Przez działkę przebiega linia wysokiego 
napięcia, która nie przeszkadza w budowie domu. 
Do najbliższych zabudowań jest ok. 150 m. Dobra 
inwestycja. Cena 2.300.000 zł. Tel. 0513-189-991, 
e-mail: dante77@aol.pl 

Żywiec, QQ 7 a, budowlana-usługowa, 500 m do je-
ziora, 300 m do centrum, obok wszystkie media. 
Strategiczne położenie i status działki powinny 
pomóc w decyzji. 135 zł/m². Cena 93.150 zł. Tel. 
033-861-85-58, e-mail: madess@wp.pl

Inne
Kamienica, QQ Stare Podgórze, 520 m², działka 5 a. 
Do sprzedania 1/3 udziałów w przedwojennej ka-
mienicy na Starym Podgórzu w Krakowie. W skład 
nieruchomości wchodzą 4 mieszkania o łącznej 
powierzchni ok. 200 m², 2 lokale użytkowe po ok. 
100 m² każdy (jeden wolny, drugi wynajęty), strych 
o powierzchni ok. 120 m² i wysokości w najwyższym 
miejscu ok. 5 m) oraz działka o powierzchni ok. 
500 m². Możliwość rozbudowy. Cena 750.000 zł. 
Tel. 0691-673-672

Obiekt komercyjny, QQ Ciecierzyn, 1300 m², działka 93 
a, sprzedam lub wynajmę na każdą działalność gosp. 
(1150 m² + część mieszkalna 150 m²);wszystkie me-
dia, własna stacja trafo; przy trasie Lublin-Lubartów. 
Cena 5.500.000 zł do negocjacji. Tel. 0502-330-651, 
e-mail: wozny@wozny.pl

Obiekt komercyjnyQQ , Dzierżoniów centrum, 2000 
m², na terenach przemysłowo-usługowych, ścisłe 
centrum miasta. Wystawiamy fakturę VAT. Cena 
2 684 000 zł z VAT. Tel. 0606-609-352, e-mail: da-
mian.g@autograf.pl

Obiekt komercyjny, QQ Gdańsk Śródmieście, 2180 m², 
działka 12,21 a. Ścisłe centrum, 1000 m od Starów-
ki, 400 m od Dworca Głównego PKP. Strefa U33, 
przeznaczenie – teren zabudowy usługowej, komer-
cyjnej i publicznej, funkcje mieszkaniowe. Funkcje 
dopuszczalne: parking i garaże, funkcje wyłączone: 
obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 
m². Aktualnie budynek jest częściowo wynajmowany 
na hostel i biura. Cena 5.450.000 zł. Tel. 0721 232 
624, e-mail: gdansk3maja@o2.pl

Obiekt komercyjny, QQ ok. Leszna, Lipno. Działka 
25,12 a: budowlana z zabudowaniami produkcyj-
no-magazynowymi. Powierzchnia zabudowy łącznie 
994 m², własna stacja trafo. Cena 650.000 zł. Tel. 
0888-384-594, e-mail: momol@vp.pl

Ośrodek wypoczynkowy SPA, QQ ul. Hamernia, Wola 
Justowska, 340 m², działka 4 a. 21 miejsc noc-
legowych, kompleks SPA z grotą solną, jodową, 

KraKów – rząsKa
Atrakcyjna działka w centrum,  

10 arów, uzbrojona.

Telefon: 12 637-85-37 
po godz. 19-tej

Sprzedam l Sprzedam l Sprzedam

Sprzedam l Sprzedam l Sprzedam
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sauną fińską, 6 os. jacuzzi i sala wypoczynkowa z 
kominkiem. Budynek z wyposażeniem, możliwość 
wprowadzenia przyszłego właściciela w profil 
działalności. Cena 2.600.000 zł. Tel. 0501-247-155, 
e-mail: wd@jovicolors.pl

Pensjonat, QQ Krynica-Zdrój 1.570 m², działka 10,5 ha, 
w centrum, przy ścianie lasu, w bliskiej odległości od 
Deptaku, Łazienek, Pijalni, kolejki linowo-terenowej 
na Górę Parkową, kina, postoju dorożek, lodowiska, 
wyciągu narciarskiego. W obiekcie znajduje się 76 
miejsc noclegowych, jadalnia, świetlica, sala do 
ćwiczeń rekreacyjnych, sale zabiegowe, biblioteka. 
Cena 6.500.000 zł do negocjacji. Tel. 0601-653-818, 
e-mail: sprzedaz_dw@wp.pl 

Piekarnia z ciastkarniąQQ , ok. Konina, Sompolno, 
730 m², działka 1,69 ha. Zakład spełnia warunki 
HACCP. Na działce znajdują się również: budynek 
mieszkalny, gospodarczy, garaże, wiaty oraz 3 sta-
wy rybne. Nieruchomość posiada własną studnię 
głębinową, monitoring oraz agregat prądotwórczy.  
Cena 1.800.000 zł. Tel. 0509-077-083, e-mail:  
aktyw1@konin.lm.pl 

Piwniczka, QQ 6-miejscowa, cmentarz na Salwatorze. 
Cena 32.000 zł. Tel. 0787-686-749

KUPNO
Domek letniskowy QQ w woj. małopolskim, ogro-
dy działkowe wykluczone. Cena do 200.000 zł.  
Tel. 012-425-26-35, 0791-778-040

Działkę QQ małą, budowlaną w Krakowie. Tel. 0887-
850-085

Działkę QQ w Krakowie lub okolicy, widokową, ze sta-
rym sadem owocowym, dużymi drzewami, lasem 
(plantacje wykluczone). Tel. 012-644-10-86, 0784-
133-099.

DziałkęQQ  budowlaną, 4–7 a w Krakowie, w okolicy: 
Bronowic, Pasternika, Zarzecza, itp. lub dom w 
zabudowie szeregowej, ok. 150 m², najlepiej do 
remontu. Tel. 012-638-75-87

Lokal QQ ok. 30 m², w Śródmieściu lub w pobliżu, pod 
zakład fryzjerski. Tel. 0885-801-001

Mieszkanie QQ Zdecydowanie kupię mieszkanie za 
gotówkę, min. 2 pokoje, od 40 m² do 50 m², może 
być do remontu, lokalizacja dowolna. Tel. 0516-765-
351, e-mail: lolaf@poczta.fm

Mieszkanie QQ 45- 60 m², może być w stanie dewe-
loperskim, oddane do użytku; wielka płyta, parter, 
Nowa Huta wykluczone. Tel. 0502-176-005

ZAMIANA
Apartament, QQ 50,51 m², 2-pokojowe, jasna kuchnia, 
II piętro. Zamienię na 3-pokojowe (53–67 m²) w 

płycie – Ruczaj, Podwawelskie, Komandosów, za 
dopłatą. Tel. 0604-692-263, 0795-144-466

Dom, QQ Kraków, 127 m², działka 1560 m², w stanie 
surowym otwartym, doprowadzony prąd i woda. 
Zamienię na mieszkanie 40–50 m² z garażem w 
Krakowie. Tel. 0600-974-002

Dom, QQ Michałowice, 220 m² + strych 25 m², nowy, 
luksusowy. Zamienię na duże mieszkanie lub dwa 
mniejsze. Warunki do uzgodnienia. Tel. 0603-963-
176, 012-357-14-89

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

Mieszkanie, QQ Warszawa, 65 m², dzielnica willowa, 
kwaterunkowe, widne, balkon, piwnica, ogród. 
Zamienię na 30–50 m² w Gdańsku (ul. Grodzka Ka-
mienna parter lub I piętro albo Plac Wałowy blisko 
Akademii Sztuk Pięknych parter lub I piętro). Cena 
15.000 zł. 0695-936-929, 0695-235-591, e-mail: 
babramowicz@wp.pl

Połowa bliźniaka, QQ Zielonki, 176 m², działka 4 a, 
zamienię na mieszkanie w Krakowie. Cena 700.000 
zł. Tel. 0500-216-311, e-mail: lawmaker21@wp.pl

WYNAJEM
MIESZKANIA

ul. Białoprądnicka, QQ Prądnik Biały, 50 m², salon z 
otwartą kuchnią, wyposażone, widok z balkonu na 
ogród, nowe budownictwo, kameralne, strzeżone 
osiedle, bardzo dobry dojazd. Cena 1450 zł. Tel. 
0601-460-298

ul. Bronowicka, QQ Łobzów, 36 m², mieszkanie na-
rożne, osobne pokoje, osobna kuchnia, bardzo 
dobra komunikacja, blisko miasteczka studenckie-
go. Kaucja: miesięczny czynsz. W łazience kabina 
prysznicowa oraz pralka, w kuchni lodówka. Cena 
1650 zł + prąd + gaz. Tel. 0784-742-573, e-mail: 
marcin.kosiorowski@gmail.com 

ul. Bujwida, QQ 38 m², 1-pokojowe, duża kuchnia,  
2 balkony, wykończone i umeblowane w najwyż-
szym standardzie, blisko centrum. Mieszkanie jest 
po generalnym remoncie. Cena 1600 zł. Tel. 0504-
142-686, e-mail: pkonior@gmail.com

Bydgoszcz, QQ WYŻYNY, 53 m², dwa pokoje, kuchnia z 
jadalnią, przedpokój, łazienka, wc. W pełni urządzo-
ne i wyposażone w sprzęt AGD, o podwyższonym 
standardzie. Cena 1200 zł + czynsz ok. 416 zł + 
opłaty. Tel. 0507-000-147, e-mail: waw115@o2.pl

ul. Chmieleniec, QQ 70 m², 3 pokoje, wysoki parter, bal-
kon 12 m², kuchnia otwarta, w pełni umeblowane. 

Aktualności prawne – najnowsze zmiany prawa,
czytaj co tydzień w portalu KRN.plwww.krn.pl
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Wysoki standard wykończenia i wyposażenia. Cena 
2300 zł + czynsz i media. Dodatkowo możliwość 
wynajęcia miejsca postojowego w garażu podziem-
nym. Cena 2300 zł. Tel. 0508-197-320, 012-653-45-
03, e-mail: biuro@coppol.com.pl

ul. Dobrego Pasterza, QQ 52 m², III p./ III p. z windą, 
dwu pokojowe, z balkonem oraz garażem. Wykoń-
czenie w wysokim standardzie, kuchnia w pełni 
umeblowana i wyposażona w AGD, w przedpoko-
ju i pokoju szafy wnękowe, pełne wykończenie i 
wyposażenie łazienki. Budynek z 2009 roku, teren 
ogrodzony, domofon, internet. Cena 1800 zł + ga-
raż podziemny 200 zł + czynsz i media. Wymagana 
kaucja zwrotna. Tel. 0604-757-483, po godzinie 17, 
e-mail: mieszkania@onet.eu

ul. Friedleina, QQ Krowodrza, 49,5 m² + zabudowany 
taras 14 m². Po generalnym remoncie. Miejsce par-
kingowe na parkingu zamkniętym, wysoki standard 
wykończenia. Cena 2000 zł. Tel. 012-415-35-98, 
e-mail: bzawisza@poczta.onet.pl

Gliwice, QQ blisko centrum, 43 m², dwa pokoje, osobna 
kuchnia, po remoncie, estetyczne, w pełni umeblo-
wane i wyposażone, bardzo przytulne i wygodne. 
C.O. miejskie, Junkers gazowy, winda, monitoring. 
Dogodna lokalizacja – blisko do centrum, vis a vis 
basen i parking strzeżony. Cena 1500 zł + media. 
Tel. 032-230-23-63, e-mail: levity@poczta.onet.pl 

ul. Głowackiego, QQ 44 m², 2-pokojowe, wysoki stan-
dard, wyposażone, umeblowane, loggia, II/IV p., 
budynek z 2004 r. Cena 1.800 zł. Tel. 0501-392-404, 
e-mail: tb12@op.pl

ul. Grzegórzecka, QQ Wiślane Tarasy, 56 m², 2 pokoje 
z kuchnią, umeblowane, dla 2-4 osób, blok z 2009 
r. Cena 1900 zł + media. Kaucja 1900 zł. Tel. 0509-
779-452, e-mail malgorzata9@vp.pl

ul. Grzegórzecka, QQ Grzegórzki, 84 m², atrakcyjne 
mieszkanie 3-pokojowe w ogrodzonym budynku, 
umeblowane i wyposażone, funkcjonalny rozkład, 
w cichej i zielonej okolicy. Miejsce postojowe w 
przyziemiach budynku. Bardzo dogodny dostęp 
do komunikacji miejskiej. Cena 1900 zł + czynsz w 
wysokości 440 zł. Cena 1900 zł. Tel. 0602-308-161, 
e-mail: j.szelc@interia.pl

ul. Kluczborska, QQ 42 m², dwa pokoje z aneksem, 
duży balkon, nowy blok. Całość umeblowana i 
wyposażona w sprzęt AGD. Dodatkowo możliwość 
wynajęcia garażu. W pobliżu znajduje się pętla au-
tobusowa i tramwajowa. 10 minut tramwajem do 
Rynku Głównego. Cena 1500 zł. Tel. 0606-488-917, 
e-mail: annnb@poczta.onet.pl

ul. Kluczborska, QQ Krowodrza, 49 m², 2 pokoje, II/XI, 
pokoje umeblowane, kuchnia otwarta. Wykończe-
nie wg indywidualnego projektu. Teren ogrodzony, 
monitorowany. Wolne od lipca. Cena 1.000 zł. 

WYNaJmĘ HaLĘ
pomieszczenia magazynowo  

– produkcyjne 445 m2 (127 m2  i 238  m2 ).  
Swobodny dojazd dla samochodów ciężarowych.
Teren ogrodzony. Możliwość również wynajmu 

utwardzonego betonem placu (8000 m2),  
na składowanie materiałów lub bazę logistyczną 

samochodów.

Hala koło Proszowic.
Kontakt telefoniczny 602-384-967

Tel. 0784-742-573, e-mail: marcin.kosiorowski@
db.com

ul. Kordylewskiego, QQ 47 m², dwa pokoje z kuchnią. 
Budynek z 2009 roku, monitorowany, videodomo-
fon, całodobowa ochrona. Na podłogach parkiet i 
terakota. Łazienka z wanną, dodatkowo prysznic z 
osłoną. Kuchnia zabudowana na wymiar – w pełni 
wyposażona. Pokój dzienny i sypialnia umeblowane. 
Cena: 2300 zł. Tel. 0609-500-927, e-mail: e.krze-
mien@spcg.pl

Kraków, QQ okolice Centrum, 23 m², garsoniera w 
wysokim standardzie, całkowicie umeblowana i 
wyposażona. Położona ok. 5 min. od Rynku Głów-
nego i Kazimierza. Cena 1572 zł. Tel. 0665-181-911, 
e-mail: crockers@gazeta.pl

ul. Królowej Jadwigi, QQ 37 m², kawalerka, duży pokój, 
przedpokój, łazienka, kuchnia z oknem, wyposażo-
ne, budynek z 2000 roku, na ogrodzonym osiedlu, 
atrakcyjnie położone, do Rynku ok. 15 minut space-
rem. Cena 1300 zł + ok. 270 zł. Tel. 0501-558-354, 
e-mail: 20fox@wp.pl

ul. Lipińskiego, QQ 31 m², jeden pokój z aneksem ku-
chennym, łazienką i balkonem, nowe, umeblowane. 
Kaucja jednomiesięczna, zwrotna. Cena 1000 zł + 
czynsz + media. Tel. 0607-641-666

Łódź, QQ Bałuty, Teofilów, 45 m², odświeżone i umeblo-
wane, w spokojnej okolicy. Kaucja 500 zł. Opłaty: 
czynsz ok. 350 zł + media. Cena 850 zł. Tel. 0602-
683-849, e-mail: bernip2@wp.pl

ul. Mazowiecka, QQ Łobzów, 38 m², dwa pokoje, II 
p./ III p. Osiedle zamknięte, dużo zieleni, kameral-
na atmosfera. Do mieszkania przypisane są 1 lub 
2 miejsca parkingowe bezpośrednio przy wejściu 
do klatki. Salon połączony z aneksem kuchennym 
(kuchnia zabudowana z nowoczesnym sprzętem), 
sypialnia oraz łazienka z pralką. W pełni umeblowa-
ne, duże szafy. Cena 1600 zł + 300 zł (administracja, 
woda, ogrzewanie, kablówka) + media (prąd, gaz).  

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy w Polsce
elektroniczny biuletyn rynku nieruchomości. www.krn.pl
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Tel. 0695-814-004, e-mail: aga.janik@gazeta.pl

ul. Miodowa, QQ Kazimierz, 34 m², Jednopokojowe 
mieszkanie z osobną jasną kuchnią – jadalnią. Ume-
blowane i wyposażone w sprzęt AGD. Ogrzewanie 
elektryczne, kuchenka gazowa. W samym sercu 
Kazimierza, przy wylocie ulicy Szerokiej. Ciche, okna 
wychodzą na podwórze. Cena 1300 zł. Tel. 0603-
078-825, e-mail: fennek@poczta.onet.pl

os. Oświecenia, QQ 87 m², w bliskim sąsiedztwie 
Parku Wodnego. Mieszkanie 4-pokojowe, nie ume-
blowane, pełne wyposażenie w kuchni i łazience. 
Gotowe do zamieszkania, balkon, piwnica. Istnieje 
możliwość wynajęcia na pokoje dla studentów, 
łącznie dla 5 osób/500 zł od osoby, z czynszem. 
Tel. 0694-417-926, 0698-624-067, e-mail: wator.
aneta@gmail.com

Piaseczno, QQ 65 m², dobra lokalizacja, blisko szkoły, 
basenu, hali sportowej, sklepów, banków, kościoła. 
Kuchnia widna, osobna, oddzielnie łazienka i wc. 
Cena 2200 zł. Tel. 022-402-89-23, e-mail: ewa_sta-
nislawska@aster.pl 

ul. Pl. Na Groblach, QQ Śródmieście, 39 m², 2-pokojowe 
z kuchnią, umeblowane dla 2–3 osób. Czas najmu 
minimum 1 rok. Kaucja 3000 zł. Cena: 1500 zł  
+ media. Tel. 0512-174-066, e-mail: califor-
nia1954@tlen.pl

ul. Różyckiego, QQ Azory, 24 m², kawalerka, po remon-
cie. Cena 1100 zł + media ok. 250 zł. Tel. 0691-801-
808, e-mail: admin@uslodkiego.pl

ul. Rydla, QQ 54 m², 2-pokojowe, II piętro/IV p. Nowe, 
umeblowane, kuchnia zabudowana (AGD), drzwi 
antywłamaniowe, winda, balkon, blok ogrodzony, 
monitoring, videomofon. Dogodna lokalizacja, 
dobra komunikacja, blisko centrum. Cena 1900 
zł + czynsz 350 zł + prąd ok. 100 zł. Dodatkowo 
możliwość wynajmu garażu w cenie 200 zł. Tel. 
0501-276-930

ul. Sodowa, QQ Pychowice, 45 m², 2-pokojowe z 
jasną kuchnią. Osiedle ogrodzone i strzeżone, z 
boiskiem i kortami tenisowymi, plac zabaw dla 
dzieci, sklep, grill osiedlowy. Mieszkanie świeżo 
wykończone i zaaranżowane, w pełni umeblowane.  
Kaucja 1-miesięczna. Cena 1 600 zł + czynsz adm. 
190 zł + prąd + gaz. Tel. 0692-941-189, e-mail: 
forai@wp.pl

ul. Sołtysa Dytmara, QQ 34 m², 1-pokojowe z aneksem 
kuchennym, w pełni wyposażone, w prestiżowym 
budynku Salwator Tower (recepcja, całodobowa 
ochrona, basen, sauna). Cena 1600 zł + ok. 200 zł 
opłaty eksploatacyjne. Tel. 0604-264-626, e-mail: 
besze@neostrada.pl

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

Warszawa, QQ Ursus, 42 m², w pełni wyposażone: 
nowa kuchnia z lodówką w zabudowie, sypialnia 
z przestronnymi szafami, biurkiem i regałem na 
książki, przestronna szafa z lustrem w korytarzu, 

stół barowy i krzesełka, sofa, stolik kawowy, łazien-
ka o wysokim standardzie, duży balkon. Miejsce 
parkingowe na terenie osiedla z ochroną. Kaucja 
1-miesięczna. Cena 1950 zł + opłaty licznikowe. Tel. 
0604-078-780, e-mail: design@brzart.pl

Warszawa, QQ Śródmieście, 54 m², dwa pokoje, IV 
p. (dwie windy). Pokój dzienny + hol + aneks ku-
chenny + sypialnia + łazienka. Wysoki standard 
wykończenia, osiedle strzeżone, domofon. Media: 
TV, telefon, internet, licznik. Plac zabaw. Cena 2300 
zł. Tel. 0501-155-550, e-mail: wojciech.wnek@top-
orange.pl 

Warszawa, QQ Praga Południe, 51 m², wys. 2,8 m, dwa 
poziomy, taras, w ogrodzonym budynku z ochro-
ną. Okna wychodzą na wschód. Pierwszy poziom: 
przedpokój z szafą, dębowe schody na poziom 
drugi: przedpokój, salon z umeblowaną kuchnią, 
sypialnia, duża łazienka z wanną. Miejsce postojowe 
w podziemnej hali garażowej. Cena 2000 zł. Tel. 
0509-855-465, e-mail: dadu11@OP.PL

Warszawa, QQ Praga Południe, 56 m², nowe, wykoń-
czone, częściowo umeblowane, salon połączony 
z wydzieloną kuchnią, sypialnia, łazienka, dwa 
balkony. W pobliżu sklepy spożywcze, banki, parki 
itp. Możliwość wynajęcia miejsca garażowego.  
Cena 2200 zł. Tel. 0601-982-500, e-mail:  
daniele.m@interia.pl

Warszawa, QQ Mokotów, ul. Bruna, 50 m², salon, sy-
pialnia. Całodobowa ochrona i monitoring. Dodat-
kowo komórka, miejsce w podziemnym garażu oraz 
balkon. Cena 3400 zł. Tel. 0501-303-488, e-mail: 
adam_wudarczyk@wp.pl 

Warszawa, QQ ul. Szucha, 58 m², 4 piętro z windą, 
3-pokojowe, w pełni umeblowane i wyposażone. 
Wolne: od 1 sierpnia. Cena 3100 zł + opłaty liczni-
kowe. Kaucja: 3100 zł. Tel. 0515-230-536, e-mail: 
wasylo@wp

ul. Warszawska, QQ 28 m², nowy budynek Angel City, 
vis a vis Galerii Krakowskiej, pokój z aneksem ku-
chennym wyposażone w lodówkę i 2 wersalki. Cena 
1200 zł +czynsz 150 zł+ media. Tel. 0510-278-933, 
0509-779-452. Dzwonić w godzinach od 9 do 12.

Wrocław, QQ Psie Pole, 60 m², Do wynajęcia komfor-
towe (z klimatyzacją) mieszkanie 3 pokojowe, dwu 
poziomowe, z 2003r. Na piętrze sypialnia, na dole 
półotwarta kuchnia (w pełni wyposażona - zmy-
warka) z salonem, mały pokój, łazienka, balkon. 
Miejsca parkingowe wewnątrz zamkniętego osiedla, 
piwnica. Cena 2200 zł. Tel. 0608-448-683, e-mail: 
m35sie2@o2.pl

Wrocław, QQ Stare Miasto, 46 m², 2-pokojowe miesz-
kanie po kapitalnym remoncie. Kuchnia widna, 
zabudowana, ze sprzętem AGD, 2 szafy wnękowe 
w przedpokoju, łazienka z wc. Parkiet w mieszkaniu 
po renowacji. Media miejskie, telefon. Cena 3.000 
zł. Tel. 0605-356-196, e-mail: jagrazynka@wp.pl

ul. Wysłouchów, QQ 55 m², 2-pokojowe, ładne, prze-
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NASTĘPNY NUMER  

„KRAKOWSKIEGO RYNKU 

NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ   

25 września 2009 roku

stronne, z dużym balkonem, umeblowany i wypo-
sażony salon. Dobra komunikacja. Cena 1250 zł 
+ ok. czynsz 320 zł + media. Tel. 0501-425-424, 
e-mail: aziz@onet.pl

DOMY
Warszawa, QQ Wawer, 377 m², działka 17 a. I kon-
dygnacja o pow. 107 m²: garaż, pokój bilardowy, 
łazienka,, hol, kotłownia gazowa. II kondygnacja 
o pow. 85 m²: salon z kominkiem, nowoczesna 
kuchnia z pełną zabudową, łazienka, w holu szafy 
wnękowe. III kondygnacja o pow. 87 m²: 3 sypialnie, 
łazienka, duży hol. Działka usytuowana w otulinie 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w obrębie 
Warszawy. Cena 6000 zł + opłaty licznikowe (prąd 
+ gaz) + koszty wywozu śmieci + koszty wywozu 
szamba. Kaucja 2-miesięczna w dniu podpisania 
umowy wynajmu.

INNE
Hala magazynowa, pomieszczenia biurowy, QQ Oża-
rów Mazowiecki – okolice Piotrkówek Mały, 991 m², 
działka 1 ha. Hala magazynowa 756 m²; biura 235,8 
m², Polisa wynajmującego na wartość 2 000.000 zł, 
nieograniczone możliwości adaptacji i przeznacze-
nia. Cena 6500 euro bez opłat (do uzgodnienia). Tel. 
022-758-88-27, e-mail: biuro@amargo.pl

Kompleks biurowy, QQ Chorzów, Centrum, pow.: 120 
m², Silesia Office Center, zespół 4 budynków biuro-
wo-komercyjnych, szereg zabudowań magazyno-
wych. Powierzchnia biurowa dostępna w komplek-
sie: od 27 m² do 5000 m². Bardzo wysoki standard. 
Czynsz najmu 35 zł/m² + media w biurach. Więcej 
informacji na www.silesiaofficecenter.pl Tel. 032-

743-91-00, e-mail: office@silesiaofficecenter.pl

Lokal, QQ Warszawa Wola, 112 m², parter budynku 
garażowego z dwoma witrynami i 2 oddzielnymi 
wejściami, CO, zimna i ciepła woda, klimatyzacja, 
2 WC, całodobowa ochrona i monitoring, dwie 
linie telefoniczne. Cena netto 6700 zł + opłaty za 
media. Tel. 0693-445-335, e-mail: bid.pniewscy@
neostrada.pl

Lokal, QQ ul. Gęsia 8, Grzegórzki, 80 m², lokal po re-
moncie, w atrakcyjnej okolicy przy Galerii Kazimierz 
oraz nowo powstałym osiedlu mieszkaniowym, 
lokal monitorowany. Cena 4.000 zł do negocjacji. 
Tel. 0608-553-518, e-mail: connie6@wp.pl

Lokal biurowy, QQ ul. Mogilska, 200 m², na siedzibę 
banku, poczty, przychodni lekarskiej, sklepu spo-
żywczego, odzieżowego, zakładu fryzjerskiego, biur, 
szkoły języków obcych, kancelarii adwokackich lub 
innych. Pięciokondygnacyjny, 10-letni budynek, 2 
oddzielne wejścia, bezpośrednio przy głównej ulicy. 
Przed budynkiem znajduje się przystanek tramwa-
jowy, przejście dla pieszych. Główna ulica Krakowa 
łącząca Kraków z Nową Hutą, blisko centrum. Cena 
za miesiąc wynajmu 15.500 zł/m². Tel. 0606-267-
337, e-mail: kamila.matras@hotelapis

Lokal biurowy, QQ ul. Kalwaryjska, Śródmieście, Podgó-
rze, 39 m², I piętro w budynku “Flowers Residence”. 
Pokój z aneksem kuchennym, łazienką, przedpoko-
jem oraz 30 m² patio. Wysoki standard wykończenia, 
klimatyzacja, internet, alarm, w budynku ochrona. 
W cenie miejsce parkingowe w garażu podziem-
nym. Cena 2000 zł. Tel. 0791-250-585, e-mail:  
apartkrakow@onet.eu
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NEODOM to sieciowa agencja nieruchomości. Obecnie posiadamy nasze oddziały 
w Warszawie, Wrocławiu i w Krakowie, wkrótce planujemy otwarcie kolejnych. Dysponujemy 
bogatą ofertą zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Wyznaczamy nowe standardy, 
dlatego jako nieliczni w branży posiadamy Dział Marketingu i PR. Stale też gościmy jako 
wystawca na targach nieruchomości. Przygotowujemy analizy i raporty dotyczące rynku 
nieruchomości w Polsce. Wspieramy pozarządowe organizacje pożytku publicznego oraz 
sport amatorski. Naszą misją jest zmiana wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami. 
http://www.neodom.pl 
W związku z rozwojem naszej Firmy poszukujemy osób na stanowisko:

Agent w obrocie nieruchomościami
Miejsce pracy: Kraków

Wymagania:   
Poszukujemy osób z doświadczeniem (najlepiej co najmniej półrocznym) w branży 
pośrednictwo nieruchomości tj. agentów nieruchomości, brokerów, asystentów pośrednika 
oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. 
Od idealnego kandydata oczekujemy:
• Operatywności i dynamizmu, 
• Łatwego nawiązywania kontaktów z Klientami, 
• Zaangażowania i dyspozycyjności 
• Wysokiej kultury osobistej 
• Umiejętności pracy w zespole 
• Gotowości do ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego. 
Możemy Ci zaproponować:
• Doświadczenie i szeroką bazę klientów, 
• Wynagrodzenie podstawowe oraz atrakcyjny system premii 
• Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole, 
• Systematyczne szkolenia i kursy zawodowe, 
• Narzędzia i aplikacje niezbędne dla skutecznej i wygodnej pracy (samodzielne stanowisko 
pracy, komputer, aparat cyfrowy, telefon komórkowy…) 

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną na adres
praca@neodom.pl   z dopiskiem Kraków

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 
ze zm.”

EMCM
Do  Centrum Handlowego w  Nowym Sączu poszukujemy osób na następujące stanowisko:

Koordynator ds. Technicznych

Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za:
• nadzór, utrzymanie i naprawę elementów budynku i funkcjonujących 
 w nim urządzeń i instalacji; 
• interweniowanie w przypadku awarii lub wadliwego działania instalacji technicznych; 
• doradztwo dyrekcji centrum handlowego w zakresie technicznego 
 utrzymania nieruchomości. 

Wymagania:
• doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata; 
• wykształcenie średnie 
• uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne w zakresie: sieci, urządzenia i instalacje do 20 kV, 
 instalacje oświetleniowe; 
• podstawowa wiedza w zakresie instalacji sanitarnych i wodnych; 
• podstawowa wiedza w zakresie obsługi urządzeń wentylacji, klimatyzacji, 
 instalacji cieplnych; 
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej, 
• obsługa komputera; 
• samodzielność, dyspozycyjność, zdolności manualne. 

Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.
Aplikacje (list motywacyjny i CV ze zdjęciem) prosimy przesyłać na adres: 
Euro Mall Centre Management Poland Sp. z o.o. ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa 
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ipi@emcm.pl 

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie i podpisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez � rmę Euro Mall Centre 
Management Poland Sp. Z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie 
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833)”

Pracownia Projektowa meritum, � rma świadcząca usługi w zakresie sporządzania 
dokumentacji projektowej oraz kompleksowej obsługi inwestycji od fazy koncepcyjnej, 
aż po nadzór inwestorski, poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Drogowiec Projektant
Miejsce pracy: Chrzanów

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie współpraca w zakresie 
tworzenia koncepcji i realizacji opracowań drogowych.

Wymagania:
• Doświadczenie w projektowaniu dróg i ulic uzyskanych z zamówień publicznych, 
 oraz zakresu obsługi komunikacyjnej budynków użyteczności publicznej, 
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowy dróg, 
• znajomość procedur procesu budowlanego umożliwiających prowadzenie projektu, 
• znajomość norm i przepisów budowlanych, 
• znajomość obsługi programu AutoCad i programów wspomagających projektowanie, 
• mile widziane uprawnienia, 
• umiejętność kosztorysowania, 
• umiejętność pracy w zespole, 
• zorientowanie na cel i potrzeby klienta, 
• wysokie umiejętności organizacyjne: umiejętność efektywnego planowania czasu pracy,  
 ustalania priorytetów i dotrzymywania terminów, 
• mile widziane prawo jazdy. 

Oferujemy: 
• pracę na samodzielnym stanowisku, 
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (zadaniowy czas pracy), 
• pracę w zespole profesjonalistów, w dynamicznie rozwijającej się fi rmie, 
• możliwości rozwoju zawodowego, zdobywania specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. 

tomaszforys@pp-meritum.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 
poz. 923 ze zm.”

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ANSBET Andrzej Sidełko 
dla wzmocnienia naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kosztorysant
Miejsce pracy: Kraków 

Nr referencyjny:  1/08/2009/koszt

Opis stanowiska:
• kosztorysowanie robót budowlanych 
• wstępna weryfi kacja projektów 
• sporządzanie kosztorysów ofertowych, wykonawczych i po wykonawczych 
• kompletowanie ofert 

Wymagania:
• wykształcenie techniczne kierunkowe 
• min. 2 letnie doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych 
• umiejętność posługiwania się programem kosztorysowym, Auto Cad, MS Offi  ce 
• odpowiedzialność, samodzielność oraz twórcze myślenie 
• umiejętność pracy w zespole 
• prawo jazdy kat. B 

Oferujemy:
• umowę o pracę 
• możliwość rozwoju 
• laptop 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: 
ansbet@ansbet.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 
poz. 923 ze zm.”    
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Horyzont s.c.
Naszym Klientem jest renomowana � rma deweloperska o dużym kapitale i 20 - letnim 
doświadczeniu w branży z siedzibą w Krakowie.

Specjalista ds. Sprzedaży Mieszkań
Nr ref.: 1844/09/PP

Miejsce pracy: Kraków

Oczekiwania:
• 2  - letnie doświadczenie w sprzedaży mieszkań, 
• dobrej znajomości pakietu MS Offi  ce a w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel, 
• znajomość cyklu inwestycyjnego, 
• znajomość krakowskiego rynku nieruchomości, 
• prawa jazdy kat. B, 
• dużym atutem będzie znajomość języka angielskiego, 
• dyspozycyjność i samodzielność w działaniu, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Klient oferuje:
• stabilność zatrudnienia, 
• możliwość dalszego rozwoju w strukturach fi rmy, 
• wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska, 
• pakiet medyczny dla pracowników po okresie próbnym.

Horyzont Doradztwo Personalne
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50

Tel: 032/ 775-57-12
Fax: 032/ 790-77-59

Firma Horyzont s.c. posiada wpis do rejestru agencji jako agencja doradztwa personalnego 
nr 729/2 oraz jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych obywateli polskich nr 729/1b.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z nr ref. w temacie emaila na adres: 
1844@horyzont.pl 
Informujemy, że nadesłane aplikacje zostaną przekazane bezpośrednio Klientowi.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie zustawą z dn. 
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133poz. 883).

Firma INDEPRO NIERUCHOMOŚCI świadczy kompleksowe usługi z zakresu obsługi 
rynku nieruchomości. Głównym profi lem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, doradztwo w zakresie inwestycji i obrotu nieruchomościami oraz 
inwestycje w nieruchomości. Działamy na terenie miasta Krakowa oraz w okolicznych 
powiatach. W chwili obecnej jesteśmy najdynamiczniej rozwijającą się fi rmą w regionie. 
W krótkim okresie czasu staliśmy się jedną z największych fi rm, działających w naszej branży 
w województwie małopolskim. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Agent - Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Miejsce pracy: małopolskie

Od Kandydatów oczekujemy:
• Doświadczenia w obsłudze klienta lub sprzedaży usług, •  Minimum wykształcenia 
średniego (preferujemy wyższe), •  Umiejętności pozyskiwania i wyszukiwania informacji 
• Dynamizmu, zaangażowania i entuzjazmu, •  Pozytywnej osobowości oraz wysokiej 
kultury osobistej, •  Komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów, •  Chęci 
zdobywania nowej wiedzy i ciągłego rozwoju, •  Umiejętności planowania i organizacji 
własnej pracy, •  Umiejętności obsługi komputera oraz aplikacji internetowych 
• Wieku minimum 22 lata
Obowiązki:
• Pozyskiwanie nowych ofert sprzedaży nieruchomości, •  Obsługa obecnych klientów oraz 
pozyskiwanie nowych, •  Prezentacja nieruchomości
Oferujemy:
• Stałe wynagrodzenie + wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wyników, •  Atrakcyjny 
system premiowy oraz nagrody okresowe, •  Ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznie 
rozwijającej się fi rmie, •  Dostęp do niezbędnych narzędzi pracy, •  Pracę w profesjonalnym 
zespole, •  Bezpłatne przyuczenie do zawodu oraz szkolenia, •  Możliwości dalszego rozwoju 
zawodowego

Posiadanie doświadczenia oraz licencji zawodowej nie jest wymagane, jednakże będzie 
dodatkowym atutem. Osoby z doświadczeniem i licencją będą mogły bardziej efektywnie 
wykorzystać swoją wiedzę i potencjał. Ewentualny brak doświadczenia w tym zawodzie 
nie będzie stanowił przeszkody dla osób chcących zdobywać nowe kwalifi kacje. 
Zapewniamy cykl szkoleń, nadzór licencjonowanego pośrednika oraz pomoc ze strony 
doświadczonego zespołu.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku, prosimy o przesłanie aplikacji  
(CV ze zdjęciem oraz List Motywacyjny) na adres praca@indepro.pl   w tytule wiadomości 

wpisując: Pośrednik Kraków

Więcej informacji o nas pod adresem: www.indepro.pl 

PÓŁNOC Nieruchomości SA właściciel sieci biur nieruchomości na terenie całej Polski 
poszukuje osób nastawionych na sukces. Obecnie poszukujemy:

Agent Nieruchomości / Pośrednik Nieruchomości
Miejsce pracy:  Kraków, Legnica, Nowy Sącz, Wrocław

Oczekujemy:
• zainteresowania tematyką nieruchomości 
• znajomości lokalnego rynku nieruchomości 
• łatwości nawiązywania kontaktów 
• uporu, samodzielności i konsekwencji w działaniu 
• bardzo dobrej organizacji czasu pracy 
• zaangażowania 
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
• posiadania samochodu 

 Mile widziane:
• doświadczenie w branży 
• licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami 
• znajomość języka angielskiego 

Oferujemy:
• atrakcyjne warunki zatrudnienia: podstawa + prowizje 
• stacjonarne miejsce pracy z pełnym wyposażeniem biura 
• możliwość awansu oraz rozwoju zawodowego 
• wysoki standard pracy i przyjazną atmosferę zespołu 
• bezpłatne szkolenia wprowadzające 
• pracę w renomowanej, stabilnej fi rmie będącej jedną z największych sieci agencji
    nieruchomości w Polsce z wieloletnią tradycją i doświadczeniem 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej aplikacji na adres: e-mail: 
praca@polnoc.pl  w temacie wpisując wybrane miasto
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PÓŁNOC 
Nieruchomości S.A. dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 
r. Dz. U. 133, poz. 883)”. 

Horyzont s.c.
Naszym Klientem jest renomowana � rma deweloperska o dużym kapitale i 20 - letnim 

doświadczeniu w branży z siedzibą w Krakowie.

Dyrektor ds. Inwestycji
Nr ref.: 1836/09/PP

Miejsce pracy: Kraków
Zadania:
• planowanie, formułowanie celów i prowadzenie polityki inwestycyjnej fi rmy z   
uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji rynkowej, •  zarządzanie pionem inwestycyjnym 
(w tym pracą oddziałów) oraz nadzór prawidłowego wykonywania zadań, •   nadzór 
nad przygotowaniem i realizacją inwestycji, •   przygotowanie budżetów inwestycji, 
optymalizacja kosztów, •   nadzór nad tworzeniem procedur i standardów pracy, 
• prowadzenie negocjacji handlowych, reprezentowanie spółki w kontaktach biznesowych.

Oczekiwania:
• minimum 5 – letnie doświadczenie  na stanowisku kierowniczym związanym 
• z przygotowaniem i/lub realizacją inwestycji, •   wiedza z zakresu nieruchomości, 
przygotowania i realizacji inwestycji, •   wiedza z zakresu przepisów prawa cywilnego i 
administracyjnego w zakresie dotyczącym m.in. przygotowania i realizacji inwestycji,  
• wykształcenie wyższe, preferowane budowlane lub architektoniczne, •   wysokie 
umiejętności organizacyjne,  •   umiejętności analityczno-obliczeniowe, •   dyspozycyjność, 
• pożądana znajomość rynku i specyfi ki  branży budowlanej, •   dużym atutem będzie dobra 
znajomość języka angielskiego, •   mile widziane prawo jazdy kategorii B.

Klient oferuje:
• stabilność zatrudnienia, • możliwość dalszego rozwoju w strukturach fi rmy, 
•   wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska, •   pakiet medyczny dla 
pracowników po okresie próbnym.

Horyzont Doradztwo Personalne
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50

Tel: 032/ 775-57-12 
Fax: 032/ 790-77-59

Firma Horyzont s.c. posiada wpis do rejestru agencji jako agencja doradztwa personalnego nr 729/2 oraz jako 
agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 
obywateli polskich nr 729/1b.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z nr ref. w temacie emaila na adres: 1836@horyzont.pl     
Informujemy, że nadesłane aplikacje zostaną przekazane bezpośrednio Klientowi.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133poz. 883).
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Nie warto niszczyć swojej reputacji, brzydko 
rozstając się z pracownikiem. Pracownicy odcho-
dzą – to się zdarza. Może i jest to denerwujące, 
kosztuje sporo czasu i pieniędzy, jednak odsyłanie 
ich „do stu diabłów” nie jest najlepszą metodą – 
mówi Heidi Lambert.

Wydawało im się, że zrobili, co trzeba
Adrian pracował przez dwa lata na stanowisku 

handlowca w dużej spółce giełdowej. Jego ogólne 
wyniki nigdy nie były lepsze od przeciętnych. Do-
syć często mierne, a czasami wręcz beznadziejne. 
Najpierw, Adrian zaczął skarżyć się swojemu 
dyrektorowi na swojego bezpośredniego przeło-
żonego twierdząc, że nie go nie motywuje, czepia 
się i jest niesprawiedliwy. Twierdził, że ma zbyt 
wysokie wymagania i nie ma czasu go szkolić.

Dali drugą szansę
Dlatego Adrian został przeniesiony. Nie do 

działu, o którym myślał, ponieważ nie było w nim 
akurat wolnego stanowiska, a wielu pracowników 
odnoszących dobre wyniki również pragnęło 
dostać się do tego działu. Adriana przeniesiono 
jednak do i tak dobrego działu, z czego wydawał 
się zadowolony.

Wiele pracy włożono w przeszkolenie Adria-
na do pracy na nowym stanowisku. Dwa miesiące 
później – miesiąc od zakończenia szkolenia – od-
szedł z firmy. Po prostu wszedł do swojego szefa 
i wręczył mu wypowiedzenie.

Doznali szoku
Jego przełożonych zamurowało. W swoim za-

kresie zrobili wszystko, co mogli, aby zadowolić 
Adriana biorąc pod uwagę to, że nie wypracowy-
wał firmie przychodów nawet na tyle, aby zarobić 
na swoje wynagrodzenie.

Beznadziejny moment
Przełożony Adriana odesłał go do dyrektora 

Marka. Marek miał akurat zły dzień. Właśnie 
spóźniał się na zebranie, rano dopiero co skończył 
trudną ocenę pracowników, a jego córkę wyrzu-
cono ze szkoły. Znał wyniki Adriana i mówiąc 
szczerze, nie miał dla niego czasu. Ale musiał 
jednak spotkać się z nim w sprawie jego odejścia, 
więc poprosił go do siebie na krótką rozmowę.

Od samego początku Adrian był nieuprzejmy, 
niewdzięczny i czynił złośliwe uwagi na temat 
firmy. Marek próbował trochę go okiełznać i po-
prowadzić rozmowę racjonalnie. Adrian nie miał 
jednak na to ochoty. Marek w końcu pękł i powie-
dział Adrianowi wprost, co myśli o jego wynikach, 
że wcale nie jest mu przykro, że Adrian odchodzi i 
że jego zatrudnienie było kosztowną stratą czasu. 
Na zakończenie Marek wstał, wskazał palcem 
drzwi i wrzasnął, żeby Adrian się wynosił, tak 
dobitnie, że usłyszał każdy w biurze. Po prostu 
nie chciał go więcej widzieć na oczy.

Fatalny błąd Marka
W tym cały zamieszaniu Marek nie zapytał 

Adriana, gdzie teraz będzie pracował. Dowiedział 
się tego niedługo potem. Dwa tygodnie później 
jeden z pracowników powiedział mu, że Adrian 
pracuje teraz na dosyć wysokim stanowisku u 
jednego z bardziej wartościowych klientów ob-

sługiwanych wcześniej przez Adriana.
Marek wiedział, że będzie musiał jakoś ułożyć 

sobie relacje z Adrianem, jeśli chce zatrzymać 
tego ważnego klienta. Musiał zadzwonić do niego 
i starać się załagodzić sytuację. Trzeba przyznać, 
że się starał. Niestety z mizernym skutkiem, 
ponieważ Adrian pamiętał, jak Marek krzyczał i 
poniżał go przed innymi pracownikami. Dlatego 
teraz Adrian nie chciał mieć z Markiem nic do 
czynienia. Wkrótce potem, firma Marka straciła 
kluczowego klienta.

I o co tu chodzi?
Oczywiście wiecie już Państwo, jaki jest mo-

rał tej historii. Kiedy pracownik odchodzi, czy go 
lubicie, czy nie, czy będzie go wam brak, czy nie, 
nie warto narażać swojej reputacji i potencjalnie 
narażać bieżącą czy przyszłą działalność z powodu 
negatywnych odczuć wobec jednego pracownika. 
Nawet, jeśli odczucia te są słuszne.

Przede wszystkim, nigdy nie wiadomo, gdzie 
tego człowieka może nam przyjść spotkać w 
przyszłości. Po drugie, ludzie rozmawiają. Nie-
zadowoleni i źli byli pracownicy rozmawiają z 
większą liczbą ludzi, niż pracownicy zadowoleni, 
usatysfakcjonowani i zmotywowani. Ale przecież 
nie zawsze tak musi być. Nie warto ryzykować 
utraty przyszłych, potencjalnych kandydatów z 
tego powodu, co o firmie opowiada jej były pra-
cownik, niezależnie od tego, czy jest to słuszne, 
czy nie. Nie wolno dawać im do ręki żadnego 
argumentu, który będą mogli wykorzystać kiedyś 
przeciwko nam. 

Z odchodzącym pracownikiem należy poroz-
mawiać. Nie podgrzewać przy tym niepotrzebnie 
atmosfery. Można dowiedzieć się wtedy bardzo 
wartościowych rzeczy. Proces ten nazywa się 
„rozmową końcową” – EXIT INTERVIEW, być 
może już go Państwo kiedyś stosowaliście. Roz-
mowy te dają możliwość poznania informacji, 
których w innych okolicznościach być może nigdy 
nie udałoby się Państwu zdobyć. Po złożeniu 
przez pracownika wypowiedzenia, gdy nieodwo-
łalnie opuszcza on już firmę, jego zahamowania 
najczęściej znikają, a przynajmniej znacząco się 
zmniejszają.

Rozmowa z odchodzącymi pracownikami 
- porady i wskazówki

Należy nastawić się na to, że usłyszymy 
rzeczy nieprzyjemne. Być może wydaje się 
Państwu, że wasza firma to zadowoleni, wydajni 
i zmotywowani pracownicy. To jednak może być 
złudzenie, albo przynajmniej przejaw nadmier-
nego optymizmu. Oto kilka wskazówek, które 
pomogą usprawnić ten proces:
• Należy opracować sobie plan rozmowy. 

Zastanowić się, jakie informacje chcecie 
Państwo uzyskać.

• Najprawdopodobniej więcej dowiecie się 
z rozmowy w cztery oczy, niż z pisemnego 
kwestionariusza.

•  Wydaje się to oczywiste, ale należy pamiętać 
o zapytanie pracownika o powody odejścia.

•  Jeśli to wskazane, należy wszcząć działanie 
rozjemcze, oferując siebie, jako arbitra.

•  Jeśli z odchodzącą osobą wiążą Państwa zbyt 
silne emocje lub jeśli jej odejście szczególnie 

was rozdrażniło, nie powinniście osobiście 
prowadzić tej rozmowy. Należy poprosić 
kogoś spokojnego, niezwiązanego z sytuacją, 
wrażliwego i kontaktowego, kto umie dobrze 
słuchać.

•  Nie należy również udawać zaskoczenia, ani 
przyjmować postawy defensywnej w reakcji na 
„bombę” zrzuconą przez pracownika – to co 
mówią odchodzący pracownicy jest istotne.

•  Należy spróbować się dowiedzieć co, jeśli w 
ogóle, byłoby w stanie przekonać pracownika 
do pozostania w firmie.

•  Należy pozwolić pracownikowi, aby opowie-
dział o tym co wniósł do firmy, co zrobił w 
ramach swojej roli i jaka osoba nadawałaby 
się na jego stanowisko.

•  Należy zapytać się go co najbardziej i naj-
mniej podobało mu się w jego roli.

•  Należy ustalić co pracownik myślał o swoim 
pakiecie świadczeń/wynagrodzeniu i co ofe-
ruje im nowy pracodawca.

•  Warto poprosić o zaproponowanie przez 
pracownika rzeczy, które warto byłoby po-
prawić.

Czego można się dowiedzieć?
Rozmowy końcowe mogą być naprawdę 

pożyteczne i mogą być sposobem na wydo-
bycie jakichś pozytywów z sytuacji, która w 
przeciwnym wypadku byłaby niekorzystna dla 
dwóch stron. Rozmowy te można wykorzystać 
do zgromadzenia informacji, które pomogą w 
zapobieganiu przyszłym odejściom pracowników 
i które poprawią środowisko pracy w firmie. Są 
one również platformą umożliwiającą osiągnięcie 
porozumienia i przekonanie rozżalonych pra-
cowników. Nie chodzi tu o to, że każdego z nich 
trzeba starać przekonać się do pozostania. Chodzi 
o to, że potraktowanie ich odejścia z szacunkiem 
i uwagą oraz danie pracownikowi szansy odbycia 
otwartej rozmowy sprawi, że być może będą oni 
mniej skłonni opowiadać o swoich żalach swoim 
byłym kolegom z pracy i wszystkim potencjalnym 
kandydatom, z którymi się tylko zetkną.

Poza tym śledząc rezultaty rozmów końco-
wych, z czasem zaczniecie Państwo identyfikować 
trendy i wzorce w przyczynach odejścia pracow-
ników z firmy. Możliwe będzie stwierdzenie, czy 
na jakichś stanowiskach lub w jakichś działach, 
rotacja pracowników jest większa, czy w jakichś 
obszarach występują problemy z zarządzaniem i 
czy oferowane wynagrodzenie jest współmierne 
do oferowanego przez konkurencję.

Tyle dobrego można uzyskać z tej sytuacji. 
Jednak najlepiej jest postarać się, aby tego typu 
informacji nie gromadzić tylko i wyłącznie pod-
czas rozmów końcowych. Lepszym rozwiązaniem 
jest odbywanie regularnych rozmów z pracowni-
kami, zarówno nieformalnych, jak i formalnych, 
przeprowadzanie ocen i dawanie pracownikom 
częstych możliwości otwartej wypowiedzi. Jeśli 
będziecie Państwo pozostawiać nierozwiązane 
problemy do czasu spotkania się z pracowni-
kiem na rozmowę w chwili jego odejścia, to nie 
powinniście się Państwo dziwić, kiedy kolejny 
pracownik spakuje się i odejdzie.

Materiał opracowany przez HAYS Poland

Pracownik odchodzi – porady dla pracodawców
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malopolskie@royalaudit.com
tel. 0 500 162 133

mazowieckie@royalaudit.com
tel.  0 500 162 122, 0 500 162 132

dolnoslaskie@royalaudit.com
tel. 0 500 162 242

slaskie@royalaudit.com
tel. 0 500 162 243

wielkopolskie@royalaudit.com
tel. 0 500 162 131

pomorskie@royalaudit.com
tel. 0 500 162 130

UWAGA!
Jeśli do 30 września 2009 r. zgłosisz się do nas z dwutygodnikiem „Krakowski Rynek Nieruchomości”  

otrzymasz 20% rabat na wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.

Royal Audit – największa holenderska firma  
wykonująca certyfikaty energetyczne w Polsce!

WYKONUJEMY

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

OD 1-go stycznia 2009 r.  
sprzedając, wynajmując lub rejestrując nieruchomość  

masz obowiązek sporządzenia

CERTYFIKATU ENERGETYCZNEGO!

WYKONAMY GO DLA CIEBIE – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

lubuskie@royalaudit.com
tel. 0 500 162 254

lodzkie@royalaudit.com
tel. 0 500 162 250

podkarpackie@royaladudit.com
tel. 0 500 162 123

zachodnio-pomorskie@royalaudit.com
tel. 0 500 162 120

kujawsko-pomorskie@royalaudit.com
tel. 0 500 162 241

warminsko-mazurskie@royalaudit.com
tel.  0 500 162 251

swietokrzyskie@royalaudit.com
tel. 0 500 162 244

lubelskie@royalaudit.com
tel. 0 500 162 121

opolskie@royalaudit.com
tel. 0 500 162 124

podlaskie@royalaudit.com
tel. 0 500 162 253

www.royalaudit.com
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HAYS Poland Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 50;  
40–121 Katowice
T: +48 32 603 7480
F: +48 32 603 7490
E: katowice@hays.pl

Naszym Klientem jest polska firma z branży drogowej. 
Główna siedziba firmy znajduje się w okolicach Krakowa, 
natomiast kontrakty realizowane są na terenie całego kraju. 
Klient występuje zarówno jako generalny wykonawca 
przy mniejszych kontraktach, jak i podwykonawca przy 
dużych inwestycjach - typu autostrady. Aby zwiększyć 
swoją konkurencyjność na rynku firma rozbudowuje kadry. 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Szef Działu Ofertowania
Wymagania:
n Doświadczenie w pozyskiwaniu kontraktów 

na roboty drogowe;
n Dobra znajomość rynku inwestycji drogo-

wych;
n Dobrze rozwinięte umiejętności negocjacji;

Obowiązki:
n Nawiązywanie relacji z potencjalnymi  

klientami;
n Pozyskiwanie kontraktów;
n Nadzorowanie pracy działu przygotowania 

ofert

Oferta klienta:
n Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego 

doświadczenia i umiejętności;
n Samochód służbowy i narzędzia pracy;
n Dofinansowanie do wynajmu mieszkania

Osoby zainteresowane oferowanym stano-
wiskiem prosimy o przesłanie CV na adres: 
krzywinski@hays.pl

Naszym Klientem jest firma wykonawczo-projektowa specjali-
zująca się w konstrukcjach sprężanych, wantowych, łożyskach 
i dylatacjach, wykorzystywanych w budownictwie mostowym, 
przemysłowym i kubaturowym. W związku z realizacją najwięk-
szych projektów drogowych w regionie Polski Południowej, 
firma poszukuje odpowiedniego Kandydata na stanowisko:

Kierownik Robót
(nr ref. KXS/25017)

Zakres obowiązków:
n	Kierowanie pracami budowlanymi na etapie  

przygotowania, realizacji i odbioru;
n	Koordynacja prac brygad montażowych;
n	Współpraca z działem projektowym;
n	Kontrola terminowości, jakości wykonywanych prac, 

budżetu;
n	Bieżący kontakt ze służbami inwestora, generalnym 

wykonawcą, nadzorem;
n	Prowadzenie dokumentacji budowy.

Wymagania: 
n	Wykształcenie wyższe budowlane;
n	Min. 5-lat doświadczenia zawodowego w wykonaw-

stwie;
n	Uprawnienia wykonawcze w specjalności mostowej;
n	Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym 

atutem;
n	Znajomość technologii betonu sprężanego nie jest 

wymagana – firma oferuje liczne szkolenia zawodowe.

Nasz Klient oferuje:
n	Konkurencyjne warunki zatrudnienia;
n	Niezbędne narzędzia pracy (samochód, komputer, 

telefon, zakwaterowanie);
n	Uczestnictwo w największych projektach budowlanych;
n	Szkolenia w zakresie technologii betonu sprężanego;
n	Możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich  
dokumentów na poniższy adres: siemieniuk@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

Załóżmy hipotetyczną sytuację: przez kilka ostatnich tygodni odby-
waliście Państwo co godzinę rozmowę z kolejnym kandydatem. Zdajemy 
sobie sprawę, że możecie mieć już „serdecznie dość” rozmów z kolejnymi 
uśmiechającymi się nerwowo, a zarazem przesadnie uprzejmymi i nieco 
sztucznymi kandydatami. Ale nagle pojawia się ktoś pewny siebie, kto 
prawie idealnie spełnia wszystkie wymagania specyfikacji stanowiska 
i odpowiada naszym oczekiwaniom. Wydaje się wtedy Państwu, że to 
niemal cud, że ktoś taki się zjawił. Gdy ten skarb wychodzi z biura po 
rozmowie, nie możecie się Państwo doczekać, kiedy zawiadomicie go 
o przyjęciu do firmy i złożycie ofertę zatrudnienia. Jednak następnego 
dnia dowiadujecie się, że kandydat ten otrzymał lepszą propozycję od 
swojego dotychczasowego pracodawcy i jednak nie decyduje się na 
zmianę miejsca pracy.

Uczucie rozgoryczenia
Opadacie wtedy z sił myśląc, że znowu cały proces rekrutacyjny 

trzeba zaczynać od nowa. Zaoferowaliście już kandydatowi nawet więcej, 
niż pozwalał na to wasz budżet, przez co musieliście przejść ciężką roz-
mowę z dyrektorem finansowym. Przekonywaliście go niemal „całując 
po rękach”, po to tylko żeby wreszcie się zgodził. Nie wyobrażacie sobie 
żadnego sposobu na podbicie swojej oferty, by była jeszcze bardziej 
atrakcyjna finansowo. Czy jest zatem coś jeszcze, co możecie Państwo 
w takiej sytuacji zrobić?

Odpowiedź brzmi „tak”, bo pieniądze nie są jedynym czynnikiem, 
który może przekonać osobę do przyjęcia oferty. Poprzedni szef Państwa 
„niedoszłego” pracownika ma nad wami pewną przewagę. To prawda. 
Może podbić stawkę, a pracownik go już zna, zna panujące w firmie 
standardy i czuje, że tam już dość pewną pozycję. Już pokazał swoje 

możliwości, dopasował się, zna wszystkich i może wykonywać swoją 
pracę z zamkniętymi oczami. Wydaje się, że jest to w sposób oczywisty 
zbyt komfortowa sytuacja, aby rozważać odejście i zmianę pracy. I Pań-
stwo doskonale zdajcie sobie z tego sprawę.

Wykorzystaj posiadane atuty
Przewagą, jaką Państwo posiadacie jest jednak fakt, że kandydat 

mimo wszystko z jakiegoś powodu chciał odejść z dotychczasowej pracy. 
Możecie mieć tylko nadzieję, że warunki finansowe nie były jedynym 
czynnikiem, bo też z reguły rzeczywiście nim nie są. Jeśli więc pracownik 
chciał odejść od swojego dotychczasowego pracodawcy z powodu braku 
dalszych możliwości rozwoju zawodowego, ograniczonych możliwości 
promocji, niezadowalającego środowiska pracy, sporów personalnych, 
lokalizacji lub zakresu obowiązków – to macie szansę na wykorzystanie 
tej sytuacji na swoją korzyść.

Pomóc w tym Państwu będzie mogła agencja doradztwa personalne-
go. Być może, organizując ponowne spotkanie z kandydatem będziecie 
mogli Państwo poruszyć kwestie przyczyn, dla których chciał on zmienić 
pracę i potwierdzić powody, dla których ubiegał się o stanowisko w Pań-
stwa firmie. Będzie to z pewnością dobry krok. No i oczywiście, jeśli 
wszystko to zawiedzie, należy myśleć pozytywnie – jeżeli dla kandydata 
pieniądze były najważniejsze, to prawdopodobnie nie była to osoba, na 
jakiej by wam najbardziej zależało. Znajdziecie kogoś innego. Może 
kogoś lepszego, a na pewno bardziej zmotywowanego i gotowego na 
nowe wyzwania w nowym środowisku pracy?

Materiał opracowany przez HAYS Poland

Kandydat dostał kontrofertę  
– porady dla pracodawców
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Lokalizacja: 1 region: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie,  
zachodniopomorskie, pomorskie;
2 region: łódzkie, śląskie, opolskie, dolnośląskie;
3 region: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie;
4 region: lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie;
Podległość: pod Dyrektora Handlowego

Zakres obowiązków:
•	 Utrzymywanie	stałej	więzi	z	dotychczasowymi	dystrybutorami	i	klien-

tami bezpośrednimi na podległym sobie terytorium;
•	 Pozyskiwanie	nowych	klientów	ze	swojego	rynku	;
•	 Wprowadzanie	nowych	wyrobów	do	istniejącej	sieci	dystrybucyjnej;
•	 Dbanie	o	właściwą	ekspozycję	wyrobów	firmy	w	magazynach	i	punk-

tach sprzedaży dystrybutorów;
•	 Bieżące	informowanie	dystrybutorów	i	klientów	o	aktualnych	zmia-

nach w asortymencie, nowych produktach i uruchomieniach, planow-
anych promocjach czy zmianach cen;

•	 Monitoring	konkurencji:	z	punktu	widzenia	ich	produktów,	poziomów	
cen, warunków sprzedaży, kanałów dystrybucji, sposobów promocji;

•	 Realizowanie	postawionych	planów	sprzedaży	oraz	przygotowywanie	
raportów z bieżących działań;

Wymagania:

•	 Doświadczenie	w	sprzedaży	dóbr	przemysłowych	oraz	umiejętność	
prowadzenia	negocjacji	w	segmencie	odbiorców	B2B;

•	 Samodzielność	działania	oraz	nastawienie	na	realizację	celów	i	zadań;

•	 Kreatywność,	otwartość,	mocno	rozwinięta	empatia:	poszukujemy	
osoby	otwartej	na	pomysły,	potrafiącej	obserwować	otoczenie	i	
wyciągać	z	tych	obserwacji	odpowiednie	wnioski;

•	 Znajomość	rynku	wyrobów	gumowych	będzie	dodatkowym	atutem;

•	 Prawo	jazdy	kat.	B;

Oferujemy:

•	 Stałe	zatrudnienie	w	oparciu	o	umowę	o	pracę	lub	własną	działalność	
gospodarczą	w	dynamicznie	rozwijającej	się	firmie	o	kilkunastoletniej	
historii	funkcjonowania	w	branży;

•	 Motywujące	warunki	zatrudnienia;

•	 Narzędzia	pracy:	niezbędne	do	pełnienia	w/w	funkcji:	samochód	
służbowy, komórka, laptop;

Europa Środkowo-Wschodnia to wciąż atrakcyjny 
region dla zagranicznych inwestorów. Oprócz dostęp-
ności wykwalifikowanych pracowników czy potencja-
łu rynkowego zaletą krajów środkowoeuropejskich 
pozostają relatywnie niskie koszty pracy.

Z każdym rokiem koszty utrzymania miejsc pracy 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej są jednak 
coraz wyższe. Na tle innych państw regionu wyróżnia 
się Rumunia. Pomiędzy 2000 a 2008 rokiem całkowite 
koszty pracy zwiększyły się tam ponad 5-krotnie. Nieco 
mniejszy wzrost wydatków na pracowników odczuły 
przedsiębiorstwa na Łotwie i w Estonii. Najmniejsze 
zwyżki kosztów pracy miały natomiast miejsce w Sło-
wenii, Czechach i Polsce.

Na koszty pracy składają się przede wszystkim wyna-
grodzenia, których koszty w okresie 2000-2008 zwięk-
szyły się w Rumunii blisko 6-krotnie, a na Łotwie blisko 
3,5-krotnie. W całej Europie Środkowo-Wschodniej 
największy wzrost wynagrodzeń przypadł na lata 2006-

2008, czyli okres światowej koniunktury gospodarczej. 
Wynagrodzenia wypłacane pracownikom są najważniej-
szym, lecz nie jedynym składnikiem kosztów pracy. Pra-
codawcy obciążani są także pozapłacowymi narzutami 
na pracę takimi jak: podatki i składki na ubezpieczenia 
społeczne. Spośród krajów regionu tylko w Polsce i na 
Litwie pozapłacowe koszty pracy w latach 2000-2008 
wzrosły bardziej niż wynagrodzenia.

Jak bardzo wzrosły koszty pracy w Europie Środko-
wo-Wschodniej w latach 2000-2008? W jakim tempie 
zwiększały się wynagrodzenia oraz pozapłacowe koszty 
pracy? Ile wyniósł indeks kosztów pracy w państwach 
regionu dla takich sektorów jak przetwórstwo przemysło-
we czy budownictwo? Odpowiedzi na te pytania znajdą 
Państwo w raporcie „Wzrost kosztów pracy w krajach 
Europy Środkowo – Wschodniej w latach 2000-2008”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

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

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

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

Pearl Hunters - Executive Search

Dla naszego Klienta – jednego z producentów i dystrybutorów przemysłowych materiałów gumowych  
- poszukujemy zmotywowanych kandydatów do pracy na stanowiskach:

Regionalny Przedstawiciel Handlowy
(Nr ref: RPH/Gum)

Europa Środkowo-Wschodnia  
– rosnące koszty pracy
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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

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).

WRZESIEŃ 2009
Wydział Zarządzania AGH w Krakowie

zaprasza na jednosemestralne studia podyplomowe 
z zakresu:

-  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
-  POŚREDNICTWO W OBROCIE 

NIERUCHOMOŚCIAMI
012 617 43 56; 012 617 42 22

www.zarzadca.zarz.agh.edu.pl

www.posrednik.zarz.agh.edu.pl
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Są młodzi, zdolni i bardzo pewni siebie. Do biura 
wkraczają w japonkach i z iPhonem na uszach. Zapału 
do pracy im nie brakuje, a poziomem ambicji i determi-
nacją wyprzedzają niejednego starszego pracownika. Dla 
generacji Y, czyli osób urodzonych po 1980 roku, nadeszły 
jednak cięższe czasy.

W pierwszym półroczu 2009 roku przedsiębiorcy, w obawie 
o przyszłość firmy, stawiali na doświadczoną, a co za tym idzie 
„wiekową” kadrę. Nowicjusze zostali zepchnięci na dalszy 
plan. Z miesiąca na miesiąc rosły szeregi pozostających bez 
pracy młodych obywateli Unii Europejskiej. W maju 2009 roku 
stopa bezrobocia wśród Europejczyków w wieku 15-24 lata 
ukształtowała się na poziomie 19,5% i była o ponad 4 punkty 
procentowe wyższa niż rok wcześniej – wynika z danych 
Eurostatu. Czy rzeczywiście w dobie kryzysu pokolenie Y nie 
ma firmie nic do zaoferowania?

Niebagatelne pomysły, kreatywność, spojrzenie na problem 
z zupełnie nowej perspektywy – wielu pracodawców zapomina 
o tych atutach najmłodszych uczestników rynku pracy. Tym-
czasem wprowadzenie do zespołu „świeżej krwi” może okazać 

się najlepszym sposobem na wyjście z okresu stabilizacji 
i ponowne wkroczenie przez firmę w fazę rozwoju. Z drugiej 
strony warto pamiętać, że współczesnego dwudziestoparolatka 
od starszych kolegów różni nie tylko wiek i doświadczenie. 
Generacja Y to nowe spojrzenie na pracę zawodową oraz pra-
cownika. Do najbardziej problematycznych cech generacji Y 
możemy zaliczyć roszczeniową postawę wobec pracodawcy. 
Młody pracownik dokonuje kalkulacji oraz stawia wysokie wy-
magania dotyczące zarówno płacowych, jak i pozapłacowych 
warunków zatrudnienia. Jest niechętny do podporządkowania 
się regułom, preferuje komunikację elektroniczną w miejsce 
tradycyjnej oraz oczekuje bieżącego feedbacku. Z kolei rutyna 
oraz brak możliwości dalszego rozwoju stają się wystarczają-
cym powodem do szukania nowego zatrudnienia. 

Jakie mocne i słabe strony posiada generacja Y? Jakie 
zmiany pojawią się na globalnym rynku zatrudnienia za sprawą 
nowego pokolenia? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo 
w artykule „Pokolenie Y wyzwaniem dla pracodawcy”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Najlepiej i najgorzej wynagradzani pracownicy MŚP
Według najnowszego raportu płacowego firmy Sedlak & Sedlak, 

dotyczącego wynagrodzeń w małych i średnich przedsiębiorstwach (10-
250 osób), najlepiej opłacanym stanowiskiem jest dyrektor finansowy. 
Miesięczna płaca na tym stanowisku wynosi 14 000 PLN i jest o 10% 
wyższa niż kolejnego w rankingu dyrektora ds. logistyki (12 750 PLN). 
Zarobki na zbliżonym poziomie mają dyrektorzy ds. badań i rozwoju 
oraz dyrektorzy ds. IT.

Jak pokazują dane, na wysokie (ponad 10 000 PLN) wynagrodzenie 
w małych i średnich przedsiębiorstwach mogą liczyć wyłącznie osoby 
zatrudnione na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich.
Wykres 1. Dziesięć najlepiej opłacanych stanowisk w małych i średnich 
przedsiębiorstwach w Polsce w 2008 roku

Źródło: Raport płacowy „Wynagrodzenia w małych i średnich przedsię-
biorstwach w 2008 roku”, Sedlak & Sedlak

W porównaniu do 10 najlepiej opłacanych stanowisk w małych i 
średnich przedsiębiorstwach, najgorzej wynagradzani pracownicy mają 
blisko dziesięć razy niższe zarobki (wykres 2). Zdecydowanie najmniej 
otrzymują osoby zatrudnione w gastronomii, a mediana ich płac wynosi 

zaledwie 1241 PLN. Wysokich dochodów nie zapewnia też praca w ma-
łych i średnich firmach w charakterze pracownika ochrony (1 500 PLN), 
opiekunki do dzieci (1 522 PLN), czy pokojowej (1 550 PLN). 

Wykres 2. Dziesięć najniżej opłacanych stanowisk w małych i średnich 
przedsiębiorstwach w Polsce w 2008 roku

Źródło: Raport płacowy „Wynagrodzenia w małych i średnich przedsię-
biorstwach w 2008 roku”, Sedlak & Sedlak

O Raporcie
Raport „Wynagrodzenia w małych i średnich przedsiębiorstwach w 

2008 roku” to kompleksowe opracowanie dedykowane firmom z sekto-
ra MŚP. Prezentuje rynkowe stawki płac dla 175 stanowisk w firmach 
zatrudniających od 10 do 250 osób. Dla 86 wybranych stanowisk oraz 
dla 6 szczebli zarządzania zostały sporządzone obszerne, szczegółowe 
analizy.

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Praca dla młodych czy młodzi dla pracy
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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 




