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Z Krakowa
Jaki tramwaj na Ruczaj? Zarząd Infrastruktury Komunalnej i 
Transportu (ZIKiT) w Krakowie przeprowadził ankietę dotycząca 
planowanej linii szybkiego tramwaju na Ruczaj i przebudowy szla-
ków komunikacyjnych prowadzący w tamtą część miasta. Z badania 
wynika, że ok. 63 proc. Krakowian jest zdania, iż po przebudowie 
ronda przy ul. Grota-Roweckiego stan środowiska „poprawi się z 
uwagi na zwiększenie płynności ruchu i zastosowanie zabezpieczeń 
przed hałasem”. Przy czym największa grupa osób (43 proc.) uwa-
ża, że najlepszym rodzajem ekranów akustycznych, które mogą być 
użyte, są ekrany nieprzezroczyste pokryte zielenią. Aż 64 proc. ba-
danych zadeklarowało, że po przebudowie ronda oraz wybudowaniu 
trasy szybkiego tramwaju wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m in. 
ścieżka rowerowe) będzie rzadziej korzystało z własnego samocho-
du, częściej wybierając tramwaj. Ponadto 52 proc. mieszkańców, 
którzy wzięli udział w ankiecie jest zdania, że najlepszym poprowa-
dzenia trasy tramwajowej będzie jeżeli pobiegnie ona torowiskiem 
umiejscowionym po północnej stronie drogi poza pasem jezdni. W 
ankiecie ZIKiT wzięło udział 962 osoby. Warunkiem uczestnictwa 
było podanie danych osobowych.
Gorący okres na rynku wynajmu. Choć w całym trzecim kwarta-
le – porównując z kwartałem poprzednim – średnia cena wynajmu 
mieszkań w Krakowie wzrosła, to jednak oferty wchodzące na rynek 
w wrześniu br. były nieznacznie niższe niż miesiąc wcześniej. Śred-
nia cena w sierpniu wynosiła 1854 zł, w wrześniu było to 23 zł mniej. 
Wynajęcie mieszkania jednopokojowego w Krakowie to koszt ok. 
1150 zł. Mieszkanie 2-pokojowe kosztuje blisko 400 zł więcej. Pra-
wie 1900 zł żądają właściciele za mieszkanie 3-pokojowe, a lokale 
największe są oferowana średnio za nieco ponad 2150 zł.
500 mln na zabytki w Krakowie. Pół miliarda zł potrzeba na rato-
wanie krakowskich zabytków w latach 2011-2015. Wyliczenia do-
konała grupa Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. 
Teraz rozpoczną się prace nad projektami planu – pisze „Dziennik 
Polski”. Do najważniejszych zadań renowacyjnych będzie należało 
odnowienie Wawelu. W centrum miasta potrzebna jest m.in. kon-
serwacja ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim czy prace we 
wnętrzu kościoła ss. Dominikanek – czytamy. Na odnowę czeka też 
wiele kamienic i pałaców. Na Kazimierzu na remont czekają bogato 
wyposażone wnętrze kościoła Bożego Ciała czy kościół oo. Bernar-
dynów. Do planów włączone zostaną również zabytki żydowskie.
Ceny transakcyjne a ofertowe. Z badań przeprowadzonych przez fir-
mę Emmerson wynika, że w Krakowie mamy obserwujemy średnio 
ponad 10 proc. różnicę pomiędzy cenami ofertowymi nieruchomo-
ści, a rzeczywistymi cenami transakcyjnymi. Najmniejsze różnice 
dotyczą mieszkań zlokalizowanych na Krowodrzy. Cena trasakcyj-
na jest tam niższa o ok. 9 proc. W pozostałych dzielnicach miasta 
ostateczne ceny sprzedaży były niższe od średnich cen ofertowych  
o ok. 13-17 proc.
Nowe podatki od nieruchomości. Krakowscy radni mają zade-
cydować, jakie będą stawki podatków od nieruchomości w 2010 r. 
Władze miasta zaproponowały, aby w następnym roku większość 
wysokości stawek nie uległa zmianie, jednak pewne zmiany mają 
być wprowadzone. Jak zaznaczają przedstawiciele UMK nie w pełni 
właściwe okazało się założenie, że utrzymywanie stawek podatko-
wych na niskim poziomie skłoni dużych inwestorów o rozpoczy-
nania działalności gospodarczej na terenie miasta. Duzi inwestorzy 
wybierając miejsce na nową działalność biorą pod uwagę szereg 
czynników o znacznie większym znaczeniu niż podatek od nieru-
chomości, który stanowi niewielką pozycję w kosztach działalności. 
Dlatego też stawka podatków od gruntów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej miałaby od początku roku wzrosnąć 
do 0,81 zł za m kw. Stawka dla pozostałych kategorii gruntów bę-
dzie prawdopodobnie wynosić 0,32 zł za m kw.

Tabela kursów średnich walut nr 192/A/NBP/2009 na dzień 01.10.2009
1 USD 2,8960
1 EUR 4,2228
1 CHF 2,7817
1 GBP 4,6234
1 UAH 0,3506
1 CZK 0,1662
1 RUB 0,0963

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   2848,7 zł
 sprzedaż   3276,07 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 01.10.2009; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 01.10.2009; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,18 
EURIBOR EURO 0,7540
LIBOR
 CHF 0,2933

EUR 0,7013
USD 0,2831
GBP 0,5581

(dane na dzień 01.10.2009, 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:
sierpień 2009 (wartość w pkt.)
 Kurs początkowy Kurs końcowy Zmiana (w %)
WIG 36 923,88 37 954,76 2,9
WIG20 2164,82 2212,72 2,2
mWIG40* 2218,7 2337,41 5,3
SWIG-80 11 315,50 11 583,57 2,4
* 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 2008 r. 2056,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2009 r. 3081,48 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze  
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2009 r.  3271,39 zł
Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2008 r. 
 kwota brutto 100% – 1276,00 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:  3,8% w sierpniu 2009 r. 
w Małopolsce:  8,9% w sierpniu 2009 r.  
w kraju:  10,8% w sierpniu 2009 r. 
(dane na dzień 01.10.2009, 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 01.10.2009, 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 01.10.2009, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,44 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,18
Olej napędowy  3,62
(dane na dzień 01.10.2009, 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 01.10.2009, źródło: GUS)

Wskaźnik przeliczeniowy - 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 0,4674 zł
dla przedsiębiorstw 0,4482 zł

Średnia cena gazu dla lokali ogrzewanych gazem ziemnym  
wynosi około 4,89 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.

Podwyżka czynszu po trzech miesiącach. Posłowie przyjęli sprawoz-
danie Komisji Infrastruktury z przygotowanego przez Senat projektu 
nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z nowymi 
przepisami, o podwyższeniu opłat od zajmowanych lokali spółdzielnia 
mieszkaniowa zawiadomi na piśmie z minimum trzymiesięcznym 
wyprzedzeniem. Do tej pory spółdzielnia mieszkaniowa musiała 
powiadomić o zmianie opłaty przypadającej od zajmowanych lokali 
14 dni wcześniej. Proponowane wydłużenie okresu, który spółdzielnia 
zobowiązana jest zachować przy powiadamianiu konkretnych osób o 
ustaleniu nowej opłaty przypadającej od zajmowanych przez nie lokali, 
będzie dotyczyć członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
prawa do lokali oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym 
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.
Ekspansja ATLASA na Wschód. ATLAS, polski lider na rynku 
zapraw budowlanych, kupił większościowy pakiet udziałów prywatnej 
spółki Tajfun, głównego producenta w tej branży na Białorusi. Dzięki 
tej inwestycji ATLAS umacnia swoją pozycję na Wschodzie. W ciągu 
pierwszych dwóch lat na modernizację i rozwój produkcji ATLAS i Taj-
fun przeznaczą około 4 mln USD. Tajfun sp. z o.o. produkuje ponad 50 
różnego rodzaju zapraw budowlanych – m.in. kleje, fugi, grunty, posadz-
ki, systemy ociepleń, a także materiały gipsowe – pod dwiema markami: 
Lux i Tajfun Master. Są to wiodące marki na tamtejszym rynku. W 2008 
r. firma z Grodna wyprodukowała 150 tys. ton wyrobów, jej przychody 
ze sprzedaży wyniosły 84 mld BLR (ok. 39 mln USD). Dotychczasowe 
wyniki w 2009 r. wskazują na dalszy wzrost obrotów. Firma posiada 
także kopalnię piasku. Obecnie produkcja suchych zapraw budowlanych 
stanowi jedną z najbardziej perspektywicznych, jeśli chodzi o rozwój, 
dziedzin na białoruskim rynku budowlanym.
Sierpień 2009 – spadek liczby oddawanych mieszkań. Według danych 
GUS-u w okresie styczeń-sierpień 2009 r. oddano do użytkowania 101 
256 mieszkań, czyli o 6,5 proc. więcej niż w ubiegłym roku. GUS zw-
raca uwagę na ograniczenie aktywności inwestorów w zakresie now-
ych inwestycji mieszkaniowych. Od początku roku rozpoczęto budowę 
94 511 mieszkań, a więc o 25,4 proc. mniej niż w podobnym okresie 
zeszłego roku. Zdecydowanie największy udział w oddawaniu nowych 
mieszkań mają indywidualni deweloperzy, którzy w okresie od początku 
roku do końca sierpnia 2009 oddali ponad 48 tys. lokali mieszkalnych. 
W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku blisko o połowę 
spadła liczba mieszkań, których budowa dopiero została rozpoczęta. 
Zostało oddanych znacznie mniej mieszkań spółdzielczych (w porów-
naniu do roku poprzedniego w okresie styczeń-sierpień). Różnica wyno-
si aż 19 proc. na niekorzyść roku bieżącego. W ciągu ostatnich miesięcy 
zanotowano wzrost liczby mieszkań oddawanych do użytkowania dla 
dziewięciu województw – w porównaniu z poprzednim rokiem. Na czele 
znajduje się województwo dolnośląskie (wzrost o 30,2 proc.), następne 
w kolejności są województwa: małopolskie (wzrost o 27 proc.) i ma-
zowieckie (wzrost o 4,4 proc.). W pozostałych województwach oddano 
do użytkowania mniej mieszkań niż w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 
ubiegłego roku.
Dzień Budowlanych u Pracodawców. Tegoroczne obchody Dnia 
Budowlanych, przypadającego na 29 września, uświetniło wręczenie 
nagród laureatom XXIV-XXV edycji konkursu Certyfikat Dewelopera 
oraz ogłoszenie wyników XII Edycji Konkursu „Pracodawca Roku 2008 
w Budownictwie”. Podczas uroczystości wiceminister infrastruktury 
Piotr Styczeń wręczył odznaczenia państwowe i resortowe przyznane 
osobom zasłużonym dla polskiego budownictwa. Zwracając się do ze-
branych, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Stanisław 
Żmijan stwierdził, że parlament aktywnie wspiera przedsiębiorców w 
ich działaniach biznesowych przyczyniających się do rozwoju gospo-
darczego kraju, wprowadzając zmiany w legislacji przede wszystkim w 
tych obszarach, na które wskazują samorządy zawodowe i organizacje 
pozarządowe. Jako przykład podał zakończone prace nad nowelizac-
jami ustaw o zamówieniach publicznych oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym. Przypomniał również, że w toku prac parlamentarnych 
znajduje się budząca wiele emocji i nadziei ustawa o planowaniu 
przestrzennym. Pełna lista nagrodzonych instytucji dostępna jest na 
stronie: www.pzpb.internetdsl.pl
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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

CZYŻYNY, OS. DYWIZJONU 303
Mieszkanie 1-pokojowe w nowym budownictwie. Jasna, oddzielna kuchnia umebl.  
i wyposażona. Przestronny salon z drzwiami balkonowymi. Zarówno kuchnia, jaki  

i salon zorientowane na południe. W przedpokoju wnęka pod zabudowę. Mieszkanie 
do lekkiego odświeżenia, blok bez gazu, bardzo niski czynsz do spółdzielni.  

Dobra lokalizacja, niski blok, bardzo dużo przestrzeni i zieleni. Pełna infrastruktura, 
szkoły, przedszkola, sklepy, parki, niedaleko przystanek MPK, dużo miejsc  

parkingowych, szybkie połączenie z centrum.
Pow. 34,4 m2, cena 210.000 zł, of. RIV/105/09/09/MM

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

CZYŻYNY, UL. SOŁTYSOWSKA
2-pokojowe mieszkanie w bardzo spokojnej okolicy. Dwa niskie bloki, teren 

ogrodzony, brama na pilota, w otoczeniu dominuje zabudowa jednorodzinna. 
Mieszkanie trójstronne, z jasną oddzielną kuchnią, 2 niewielkie balkony, obydwa 

w większym pokoju. Blok przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dobra 
lokalizacja, cicha i spokojna okolica, zarazem blisko centrum, najlepiej dla osoby 
dysponującej własnym samochodem. Dodatkowo do sprzedania garaż usytuowa-
ny pod blokiem (winda zjeżdża do podziemi) w cenie 40 000 zł z osobną księgą 

wieczystą. Niedaleko centrum handlowe M1, łąki nowohuckie.
Pow. 43,2 m2, cena 293.000 zł, of. RIV/111/09/09/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. KOLOROWE
Mieszkanie 1-pokojowe na zaadaptowanym poddaszu. Przestronny pokój z zabudo-
waną, bardzo głęboką szafą wnękową. Mieszkanie ma zróżnicowaną wysokość od 

1,9 do 2,5 m. Kuchnia w formie bardzo dużej wnęki do przedpokoju z meblami  
w zabudowie. Mieszkanie bardzo dobrze utrzymane, w stanie do wejścia bez 

żadnych dodatkowych nakładów finansowych. W lokalu nie ma gazu ale istnieje 
możliwość jego podłączania, stąd też ciepła woda z bojlera. Dodatkowo mieszkanie 

wyposażone jest w klimatyzacje. Bardzo dobra infrastruktura, blisko przystanki 
MPK, sklepy, szkoła, przedszkole, parki, bardzo dużo zieleni.   

Pow. 33,5 m2, cena 195.000 zł, of. RIV/104/09/09/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

NOWA HUTA, OS. JAGIELLOŃSKIE
3-pokojowe mieszkanie w stanie do wejścia. Jasna, oddzielna kuchnia, z meblami 
w zabudowie. Dwa mniejsze pokoje ok. 10 m2, duży salon z balkonem od strony 

południowo-wschodniej. Mieszkanie w dobrym stanie, wymienione wszystkie 
instalacje. Osiedle, spokojne z dużą ilością zieleni, w okolicy pełna infrastruktura, 

bardzo blisko przystanek MPK.
Pow. 57 m2, cena: 300.000 zł, of. RIV/101/09/09/MM

Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. KAZIMIERZOWSKIE
Mieszkanie 2-pokojowe na parterze. Kuchnia w formie aneksu do salonu,  

w pełni wyposażona, meble w zabudowie. Salon jest pokojem przejściowym, 
posiada drzwi balkonowe z wyjściem na taras, sam taras jest ogrodzony i za-

mknięty dla osób spoza wspólnoty. Mniejszy pokój posiada zabudowaną szafę. 
Miejsce pod zabudowę również w przedpokoju. W mieszkaniu przed dwoma 

laty wymieniono wszystkie instalacje. Na podłodze w przedpokoju, kuchni oraz 
salonie terakota, w mniejszym pokoju panele. Łazienka około dziesięcioletnia, 

ale dobrze utrzymana. Mieszkanie do wejścia bez żadnych dodatkowych 
nakładów, oprócz odmalowania ścian. Bardzo dobra infrastruktura, mieszkanie 

na skraju osiedla, blisko przystanków.
Pow. 36 m2, cena 195.000 zł, of. RIV/103/09/09/MM

Tel.: 516-120-807
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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

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

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

Ostatnie wolne apartamenty, wszystkie  
z widokiem na morze
Doświadczony Deweloper
Odbiór: wiosna 2010 r.

Inwestując w apartament, zyskujesz podwójnie.
System timesharing daje gwarancję dodatkowego, 
stałego dochodu.
W ten sposób zarabiasz nie tylko dzięki  
zwiększającej się wartości apartamentu.
Oddając swój apartament w zarządzanie  
profesjonalistom, będziesz mieć pewność,  
że Twoja inwestycja pracuje dla Ciebie.
Ponadto, w dogodnym dla siebie okresie  
będziesz mógł korzystać z wygód  
pięciogwiazdkowego hotelu.

Luksusowy pięciogwiazdkowy hotel w Kołobrzegu
Casino, SPA & Wellness

20 m od morza

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

Informacje i rezerwacje apartamentów: (+48) 602 41-40-65
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Pośrednictwo Nieruchomości
GREAT HOUSE

Sp. z o.o.

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

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

e-mail: biuro@greathouse.com.pl

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

of. RIV/47/04/09/MM
165.000 zł NOWA HUTA os. STALOWE 26 m2, jednopokojowe mieszkanie do 

własnej aranżacji z jasną, oddzielną kuchnią, of. RIV/102/09/09/MM
168.000 zł NOWA HUTA os. ALBERTYŃSKIE 25 m2, mieszkanie jednopokojowe, 

umeblowane, łazienka do remontu, of. RIV/40/03/09/MM
185.000 zł NOWA HUTA os. SŁONECZNE 35 m2, mieszkanie jednopokojowe po 

generalnym remoncie, IV piętro, balkon, of. RIV/80/08/09/MM
195.000 zł NOWA HUTA os. SŁONECZNE 35 m2, mieszkanie jednopokojowe po gen. 

remoncie , of. RIV/24/03/09/MM
205.000 zł NOWA HUTA os. WANDY 35 m2, w pełni wyposażone mieszkanie jednopo-

kojowe, umeblowane, w kameralnym bloku, piętro II/II, of. RIV/112/09/09/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 generalnym remoncie, of. RIV/18/03/09/MM
220.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 39,6 m2, mieszkanie jednopokojowe, 

duży balkon, do remontu, of. RIV/31/03/MM
255.000 zł KROWODRZA ul. RADZIKOWSKIEGO 32 m2, garsoniera z aneksem 

kuchennym, of. RVI/76/07/09/MM
265.000 zł KROWODRZA ul. FIELDORFA-NILA 32 m2, mieszkanie jednopokojowe, 

nowe budownictwo, I piętro, of. RI/78/04/09/MM
270.000 zł BRONOWICE ul. WARMIJSKA 30 m2, jednopokojowe mieszkanie,  

II piętro, of. RVI/564/08/MK

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
182.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 37 m2, do remontu, I piętro,  

of. RIV/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
200.000 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 
230.000 zł NOWA HUTA os. PIASTÓW 39 m2, bardzo do odświeżenia, IV piętro, 

loggia, of. RIV/106/09/09/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
240.000 zł NOWA HUTA os. WANDY 46 m2, mieszkanie do wejścia, balkon, II piętro, 

of. RIV93/09/09/MM

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

247.000 zł NOWA HUTA os. ZIELONE 46,5 m2, do odświeżenia, III piętro,  
of. RIV/110/09/09/MM

248.000 zł NOWA HUTA os. SZKOLNE 48,5 m2, parter, do odświeżenia,  
of. RIV/70\06\09\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. OŚWIECENIA 54 m2, parter, mieszkanie do odświeże-
nia, loggia of. RIV/57/06/09/MM/b

255.000 zł NOWA HUTA os. SŁONECZNE 55 m2, loggia, do remontu,  
of. RIV/65/06/09/MM 

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

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, balkon, III piętro,  
of. RIV/09/09/MM

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

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. 2-go PUŁKU LOT. 51 m2, po remoncie, cena do nego-
cjacji, of. RIV/91/09/09/MM

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

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

388.000 zł KROWODRZA ul. MAZOWIECKA 51 m2, mieszkanie w kamienicy,  
of. RVI/72/08/09/MM 

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

500.000 zł BRONOWICE ul. BANDTKIEGO 46 m2, blok z 2008 r, parter,  
cena do negocjacji, of. RVI\460\08\MK

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
300.000 zł NOWA HUTA os. PIASTÓW 59 m2, parter, do remontu, cena do negoc-

jacji, of. RIV/94/09/09/MM
310.000 zł NOWA HUTA os. STALOWE 57 m2, wysoki parter, wysoki standard 

mieszkania, of. RIV/06/09/MM
315.000 zł NOWA HUTA os. OŚWIECENIA 64 m2, loggia, mieszkanie  

do odświeżenia, 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
329.000 zł NOWA HUTA os. SPORTOWE 68 m2, piętro I, wymienione instalacje  

w mieszkaniu, of. RIV/63/06/09/MM
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
360.000 zł BRONOWICE ul. RYDLA 47 m2, blok z cegły, parter,  

of. RVI/336/06/ŁŻ/WS/KW
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 generalnym 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 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

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

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

580.000 zł  BRONOWICE ul. ZAPOLSKIEJ 78 m2, nowe budownictwo, pietro V/VII, 
of. RVI/21/07/MK

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
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

Działka objęta miejscowym  
planem zagospodarowania.

Sporządzona koncepcja architektoniczna 
na budynek 3-kondygnacyjny.

Projekt przewiduje 8 mieszkań  
o łącznej powierzchni 362 m2  
oraz 11 miejsc parkingowych.

OFERTA DLA DEWELOPERA –  OFERTA NA WYŁACZNOŚĆ

WYJĄTKOWA DZIAŁKA W KATOWICACH
przy ul. Smolnej

Kontakt w sprawie oferty:  Marek Broś (+48) 666 830-383
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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: 129.900 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: 13.323 zł/a
KONTAKT: 509-951-803

SUPER CENA 13.323 zł/a

Kozłówek, ul. Spółdzielców 12
Mieszkanie 1- pokojowe, 23,43 m², do odświeżenia, 

niski koszt utrzymania. Idealne jako  inwestycja.  
Dobra komunikacja.

BNP-1235
CENA: 139.900 zł             KONTAKT: 510-259 399      

BNP-1238 
CENA : 750 zł netto       WYNAJEM

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

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: 659.000 zł brutto    KONTAKT: 510-180-034

Ostatnie  
2 domy

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

OKAZJA! TYLKO 4000 zł/a netto

Kupujący
0% prowizji



97

RYNEK WTÓRNYKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 20/2009  09.10 – 22.10.2009

PÓŁNOC Nieruchomości S.A. w Krakowie, ul. Balicka 35
ogłasza

PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ  
NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest wyłonienie nabywcy:

 Prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej A. 25,4 m²  
(pokój, kuchnia, III piętro) przy ulicy  Spółdzielców 6/56
Prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej B. 23,57 m²  
(pokój, kuchnia, IX piętro) przy ulicy Spółdzielców 11/188
Prawa własności lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej C. 45,4 m²  
(3 pomieszczenia, parter) przy ulicy Felicjanek 8 
Prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej D. 14,8 m²  
(pokój z kuchnią, II piętro) na osiedlu Sportowe 33/7
Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej  E. 
27 m² (pokój, kuchnia, III piętro) przy ulicy Stachowicza 6/10

 Przetarg odbędzie się w siedzibie PÓŁNOC Nieruchomości S.A. przy ul. Balickiej 35  1. 
w dniu: 27.10.2009 r. dla wszystkich lokali - o godz. 10.00
Cena wywoławcza dla lokalu Spółdzielców 6/562.  –145.000 zł (5 709 zł/m²), dla lokalu Spół-
dzielców 11/188 – 136.000 zł (5 771 zł/m²), dla lokalu Felicjanek 8 – 435.500 zł (9 593 zł/m²), 
dla lokalu Sportowe 33/7 – 117.000 zł (7 906 zł/m²), dla lokalu Stachowicza 6/10 – 225.000 zł 
(8 334 zł/m²)
Wadium w wysokości 5000,00 zł za każdy lokal należy wpłacić na konto PÓŁNOC Nie-3. 
ruchomości S.A. Fortis Bank Polska S.A. nr rachunku 50 1600 1198 0002 0021 7136 3001 
najpóźniej do 26.09.09 r. do godz. 12.00
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie PÓŁNOC Nieruchomości S.A.  4. 
lub na www.polnoc.pl
Lokale można oglądać w następujących terminach: 5. 
ul. Spółdzielców 6/56 w dniu 20.10.09 r. w godzinie 10.00-12.00, ul. Spółdzielców 11/188 
w dniu 20.10.09 r. w godzinie 12.30-14.30, os. Sportowe 33/7 w dniu 21.10.09 r. w godzinie 
10.00-12.00, ul. Stachowicza 6/10 w dniu 21.10.09 r. w godzinie 13.00-15.00, ul. Felicjanek 8 
w dniu 21.10.09 r. w godzinie 15.30-17.30
PÓŁNOC Nieruchomości S.A. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknię-6. 
cia, bez konieczności podania przyczyn.
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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
KOCHANÓW, działka 98 a przy głównej drodze z budynkiem 400 m2. Of 3199 
WYŁĄCZNOŚĆ  2 700 000 zł
ŁAGIEWNIKI, okolice Wadowickiej, obiekt biurowy, 2000 m2 w tym hala 500 m2  
na parterze 5,5 m wys. Of 3091 15 000 000 zł
NOWA HUTA, 1139 m2, obiekt magazynowy/produkcyjny. Dz. 1,39 ha.  
Of 2078 3   200 000 zł
PODGÓRZE, ok. Ronda Matecznego, kamienica 500 m2, 5 mieszkań  
+ lokal, strych i piwnice. Działka 4 a. Of 1069 2 800 000 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, secesyjna kamieniczka po gen. remoncie, pięknie 
odrestaurowana; 2 kondygnacje biurowe, 2 mieszkalne. Of 3239 4 200 000 zł

DZIAŁKI
BRONOWICE, Żeleńskiego, 15,5 a, 15 x 104 m, wszystkie media. Of 2722 620 000 zł
BRONOWICE WLK. 63,5 a, WZiZT na bud. wielorodzinne 5000 m2 PUM.  
Of 253    5 500 000 zł
JANUSZOWICE, 90 a, budowlana, kształtna, płaska, dojazd z 2 stron;  
prąd, gaz, woda, możliwość podziału. 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
RYBITWY, 2 ha, przemysłowa, aktualne WZiZT na drukarnię, wysokość do 16 m, 
kształtna, dojazd TIR. Of 3071 3 900 000 zł
ZABIERZÓW/KOCHANÓW, działka 98 a przy głównej drodze z budynkiem  
do wykończenia 400 m2. Of 3199 WYŁĄCZNOŚĆ 2 700 000 zł

DOMY KRAKÓW I OKOLICE
BIELANY, 260 m2, dwurodzinny, 1994 r, 7 pokoi, do częściowego wykończenia.  
Dz. 5,8 a. Of 2428  1 100 000zł

BIEŃCZYCE, 186 m2, wolnostojący, 1996 r. Dz. 4 a. Of 2309 825 000 zł
BIEŻANÓW, 200 m2, 5-letni, indywidualny projekt, wys. standard, 4 pokoje, garaż. 
Działka 5,7 a, zagospodarowana. Of 2605 995 000 zł
BRONOWICE, ok. Rydla, 220 m2, 1936 r., podzielony na 3 mieszkania: 50;  
50 i 20 m2 + strych, cicha ulica. Działka 4,1 a. Of 2925 1 000 000 zł
CEHOWA, okolice, 250 m2, indywidualny projekt, nowoczesna architektura,  
6 pokoi. Działka 9,3 a. Of 138 OKAZJA! 1 050 000 zł
CIANOWICE, 200 m2, nowy, wys. standard. Pięknie zagospodarowana,  
kształtna działka 15 a, b. spokojna okolica. Of 1853 1 100 000 zł
DOBCZYCE, okolice, 200 m2, 2004 r. Pięknie zagospodarowana działka 69 a, 
południowy stok. Of 3048 1 990 000 zł
KLINY, 200 m2, wolnostojący, 1995 r, 6 pokoi. Dz. 4,5 a. Of 1869 1 100 000 zł
LIBERTÓW, 250 m2, indywidualny projekt. Dz. 12 a. Of 526 1 300 000 zł
ŁAGIEWNIKI, 400 m2, blisko sanktuarium, 8 pokoi. Dz. 8,5 a. Of 55 1 800 000 zł
OJCOWSKA, 200 m2, do wykończenia, 7 pokoi. Działka 8 a. Of 2210 1 590 000 zł
OPATKOWICE, 173 m2, pół bliźniaka do wykończenia. Dz. 4,7 a. Of 465 700 000 zł
PRĄDNIK BIAŁY, 250 m2, szeregowy, 2000 r., komfortowy, 4 sypialnie,  
garaż na 2 auta. Zadbana działka 2,65 a. Of 3323 1 500 000 zł
PRĄDNIK CZERWONY, 222 m2, wolnostojący, 5 pokoi. Dz. 9 a. Of 860 1 120 000 zł
RUCZAJ, szeregówka 220 m2, 5-letnia, do wejścia; 5 pokoi, garaż,  
ogrodzone osiedle. Działka 3 a. Of 2471 879 000 zł
SWOSZOWICE, Wróblowice, 350 m2, dwurodzinny. Dz. 6a. Of 476 600 000 zł
SWOSZOWICE, rezydencja 480 m2, salon 80 m2, dwa duże tarasy, sauna,  
piwnica na wina. Działka 28 ar, zagospodarowana, dwa wjazdy. Of 3311 2 100 000 zł
WĘGRZCE, 260 m2, do wykończenia, indywidualny projekt,  
wysokiej klasy materiały. Działka 8 a, ogrodzona. Of 3044 950 000 zł
ZIELONKI, 229 m2, wolnostojący, 2001 r., wys. standard, podwójny garaż.  
Działka zagospodarowana 15 a! Of 3057 1 290 000 zł

Ponad 700 aktualnych Ofert! www.activnieruchomosci.pl

WĘGRZCE, 400 m2, 2003 r. komfortowy, wys. standard, 2-pokoleniowy. 
Działka 15 a, zagospodarowana. Of 3426, 1 250 000 zł

SZCZYGŁÓW, 5 km od Wieliczki, 300 m2, 2001 r, wys. standard.  
Zagospodarowana działka 47 a! Of 3428, 1 250 000 zł

SALWATOR, okolice Emaus, sece-
syjna willa z 1921 r. Działka 6,5 a. 

 Of. 3382, 3 000 000 zł

TONIE, 288 m2, 2004 r, całość podpi-
wniczona, 2 garaże. Pięknie urządzona 

działka 19 a! Of 210, 1 500 000 zł

RUCZAJ, okolice Zachodniej, 336 
m2, 2001 r, idealny na biuro lub dla 
2-pokoleniowej rodziny. Dz. 7,4a.  

Of 3423, 1 390 000 zł

WOLA JUSTOWSKA, 157 m2, 
3-poziomowy apartament, do 

wykończenia, garaż, działka 1,6 a.  
Of 2887, 1 195 000 zł

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

nacje, na cichą produkcję lub usługi. 
Of 2495, 890 000 zł

BOLECHOWICE, 263 m2, sur. 
zamknięty, projekt indywidualny. 

Działka 8,14 a, malownicza okolica. 
Of 2612, 685 000 zł

JANUSZOWICE, 272 m2, do 
wykończenia, projekt indywidualny. 
Dz. 8 a, 6 km od Krakowa. Of 3421, 

600 000 zł

LIBERTÓW, 146 m2, pół bliźniaka, 
sur. otwarty z ociepleniem. Dz. 3 a. 

Of. 2755, 379 000 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 zróżnico-
wanych powierzchniach i standardzie położone w budynku przy 
ulicy Przemysłowej w Krakowie.

Parter:  pomieszczenie biurowo - magazynowe 22 m2 cena netto 
30 PLN/m2 + media 5 PLN/m2; 

powierzchnia magazynowa w budynku 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

III Piętro: 255 m2 oraz 406 m2 cena netto 25 PLN/m2  
+ media 5 PLN/m2

W lokalach dostępne wszystkie media, rampa, winda towarowo-
osobowa, parking, portiernia, teren ogrodzony i monitorowany. 

ul. Fabryczna 
Lokale magazynowe i biurowe o zróżnicowanych powierzchniach i stan-
dardzie położone w budynku przy ulicy Fabrycznej w Krakowie:

Parter: powierzchnia magazynowa z zapleczem biurowym i sanitarnym 
400 m2  oraz magazyn 145 m2 , cena netto 30 PLN/m2  
plus media 5 PLN/m2

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

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

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

Dostępne wszystkie media, rampa, winda towarowa do 2000 kg, par-
king, plac manewrowy, ochrona, budynek ogrodzony 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 skomunikowa-
ny z centrum miasta. Możliwość dowolnej aranżacji wnętrz w obrębie 
poszczególnych poziomów, dostępne wszystkie media. Przed budyn-
kiem wydzielony parking. Preferowany rodzaj działalności to usługi 
bankowe, finansowe, medyczne, kancelarie adwokackie, siedziba fir-
my itp. Czynsz uzależniony od wielkości wynajmowanej powierzchni i 
kondygnacji. 
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MIESZKANIA

1−POKOJOWE/GARSONIERA
83.000 25 m2 SŁOMNIKI do rem., 3/4 p. 10017
99.000 19,63 m2 REJ. LIMANOWSKIEGO suterena po remoncie 9719
173.000 23,9 m2 BRONOWICKA 7 piętro, do remontu 9970
190.000 30 m2 SŁOMCZYŃSKIEGO 1 piętro, balkon, aneks kuch., garaż 20.000 9906
199.000 24 m2 FIOŁKOWA sprzedaż z wyposażeniem 10014
240.000 30 m2 SZLACHTOWSKIEGO standard, 2 piętro 9936
260.000 40 m2 FR NULLO DĄBIE do rem., 4/4 p., winda 10066
298.000 31,7 m2 DWERNICKIEGO jasna duża kuch., 1 piętro, ogrz. el. 10046
310.000 35 m2 KROWODERSKA poddasze po rem., oddz. kuch., ogrz. gaz 10048

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 bieżacego rem., 3/10 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, ciemna kuch. 4/4 p., 8482
270.000 36 m2 SIEMASZKI 1 piętro, jasna kuchnia 9953
290.000 38 m2 KROWODERSKA udział, po rem., ciemna kuch. 9245
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
336.000 41,9 m2 STAROWIŚLNA nadbudowa, po gen. rem. 9966
359.000 46 m2 KUJAWSKA 4 piętro, łaz. po rem., balkon, 10004
360.000 37 m2 PRUSA po rem., ogrz. gaz., piwnica 10062

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., 3/10 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 2/5 p., apartament, garaż, AGD w cenie 8561

4 i więcej POKOJOWE
360.000 81,3 m2 RYDYGIERA bardzo słoneczne 8538
365.000 86 m2 WYSŁOUCHÓW parter 9832
790.000 112 m2 LEA po cz. rem., 3 piętro, kamienica 9949
950.000 133 m2 RADZIKOWSKIEGO 2-poziomowe, wys. std. 9643
1.100.000 109,7 m2 POMORSKA  do rem, 2 piętro, ogrz. miejskie 8600
1.300.000 177 m2 AL. SŁOWACKIEGO 6 pokoi, instalacje po remoncie, 1/4 p., 
  po podz. fizycznym 9241

STRYCHY
500.000 123 m2 KARMELICKA WZ z 10.2006 na 2-3 mieszkania 8660

LOKAL HANDLOWY/UŻYTKOWY
130.000 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 m2 PRĄDNIK BIAŁY udział w domu 2-rodzinnym 9669
380.000 60 m2 4,39 a PRĄDNIK BIAŁY do rem. lub wyburzenia, p, w, g, kan. 8991

13 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

380.000 150 m2 5,93 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
130.000 45 m2 6,29 a MIRÓW GM. ALWERNIA bud. mieszk. – użytk. 9939
190.000 107 m2 2,45 a CHARSZNICA K.MIECHOWA mieszk. – użytk., po rem, 10065
230.000 70 m2 18 a rej. CZERNICHOWA drewniany, parter, piwnica, strych,  
   piękna widokowa ogrodzona działka 9861
400.000 150 m2 10 a REJON ZAKLICZYNA do częściowego wykończ 10068
455.000 160 m2 6 a WIELKA WIEŚ st. sur. zamk., p, w, g, kan. rozpr., asfalt blisko 10049
570.000 170 m2 4 a REJON WRZĄSOWIC bliźniak do wykończ. 10069

DZIAŁKI w Krakowie
119.000 10,42 a NOWA HUTA OS. ŁUCZANOWICE aktualna WZ 9967
120.000 12,16 a GRĘBAŁÓW szer. 17 m, p, w, g, kan. 9995
139.000 11,06 a BIEŻANÓW szer. 12 m, można bud w granicy, p, w, g, kan. 9780
165.000 9,2 a oraz 6,21 a SOBONIOWICE z WZ na dom z garażem, p, w, g, kan. 10058,10059
240.000 12 a ZESŁAWICE pozwolenie na bud. jedn., p, w, g 9963
375.000 5,62 a BIELANY szer. 19 m, aktualna WZ, p, w, g 10063
399.000 2,4 a OLSZA WZ na dom jednorodz., szer. 14 m, p, w, g, kan. 9522
590.000 10,89 a REJ. CHEŁMOŃSKIEGO również bliźniak, szeregówka, p, w, g 9996
595.000 17 a KOBIERZYN szer. 50 m-przylega do drogi, p, w, g 10042
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
100.000 20 a RYBNA szer. 24 m, p, w, g, kan., widokowa, 9886
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 50x52 m, asfalt, p, w, widok, możl. kupna 26a 9956
180.000 33 a REJ. GOŁUCHOWIC GM. SKAWINA kształt L, szer. 24 m,  
  pozw. na bliźniak, p, w, g 9893
187.000 14 a BALICE szer. 35 m, widokowa, p, w, g 10055
200.000 19,55 a RATAJÓW K/SŁOMNIK szer. 26 m2 płaska słoneczna las blisko p, w 9747
245.000 29,83 a SIEPRAW szer. 49 m widok na Tatry i Kraków asfalt p, w, g 9853
297.000 26,44 GŁOGOCZÓW 50x52 m, asfalt, p, w, widok, możl. kupna połowy 9956
396.000 88 a WOŁOWICE szer. 44 m, bud. – rol., p, w, g asfalt 9860
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

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA / LOKALE / DOMY
1.250 PLN 36 m2 ALEJA POKOJU umeblowane, standard 9164
2.500 PLN 80 m2 WESELE 3-pok., wys. std., parking, monitoring 10069
2.700 PLN 74 m2 PASTERNIK apartament, lux., umebl. i wyposaż. 9977
6.500 PLN 370 m2 14a  WOLA JUSTOWSKA umeblowany, po remoncie, kominek, jacuzzi,  
  garaż na 3 auta 2692
29.000 PLN 254 m2 STARE MIASTO działający lokal gastron., 104 m2, wejście z ulicy,  
  piwnice z łukowym sklepieniem, możl. ogródka, na gastr., galerię 6027

Oferty specjalne !

DO WYNAJĘCIA
ARMII KRAJOWEJ Tarasy Verony 44,3 m2 piękny, 

nowy apartament 2 pok. z aneksem, 2 tarasy, kuchnia, 
łazienka urządzone, pokoje mogą być umeblowane 

2000 PLN garaż of 9439
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LWOWSKA  
i DĄBROWSKIEGO

Stare Podgórze.  
Działka 29,15 a, PUM 

ok. 4000 m2, 7 500 000 zł; 
 w sąsiedztwie na 

sprzedaż także  
kamienica z projektem 

przebudowy,  
2 100 000 zł 

NOWY ŚWIAT  
– 2 pokojowe miesz-
kanie 55 metrowe w 

nowej inwestycji na rogu 
Cybulskiego i Garncar-
skiej. Wysoki standard 
budynku i mieszkania, 
wyjście do ogródka, 
miejsce postojowe  

– 695 000 zł

BIELSKO BIAŁA,
Rynek 9 i 10,  

dwie kamienice,  
pow. 1751 m2,  
brak najemców,  

3 450 000 zł

SOBIESKI RESIDENCE  
– Mieszkanie typu studio 
w luksusowym budynku 
Sobieski Residence przy 

Łobzowskiej. 26 m2,  
stan deweloperski,  

299 000 zł

SOBIESKI RESIDENCE
 – Dwupokojowe 

mieszkanie w budynku 
C w nowej inwestycji 
Sobieski. 44 m2, stan 
deweloperski, parter  
z wyjściem na taras, 

495 000 zł

SOBIESKI  
RESIDENCE  

– Mieszkanie 3 po-
kojowe w Rezydencji 
Sobieski, 68 m2, stan 
deweloperski, piętro 5, 

180 000 EUR.

DWERNICKIEGO  
- 2-pokojowe miesz-

kanie w dzielnicy 
Grzegórzki w sąsiedz-

twie Hali Targowej 
i Galerii Kazimierz, 

1650 zł/m-c

POZNAŃSKA
Dwupokojowe miesz-

kanie o wysokim 
standardzie w inwestycji 

Kamienice Herbowe 
na Krowodrzy. 60 m2, 
pełne wyposażenie, 

balkon, doskonała lokali-
zacja. 1850 zł/m-c

ANGEL CITY  
- Luksusowe miesz-
kanie trzypokojowe 

w nowym kompleksie 
przy ul. Szlak. 84 

m2, wysoki standard 
wykończenia i ume-

blowania, dwa miejsca 
postojowe.  

1200 Eur/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 2400 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: 1900 zł/m-c
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KRAKÓW, RETORYKA - BHw175
Mieszkanie o pow. 32 m2, usytuowane na IV ostatnim piętrze  

w budynku z 1977 r. w centrum Krakowa. Mieszkanie po remoncie. 
Duży pokój (umeblowany) z balkonem i pięknym widokiem na 
miasto. Kuchnia - umeblowana i wyposażona. Nowa elegancka 
łazienka. Standard: nowe okna, na podłogach parkiet i terakota, 

Internet. Możliwość parkowania za bramą na pilota  
lub wynajęcia garażu.

Cena miesięcznie: 1350 zł + opłaty adm. ok. 150 zł  
(w tym ogrzewanie) + media

SPRZEDAŻ

WYNAJEM

KRAKÓW, SALWATOR - BH549
Apartament o pow. 28,30 m2 zlokalizowany na trzecim piętrze  
w kamienicy w sercu krakowskiego Salwatora, w okolicy Błoń. 

Stylowa, w pełni odrestaurowana kamienica, łącząca nowoczesność 
i tradycję. Dostępne apartamenty o metrażach od 26 m2 do 72 m2. 

Lokale w stanie deweloperskim, do własnej aranżacji.
Cena do ustalenia.

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, BRONOWICKA - BHw172
Oryginalny, luksusowy apartament o pow. 69 m2 usytuowany 
na 2 piętrze w ekskluzywnym budynku Villa Verona. Rozkład: 

przedpokój, kuchnia, salon, sypialnia z garderobą, gabinet, pom. 
gospodarcze, taras. Standard: okna drewniane, podłogi: parkiet, 

terakota, klimatyzacja, internet, plazma, videodomofon, ogrzewanie 
i woda miejskie. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone.  

W cenie miejsce postojowe w garażu podziemnym.
Cena miesięcznie: 2800 zł + czynsz + media wg zużycia

KRAKÓW, OS OFICERSKIE - BH569
3-pokojowe mieszkanie zlokalizowane na II piętrze kamieniczki 

na os. Oficerskim. Mieszkanie o pow. 50 m2 w tym: pokój 
dzienny z kuchnią, 2 sypialnie, łazienka po generalnym remoncie, 
przedpokój z wbudowana szafą. Standard: okna nowe plastikowe, 
ogrzewanie gazowe z pieca dwufunkcyjnego, na podłodze deska, 

panele, w łazience flizy. Wszystkie instalacje po wymianie.  
Przy budynku miejsce parkingowe.

Cena: 425 000 zł

KRAKÓW, KAZIMIERZA WIELKIEGO - BHw176
Ekskluzywne, nowe mieszkanie, wykończone w wysokim standar-
dzie, usytuowane na II piętrze apartamentowca z ochroną, monito-
ringiem. Mieszkanie o pow. 57 m2 w tym: przestronny przedpokój  

z szafą wnękową, 2 sypialnie z szafami wnękowymi, stylowa łazien-
ka, pokój dzienny z w pełni umeblowanym i wyposażonym aneksem 

kuchennym i wyjściem na przestronny balkon. Polecamy!
Cena miesięcznie: 1900 zł + czynsz + media wg. zużycia opłaty

KRAKÓW, OS. KAZIMIERZOWSKIE - BH565
3-pokojowe mieszkanie o pow. 54,19 m2 położone na parterze  

w bloku na Nowej Hucie. Rozkład: kuchnia, pokój dzienny, 2 
sypialnie, przedpokój, łazienka. Mieszkanie do częściowego remontu. 
Standard: ogrzewanie miejskie, okna nowe plastikowe, Internet i TV 

kablowa. Przyjemna okolica z pełną osiedlową infrastrukturą.  
Miejsca parkingowe na osiedlu.

Cena: 260 000 zł

Odkrywamy urocze miejsce w Krakowie!

•	 Kraków,	Podgórze	–	Soboniowice;
•		20	domów	w	zabudowie	bliźniaczej;
•		Budowane	w	technologii	tradycyjnej;
•		Wykonane	z	materiałów	wysokiej	jakości;
•		Domy	137	m2	z	garażami	i	widokowymi	

tarasami!
•		Działki	od	3	do	5	a;
•		Oddawane	w	stanie	surowym	zamkniętym;
•		Brama	wjazdowa	na	pilota;
•		W	cenie	domów	wykonanie	elewacji	ze-

wnętrznej!
•		Szybki	i	prosty	dojazd	do	centrum	miasta;
•		Oferta	dla	amatorów	komfortu	i	przestrzeni;
•	Termin	realizacji	I	Etapu:	II	kwartał	2010	r.

OSIEDLE KUKIEŁEK GOLKOWICKICH

Oferta	spełnia	wymogi	programu	„RODZINA NA SWOIM”
CENA: 466 000 zł + 7% VAT
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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. STASZICA 23 m2, parter, oficyna,  
po remoncie, 800 zł
UL. KARŁOWICZA 51,8 m2, blok z 2002 
roku, wysoki parter, samodzielny, garaż, 
częściowo umeblowane, 1850 zł
UL. BANDURSKIEGO 63 m2, umebl., 1800 zł
Wola Justowska –rej. Strzelnicy 70 m2, 
wysoki standard, 3000 zł zew wszystkimi 
opłatami
UL. STASZICA 72 m2, 3 pokoje, nie um-
eblowane, 2400 zł
PASTERNIK UL. STAREGO DĘBU nowe 
super wykończone mieszkanie o pow. 
74 m2, przynależy taras 30 m2, 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, umebl., 2700 zł
UL. PIJARSKA apartament 105 m2, I p., 
wysoki standard, klima., 6000 zł, of.1532
UL. PODWALE 105 m2, I piętro, trzy 
pokoje, umeblowana tylko kuchnia, 4000 zł
UL. FLORIAŃSKA 160 m2, zaadaptowane  
poddasze na III piętrze, 5 pokoi, 4500 zł
UL. WITKOWICKA nowy , nie umebl. 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,  
nie ogrodzona, 820 000zł, 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 zab. szeregowej o pow. 350 m2 z 2000 
roku, działka 280 m2, 1 285 000zł, 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. STASZICA 23 m2, parter, samodzielna ofi-
cyna po remoncie generalnym, 800 zł+VAT 22%
UL. KOŚCIUSZKI 60 m2, parter, witryna,  
ogrzewanie gazowe, 6700 zł + VAT 22%
WOLA JUSTOWSKA rej. Strzelnicy 70 m2, 
wys. parter, dobry stand., 3000 zł ze wszyst-
kimi opłatami
REJ. UL. SZLAK 72 m2, I piętro, trzy pokoje, 
kuchnia, łazienka, toaleta, po remoncie  
generalnym, 2400 zł +VAT 22%
UL. KRÓLEWSKA 79m2, II p. z windą, 2200 zł 
Cegielniana pow. biurowa ok. 120 m2 w 
budynku biurowym, 50 zł/m2 + VAT 22% 
RYNEK GŁÓWNY wyposażony, atrakcyjny 
lokal biurowy o pow. 166 m2, 13 000 zł ze 
wszystkimi opłatami, of. 1528
REJ. UL. WADOWICKIEJ 600 m2 powierzch-
ni handlowo - usługowo-biurowej, parter,  
witryna, „open space”, do wykończenia,  
65 zł/m2 + VAT 22%, of.1521

Oferta Specjalna
KALWARYJSKA dwupokojowe miesz-
kanie o pow. 50,66 m2 położone na  
II piętrze w plombie z cegły z lat  
60-tych, zadbana klatka, własność  
hipoteczna, 380 000 zł, of. 1544
BALICKA dwupokojowe mieszkanie  
o pow. 42 m2, I piętro, w budynku z 
cegły z lat 60-tych, własność hipoteczna, 
325 000zł plus możliwość kupna garażu 
w tym samym budynku o pow. 42 m2  
za 70 000 zł, of. 1542
WARSZAWSKA strych do adaptacji  
o pow. 107,6 m2, IV piętro, wys. strychu 
od 1 m do 3,45 m, solidna kamienica, 
430 000 zł, of. 1540
RADZIKOWSKIEGO dwupoz. lokal 
biur. z 2001 roku o pow. 190 m2, 800 000zł
STARE PODGÓRZE ul. PIWNA miesz-
kanie w stanie deweloperskim  
o pow. 41,78 m2 w plombie z 2007 roku, 
III piętro z windą, otwarta przestrzeń 
przeznaczona do własnej aranżacji, 
duży balkon, przynależna piwnica  
o pow. 1,31 m2, własność hipoteczna, 
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 
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, 18 500 zł/a, of. 1517
BRONOWICE MAŁE UL. ŻELEŃSKIEGO działka o 
pow. 1536 m2 z prawomocną decyzją WZ pod budown-
ictwo 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: 25 x 46 m, przeznaczone pod 
budownictwo mieszk.-usługowe, 20 000zł/ 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 PLN, of.1493

Inne - sprzedaż
WARSZAWSKA – strych do adaptacji o pow. 107,60 m2, 
IV piętro, 430 000zł, of. 1540
CEGIELNIANA paroletni, dochodowy obiekt 
biurowo-usługowy o pow. ok. 2400 m2, działka 17,8 a, 
15 000 000 + VAT 22%, of. 1537
RADZIKOWSKIEGO dwupoziomowy lokal bi-
urowy o pow. 190 m2, 800 000zł
RADZIKOWSKIEGO lokal magazynowo - produk-
cyjno - usługowy ( hala) o pow. 591 m2 + dodatkowo 
nad ok. 50% powierzchni antresola, 1 400 000 zł netto  
+ VAT 22%

Mieszkania – sprzedaż
UL. PIWNA WISŁA RESIDENCE mieszkanie w 
stanie deweloperskim o pow.41,78 m2 + piwnica 1,31 
m2, budynek z 2006/2007 roku, III piętro/VI, winda, 
duży balkon, własność hipoteczna, 360.000zł, of.1527
UL. BALICKA 42 m2, 2 pokoje z jasną kuchnią, 
I piętro, kameralny budynek cegły z lat 60-tych, 
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-tych, 
zadbana klatka, do remontu, 380 000zł, of.1544
UL. KOCHANOWSKIEGO 148 m2, II piętro, dwa 
wejścia, przynależna piwnica 35 m2, 1 690 000 zł, of. 1526
UL. PIŁSUDSKIEGO dwupoziomowy apartament 
230 m2 + taras 70 m2, super wykończony, sauna,  
2 kominki, 2 łazienki, winda, 3 000000 zł, of. 1432
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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 74m2. 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 zabytko-
wej kamienicy. Cena 600 000 PLN OF. 1/022
STUDENCKA mieszk.1-3 pok. o pow. od 31 do 82 m2. Cena 12 500 PLN/m2

MARKA 2 pokojowe o pow. 58 m2 . Cena 1 320 000 PLN OF. 2/041
KARMELICKA mieszkania od 46-58 m2, na III p., cena 11 000 PLN/m2 OF. 2/100
SŁAWKOWSKA poddasze o pow. ok. 156 m2 + antresola ok. 100 m2  do ada-
ptacji w zabytkowej kamienicy, możl. nadbudowy pietra. Cena 7000 PLN/m2

NAJEM:

ok. ul. Meisnera, 2-pokojowe. Cena 1300 PLN + media.
ul. Westerplatte elegancki apartament o pow. 130 m2, 3-pokoje, 2 łazienki. 
Cena 1000 euro + media.
Al. Krasińskiego, wys. standard, w pełni wyposaż., 2-pok. o pow. 73 m2. Cena 2500 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:

PIŁSUDSKIEGO 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 gastronomie  
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/mc. OF. L/047
SŁAWKOWSKA piękny lokal frontowy o pow.  
90 m2. Cena 14 000 PLN. OF. L/099
WESTERPLATTE lokal biurowo-usługowy o pow. 
35 m2. Cena 2000 PLN. OF. L/0105
FLORIAŃSKA 165 m2, I i II p., 4 sale + część 
socjalno-sanitarna, eleganckie zabytkowe pomiesz-
czenia na biura. Cena 8500 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 8000 PLN
KARMELICKA lokal handlowo-usługowy o pow.  
75 m2, parter, witryny. Cena: 11 000 PLN

LOKALE − SPRZEDAŻ
OK. RYNKU, pow. 520 m2, wszystkie odbiory i 
zezwolenia na gastronomie. 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 lok. użytk. o pow. 36,7 m2, parter w ofi-
cynie, 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

OFERTA SPECJALNA
Działający Hotel trzy gwiazdkowy w Krakowie 
Śródmieściu z ugruntowaną pozycją
na rynku turystycznym z ok. 160 miejscami nocle-
gowymi. Cena 22 000 000 PLN.

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 wol-
nych. 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. 800m2, 7 
mieszkań, tylko jedno zajęte, możliwość rozbudowy, 
strych do adaptacji. Cena 4 000 000 PLN. OF. K/011
Całoroczna stylowa willa z bali nad Dunajcem,  
w miejscowości Tylmanowa.
Powierzchnia użytkowa willi to 75 m2 + piwnica 30 m2 
+ zadaszony taras 30 m2.Cena 350 000 PLN.

DZIAŁKI DLA INWESTORÓW:
Kraków ul. Radzikowskiego, działka o pow. 10 a, 
Kraków Centrum, działka o pow. 82 a z zezwoleniem 
na budowę hotelu wraz z obiektami towarzyszącymi. 
Cena: 32 000 000 PLN

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
OŚWIECENIA 36 m2 1/3 SPŁ. 240 000 PLN OF. 2/094

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 bud. wielo-
rodzinne mieszkaniowe, WZ na 20 000 PUM. Biuro 
przyjmuje oferty zakupu nieruchomości OF. DZ/001
Kraków ŻABINIEC, ok. 36 000 m2 PUM. Biuro 
przyjmuje oferty zakupu nieruchomości.
Kraków ok. GALERII KAZIMIERZ, 40 a, pod 
budownictwo wielorodzinne mieszkaniowe, WZ zło-
żone na 6500 PUM. Biuro przyjmuje oferty zakupu 
nieruchomości.
Kraków – BONARKA ok. 30 a, pod biurowiec, hotel 
ok. 12 500 m2. PUM. Cena 18 000 000 PLN
ok. Krakowa - NIEPOŁOMICE przy A4, dz. o łącznej 
pow. ok. 5 ha. Działki rolne z możliwością przekwa-
lifikowania, teren położony pomiędzy A4 a S4. Biuro 
przyjmuje oferty zakupu nieruchomości. OF. DZ/067
WOLA JUSTOWSKA dz. uzbr. o pow. 11 a, WZ na 
dom w zabudowie bliźniaczej. Cena 1 200 000 PLN
Kraków, ul. TRAUGUTTA
Przestawiamy wyjątkową okazję zakupu działki  
z aktualnym pozwoleniem na budowę.
Inwestycja zakłada powstanie budynku zawierają-
cego 17 mieszkań o metrażu 34 m2 do 84 m2,jeden 
poziom powierzchni komercyjnych oraz 12 strzeżo-
nych miejsc parkingowych na tyłach budynku.Cena: 
2 100 000 PLN

 ! ! ! NOWE MIESZKANIA – SPRZEDAŻ BEZPROWIZYJNA ! ! !
Do sprzedaży nowe komfortowe mieszkania o pow. od 34,35 do 109,45 m2, 
każde z mieszkań posiada przestronny balkon lub taras. Dla wygody lokatorów 
podziemne garaże połączono windami ze wszystkimi 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 itp.). Ceny już od 5900 PLN/m2.

Serdecznie zapraszamy!!!

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ:

ok. DUNAJCA, Tylmanowa działka o pow. 30 a, rolna w trakcie przekwalifiko-
wania na budowlaną. Cena 4000 PLN/a.
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 dz. 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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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 - 57-114	m2,	BEZ	PROWIZJI	!!!	 od	7490	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

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

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

ok. Lea - 42	m2,	front,	drzwi	przeszklone	 9	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,	12	a,	WZ		 7	000	000	PLN
Krakowska -	p.c.	620	m2,	działka	2,7	a,	stan	dobry,	WZ	na	rozbudowę	 do	neg.
Królowej Jadwigi	-	p.c.	450	m2,	10	a,	do	częściowego	remontu	 3	650	000	PLN
Krowoderska	-	wolna,	WZ	na	1200	m2	w	trakcie,	działka	4,5	a	 4	000	000	PLN
ok. Józefińskiej	-	pensjonat,	500	m2,	33	miejsca	nocleg.,		
WZ	na	piętro	 6	000	000	PLN
ok. Placu Wolnica	-	1630	m2	p.uż.,	pozw.	na	budowę,	2	lokale,		
6,5	a	 4	500	000	PLN
ok. Placu Nowego	-	1150	m2	mieszkań	+	500	m2	strychu	+	350	m2		
piwnic,	lokale	 5	000	000	PLN
ok. Rynku -	1280	m2,	pozw.	na	remont,	działka	496	m2	 16	500	000	PLN
ok. Straszewskiego -	463	m2	+	92	m2	oficyna,	rozbud.	do	3500	m2,		
wolna		 11	000	000	PLN
ok. Wawelu	-	8100	m2,	WZ	na	hotel	lub	apartamenty,	wolna	 62	000	000	PLN
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
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
Sereno Fenna-	36	m2	,wysoki	parter,	do	wejścia	 330	000	PLN
Urzędnicza - 38	-	65	m2,	2-,	3-pokojowe,	do	remontu	 od	7500	PLN/m2

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

Szlak	-	88	m2,	3	p.	do	remontu,	winda	 8000	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 
ok. Ronda Grunwaldzkiego	-	30	a,	rozpoczęta	budowa	hotelu,		
165	pokoi	 17	000	000	PLN
ok. ul. Krakowskiej	-	5,5	a	z	WZ	na	900	m2	p.	m.	+	240	m2	komerc.	 9	500	000	PLN
!ok. ul. Olszanickiej -	31	a,	bud.,	WZ	i	pozwol.	2000	m2	PUM	 3	200	000	PLN
ok. ul. Wadowickiej -	90	a,	WZ	bud.	biurowy	o	pow.	uż.	23	580	m2	 30	000	000	PLN
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	
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,	1p,	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.	std.,	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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RYNEK WTÓRNYKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 20/2009  09.10 – 22.10.2009

Kraków, Armii Krajowejnieruchomości
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
24,5 m2 – Kozłówek ul. Spółdzielców – I/X – 145 000 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
40 m2 – ul. Francesco Nullo – IV/VI, balkon, można zrobić 2 pokoje – 255 000 zł
49,2 m2 p.c. - ul. Loretańska – III/III, nowe studio na poddaszu – 486 000 zł
52 m2 – ul. Moniuszki – I/III, balkon, łatwo zrobić 2 pokoje – 400 000 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
42,4 m2 – ul. Sołtysowska – II/IV, 7-letnie, balkon, winda – 290 000 zł + 30 000 zł garaż
44 m2 – ul. św. Filipa – III/III, nowe, na poddaszu – 450 000 zł
44 m2 – os. Widok – IV/IV, k. j., loggia – 285 000 zł
45,4 m2 - ul. Dunin-Wąsowicza - V/X, loggia - 385 000 zł
50,5 m2 – ul. Krupnicza – IV/V, k. j., rozkładowe – 495 000 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 - 420 000 zł
56 m2 - ul. Głowackiego - II/IV, 9-letnie, bardzo ładne, duży balkon - 499 000 zł
59,7 m2 p. c. - Kazimierz - V/V, balkon, nowe studio na poddaszu - 465 000 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
74 m2 – ul. Moniuszki – IIII/III, balkon, do remontu, C.O. nowe – 480 000 zł
82,6 m2 – ul. Mazowiecka – III/V, ciche, na ogród, balkon, winda – 650 000 zł
86,3 m2 - al. Mickiewicza - II/V, balkon, winda - 680 000 zł

3 − pokojowe
47,5 m2 – ul. Rydla – II/III – 370 000 zł
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
60 m2 – ul. Kazimierza Wielkiego – I/IV, loggia – 495 000 zł
61,5 m2 - ul. Galla - III/III, balkon, do wykończenia - 519 000 zł
64 m2 – ul. Dunin-Wąsowicza – V/V, 2 balkony, winda – 495 000 zł
64,7 m2 – ul. Ujejskiego – 0/III, balkon, po remoncie – 595 000 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
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 – 750 000 zł
103 m2 - Al. Słowackiego - IV/IV, winda, balkon - 890 000 zł

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

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

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 – wolnostojący, murowany, podpiwniczony, do zamieszkania, 
atrakcyjny – 395 000 zł, of. DZ/231
Wielkie Drogi k/Skawiny 90 m2 + 69 a + stodoła - wolnostojący, murowany, do remontu 
- 250 000 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, of. DZ/217
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, wolnostojący, do niewielkiego remontu – 
270 000 zł, of. DZ/235
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, of. DZ/239
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, of. DZ/233
Skawina – Kopanka 116,5 m2 z 2 garażami + 6,14 a – dom wolnostojący, parterowy,  
do niewielkiego remontu – 349 000 zł, of. DZ/221
Wołowice 120 m2 + garaż + 7 a – wolnostojący, możliwość adaptacji poddasza,  
do remontu – 300 000 zł, of. DZ/232
Wielka Wieś 143,5 m2 + 8 a + garaż – wolnost., do wykończenia – 620 000 zł, of.DZ/195
Rączna 150 m2 + 22 a + stodoła - wolnost., po gen. rem., do wykończ. - 425 000 zł, of. DZ/216
Giebułtów 158 m2 + 8 a - NOWY wolnost., stan sur. zamkn., dz. widokowa - 450 000 zł, of. DZ/180
Rząska 167 m2 + 14 a + 40 m2 garaże - 13-letni, monitoring – 950 000 zł, of. DZ/182
Sanka gm. Krzeszowice 176,8 m2 + 9,7 a – wolnost., stan deweloperski, widokowa działka
– 490 000 zł, of. DZ/237
Rybna 178 m2 + 30 a – NOWY wolnostojący, stan surowy otwarty, na pięknej, widokowej 
działce – 350 000 zł, of. DZ/227

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
Białoprądnicka - 2P+K, 36 m2, II p./IV p. - 240 000 zł 
Lublańska - 2P+K, 38 m2, III p./IV p. - 240 000 zł
Siemaszki - 2P+K, 44 m2, III p./IV p. - 299 000 zł
os. Wandy - 2P+K, 46 m2, II p./II p. - 240 000 zł
Strzelców - 2P+K, 46 m2, II p./IV p. - 275 000 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

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, 56 m2, 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
Gutenberga - 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
Reja - 4P+aneks K, 100 m2, IV p./IV p. - 620 000 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 - 100 m2, dz. 658 m2 - 390 000 zł 
Olszowice k/Świątnik Górnych - dworek po remoncie, 
260 m2, dz. 40 a - 700 000 zł
Więckowice - 400 m2, dz. 23 a - 2 600 000 zł

 OFERTA SPECJALNA

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

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

ul. Straszewskiego - kamienica 
1646 m2, dz. 397 m2 - 11 000 000 zł

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 wolnos., stan dewelop. - 650 000 zł, of. DZ/193
Sanka gm. Krzeszowice 198 m2 + 9,7 a – wolnostojący, stan deweloperski, widokowa 
działka – 530 000 zł, of. DZ/236
Zielonki 206 m2 + 3,8 a – NOWY dom w kameralnym ekskluzywnym osiedlu – stan 
deweloperski – 890 000 zł, of. DZ/240
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 - 380 000 zł, of. DZ/201
Wola Justowska 220 m2 z garażem + 6 a – 2-letni, wolnost. – 2 390 000 zł, of. DK/207
Przytkowice 262 m2 z garażami + 10 a - NOWY wolnostojący, atrakcyjny, stan 
deweloperski - 490 000 zł, of. DZ/229
Wola Justowska - rejon Kasztanowej 400 m2 + 7,2 a - 1/2 bliźniaka, do remontu  
- 1 600 000, of. DK/203

Działki − sprzedaż
ok. Kopca Kościuszki 3,85 a – budowlana, uzbrojona, pozwolenie na budowę domu 
wolnostojącego – 700 000 zł, of. D/407
Bieżanów 4,21 a - atrakcyjna, w sąsiedztwie nowych domów - 300 000 zł, of. D/395
Łuczanowice 6,28 a - budowlana, pozw. na budowę, przy parku - 120 000 zł, of. D/393
Giebułtów Trojadyn 7 a –  budowlana, uzbrojona – 210 000 zł, of. D/428
Piaski Wielkie 7,3 a – budowlana z WZ, uzbrojona – 480 000 zł, of. D/411
Wola Justowska ul. Rzepichy 7,53 + 9,93 a – widokowe z WZ – 80 000 zł/a, of. D/404
Radziszów 9,2 + 10,6 + 11,6 a - piękne, panoramiczne, uzbrojone, budowlane, obok 
siebie - 17 000 zł/a, of. D/385
Lasek Łegowski 9,62 + 11,42 a – bud. – odpowiednio 239 000 zł i 269 000 zł, of. D/429
Soboniowice 9,84 a – działka widokowa, atrakcyjna z pozw. - 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 –  bud. z WZ, z pięknym wid. na Wisłę – 650 000 zł, of. D/418
Przegorzały 10 a – budowlana, uzbrojona – 800 000 zł, of. D/434
Sanka gm. Krzeszowice 10 a – budowlana, piękny widok, uzbr. – 140 000 zł, of. D/424
Kobylany 10,38 a –  budowlana, widokowa – 175 000 zł, of. D/432
Tonie 11,31 a - budowlana, WZ - 340 000 zł, of. D/366
Bolechowice 11,55 a - budowlana, uzbrojona - 388 000 zł, of. D/394
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, of. D/391
Baczyn 2x13 a – budowlane, widokowe, obok siebie – po 195 000 zł, of. D/403
Rząska 13 a – działka w ok. autostrady z wnioskiem o WZ na biurowiec 1 000 m2  
– 480 000 zł, of. D/425
Smroków k/Słomnik 2x13 a - budowlana, widokowa - po 75 000 zł
Smardzowice 15 a – budowlana, ładnie położona – 180 000 zł, of. D/427
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, of. D/402
Marcyporęba 2 x 20 a - piękne, panoramiczne - po 160 000 zł, of. D/381
Zelków 20 a - budowlano-rolna, widokowa, uzbrojona - 500 000 zł, of. D/401
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, of. D/419
Giebułtów 40 a – budowlana, z pozw. na bud. 6-8 segmentów – 960 000 zł + VAT, of. D/405
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 budowlna, symbol MU3 - 550 000 zł, of. D/197
Karniowice 160 a - budowlano-rolna, widokowa, do podziału - 1 200 000 zł, of. D/30
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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
Zamoyskiego 27/10 mieszkanie do sprzedaży
-  15 m2, cena: 99 000 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

WŁAŚCICIEL SPRZEDA

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: doprowadzone: prąd, woda, telefon. Cena: 250 000 zł

Wybrane oferty:
Mieszkania:
Armii Krajowej- 2 pok. 35 m2, 350.000 zł
Aleja Pokoju-3 pok., 47 m2, parter, 320.000 zł
Nad Sudołem-3 pok., 48 m2, 319.000 zł
Mazowiecka-2 pok., 4 piętro, 51 m2, 430.000 zł
os. Tysiąclecia-2 pok., 45 m2, loggia 280.000 zł
Obozowa-3 pok., 76 m2, 570.000 zł
Zakątek-3 pok., 57 m2, 395.000 zł
Kochanowskiego-3 pok., 93 m2, 
Dunin-Wąsowicza-1 pok., 31,5 m2, 380.000 zł
Dunin-Wąsowicza-3 pok., 64 m2, 495.000 zł
os. Dywizjonu 303-2 pok., 52 m2, 370.000 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.
Śląska-7 pok., 200 m2, 1.500.000 zł, do remontu.
Targowa-2 pok., 37 m2, 250.000 zł
Słomczyńskiego-2 pok., 50 m2, 3 piętro, 325.000 zł
al. Przyjaźni-2 pok., 50 m2, 2 piętro, 325.000 zł
Działki:
Brzezowa-16 a, 250.000 zł
Komercyjne:
Klasztorna- duży obiekt handl.-prod., branża spożywcza (sklep 
spożywczy, piekarnia, zaplecze biurowe, parking). Sprzedaż lub wynajem.
Górna-300 m2, dom wolnost., nowy. Możliwość adaptacji jako 3 
apartamenty mieszkalne lub niezależne powi. biurowe. 2.600.000 zł

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

Brzezowa, pow. Myślenicki

Kraków, Tonie

Poszukujemy do wynajęcia domu o powierzchni ok.200 - 300 m2 w północno - zachodniej 
części Krakowa, w którym mogłoby funkcjonować przedszkole.
Kraków, Balice. Do sprzedania teren inwestycyjny o powierzchni  

15 hektaróww bezpośrednim sąsiedztwie terminala lotniska w Balicach.

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

Kraków, 
Armii Krajowej
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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

UL. KALWARYJSKA
Pow. 50,66 m2, 2 pokoje z jasną kuchnią, II piętro,  

plomba z cegły z lat 60., do remontu, of.1544
CENA: 380 000 zł 

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

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

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

MODLNICA – MODLNICZKA
Nowe kameralne osiedle przy lesie, domy 
wolnostojące, 130 m2, działka: 6–8 a,  
5 pokoi, podpiwniczony, inwestycja  
w realizacji, ukończenie: koniec 2009 r.
CENA: 580 000 zł

Estater Nieruchomości 
Tel. (012) 353-66-99

BRZEZOWA, POW. MYŚLENICKI
Dz. 16 a, w całości bud., z widokiem na 
zalew Dobczycki, ogrodz., 2 dwie bramy 
wjazdowe. Strona pd., 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

KRAKÓW – BOREK FAŁĘCKI, 
wolnostojący, 260 m2, działka: 17 ar, 
6 pokoi, stan do wykończenia,  
CENA: 1 900 000 zł

Estater Nieruchomości 
Tel. (012) 353-66-99

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

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

NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE
Mieszkanie 35 m2, ciemna kuchnia, IV piętro, piwnica,  

of. RIV/A/2/11/MM
CENA: 180 000 zł

Great House
Tel. (012) 410-20-23

NOWA HUTA os. SŁONECZNE
Mieszkanie jednopokojowe, 35 m2, po gen. remoncie, 

 of. RIV/24/03/09/MM
CENA: 195 000 zł

Great House
Tel. (012) 410-20-23

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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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SPRZEDAŻ
Mieszkania

Bochnia QQ 99 m2, nowy apartament,2-poziomowy, 
zlokalizowany w 4-ro rodzinnym budynku „Dom pod 
orzechem”. W mieszkaniu zastosowano nowoczesne 
rozwiązania architektoniczne, należy do niego duży, 
zadaszony taras. Okolica spokojna, blisko centrum, 
dworca PKP, Tesco. Teren jest ogrodzony. Istnieje 
możliwość dokupienia garażu. Cena 355.000 zł. Tel. 
0604-322-190, e-mail: sebastian2@onet.eu

Gdańsk, QQ Chełm, 63,4 m2, trzy ustawne pokoje, okna 
PCV wychodzące na wschód/zachód. Kuchnia jasna, 
oddzielna (6 m2). Mieszkanie po kapitalnym remoncie 
pół roku temu – ściany cekolowane, białe, na całej 
powierzchni znajduje się wycyklinowany, polakiero-
wany parkiet. 305.000 zł. Tel. 0512-779-747, e-mail: 
p.t.sawicki@gmail.com

Gdynia, QQ Działki Leśne, 160 m2, dwupoziomowe w 
3-rodzinnej kamienicy z cegły na ogrodzonej posesji, 
4 pokoje, kuchnia z jadalnią, garderoba, 2 łazienki, 
WC osobno, pomieszczenie gospodarcze. Otoczenie 

lasu, 5 minut do centrum. Na posesji znajduje się 
garaż, pomieszczenie gospodarcze oraz mały ogró-
dek. Cena 780.000 zł. Tel. 0516-194-100, e-mail: 
magonias@vp.pl

Gdynia, QQ Mały Kack, 110 m2, ekskluzywne mieszka-
nie w 4-rodzinnej kamienicy w dzielnicy willowej, 4 
pokoje, 2 łazienki, garderoba, kuchnia ze spiżarnią. 
Słoneczne, jedno na kondygnacji, panoramiczny 
widok na morze i Gdynię. Wysoki standard wykoń-
czenia, parkiet egzot., marmur, gres, niezależny 
garaż z bramą na pilota, posesja ogrodzona, własny 
piec gazowy. Tel. 0660-566-728, e-mail: iwonab5@
o2.pl

Katowice, QQ okolice Imax, 45,7 m2, po remoncie, 
dobrze zlokalizowane z dużą ilością miejsc parkin-
gowych, budynek odnowiony. Cena 139.900 zł. Tel. 
0607-232-958, e-mail: aek_s69@tlen.pl

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

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

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

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 VERONY
Do wynajęcia piękny apartament 2-pokojowy 
z aneksem kuch., pow. 44,3 m2, 10/14 p.,  
2 tarasy, wysoki standard wykończ., kuchnia 
i łazienka urządzone, pokoje mogą być um-
eblowane. Wynagrodzenie płaci właściciel.
CENA: 2000 PLN
GEOFORMAT 012-623 0269, 502 088 982

PODGÓRZE ul. Myśliwska
36 m2, pokój z oddzielną kuchnią 
zabudowana loggia
I p./IV p., zagospodarowane osiedle 
CENA: 240.000 zł
 

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

AL. JANA PAWŁA II
Działka z WZ na biurowiec 

23 ary, 8 500 m2 PUU, 12 kondygnacji
CENA: 5 000 000 zł

Biuro Nieruchomości GRUNT
Tel. (012) 632 88 38

PRĄDNIK CZERWONY ul. Marchołta
29 m2, pokój z aneksem kuchennym
stan deweloperski
VI p./VII p., nowy budynek
CENA: 209.000 zł
 

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

RYBITWY
działka dla firmy w nowoczesnej kolonii przemysłowej

2 ha lub 1 ha, woda, prąd, kanalizacja
CENA: 14 500 zł/a

Biuro Nieruchomości GRUNT
Tel. (012) 632 88 38

OGŁOSZENIA DROBNE

MIRÓW GM. ALWERNIA
Pow. 45 m2, działka 6,29 a, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka. Prąd, woda w domu, gaz przechodzi 
przez działkę. Ogrz. centralne, piec na węgiel. 
Strop betonowy, można dobudować drugą 
kondygnację. Budynek ma status pawilonu handl., 
ale można przekształcić administracyjnie na 
mieszkalny. Wys. ok. 3 m.
CENA: 130.000 PLN

GEOFORMAT 012-623 0269, 502 088 982
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Kraków, ul. Bartla QQ Kliny, 36 m2, jednopokojowe z 
możliwością przerobienia na dwa pokoje, wysoki par-
ter, do wykończenia, 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

Kraków, ul. Bobrzyńskiego, QQ Podgórze, 53 m2, dwa 
pokoje, parter, 2008 r., w stanie deweloperskim. 
Układ: przedpokój, łazienka, duży pokój z aneksem 
kuchennym i wyjściem na 30 m2 taras, mniejszy 
pokój z wyjściem na balkon. Osiedle ogrodzone, 
monitorowane i chronione. Spokojna okolica. Cena 
340.000 zł. Tel. 0790-229-009, e-mail: bobrzynskie-
go@poczta.onet.pl

Kraków, ul. CzanowiejskaQQ , Krowodrza, 65 m2 + 
piwnica + pomieszczenie gospodarcze. Jasna kuch-
nia, duży pokój z loggią 20 m2, kolejne pokoje 13 
m2 i 11 m2. Mieszkanie bardzo jasne, zadbane, obok 
Park Krakowski, niedaleko Park Jordana i Błonia. Cena 
519.000 zł. Tel. 0608-798-204

Kraków, ul. Dobrego PasterzaQQ , Prądnik Czerwony, 
72,5 m2, trzy duże pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka, 
osobno WC, duży holl, dwa balkony. Wyjątkowa archi-
tektura, przestronne wnętrza, doskonała lokalizacja. 
Budynek monitorowany, ogrodzony, kodowany. Do 
mieszkania przynależy garaż podziemny z oddzielną 
hipoteką (52.000 zł). Cena 549.000 zł do negocjacji. Tel. 
0509-932-308, e-mail: malgorzata2@poczta.onet.pl

Kraków, os. DywizjonuQQ  303 52,2 m2, I p./ IV p. dwa 
pokoje, jasna kuchnia, łazienka z wanną narożną i 
ogrzewaniem podłogowym, wc, przedpokój z szafą, 
duża loggia. Okna nowe, plastikowe. Blok usytuowa-
ny w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Cena 370.000 
zł. Tel. 0793-249-112.

Kraków, ul. Emaus, QQ Salwator, Wola Justowska, 30 
m2, II p., stan bardzo dobry, wykończone, nowa 
łazienka, kuchnia wyposażona, drzwi antywłama-
niowe, rolety w oknach. Ekspozycja zachodnia- sło-
neczna. Cena 290.000 zł. Tel. 0512-513-357, e-mail: 
joanidis@interia.pl

Kraków, ul. Fiołkowa QQ Śródmieście Ugorek, 23 m2, ja-
sny pokój (dwa okna - plastikowe, antywłamaniowe) 
na wysokim parterze, drewniane drzwi wejściowe, 
niski czynsz, w bardzo cichej lokalizacji, na spokoj-
nym osiedlu. Tel. 0502-899-661 Cena 179.000 zł

Kraków, ul. Jahody, QQ Podgórze, Ruczaj, 65,5 m2, I 
p., 3 pokoje, umeblowana i wyposażona kuchnia, 
duży przedpokój. W łazience wanna, oddzielna ka-
bina prysznicowa i miejsce na pralkę, osobne WC. 
Mieszkanie posiada balkon i piwnice (6,9 m2). Jest 
indywidualnie ogrzewane gazem, nowe drewniane 
okna i drzwi antywłamaniowe. Bardzo dobra lokali-
zacja – na przeciwko kampusu UJ. Obok bloku duży 
parking. Cena 455.000 zł. Tel. 0606-799-103

Kraków, KazimierzQQ , 82 m2, dwupoziomowe, nowe 
–budownictwo plomba z 2001 r. Starannie wykończo-
ne, w idealnym stanie, częściowo umeblowane. Okna 
wychodzą na podwórze (ogródek). Cena 895.000 zł. 
Tel. 0691-676-091, e-mail: olbertj@op.pl

ul. Kazimierza WielkiegoQQ  Krowodrza, 110 m2, apar-
tament bardzo słoneczny, w dobrym stanie technicz-
nym, 3 windy w budynku, stanowisko postojowe w 
garażu podziemnym (50.000 zł). Portier, ochrona 24 
h, elektroniczne sterowanie centralnym ogrzewaniem, 
kna z dwóch stron budynku, balkon. 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

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

Oferta wyłącznie dla  
pośredników, deweloperów  

i rzeczoznawców majątkowych
Pierwszy miesiąc bezpłatnie

Masz dość  
przeglądania gazet i portali  
w poszukiwaniu ofert prywatnych?

SPRAWDŹ NA 

WWW.POP.KRN.PL

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

Telefon 602 755 654

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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Kraków, ul. KołowaQQ , Bronowice, 43 m2, dwa pokoje, 
nowe, komfortowo urządzone, w eleganckim aparta-
mentowcu (centrum fitness, basen), garaż, piwnica. 
Cena 525.000 zł. Tel. 0781-459-815.

Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów, QQ 28 m2, pokój 
z aneksem, II p. Cena 219.000. Tel. 0504-548-326

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

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

Kraków, ul. Mazowiecka, QQ Krowodrza, 75 m2, II 
p., od strony parku. Teren ogrodzony, strzeżony 
24 h, przed budynkiem zagospodarowany ogród, 
fontanna. Apartament składa się z 3 pokoi, kuchni, 
dużej łazienki oraz przedpokoju z wbudowaną szafą 
wnękową. Apartament jest przestronny, słoneczny i 
funkcjonalny. Cena 1.000.000 zł. Tel. 0669-606-395, 
e-mail: a.regina@wp.pl

Kraków, al. Mickiewicza, QQ 56 m2, dwa pokoje + 
strych + piwnica, IV p., stan dobry. Cena 650.000 
zł. Tel. 0663-634-394

Kraków, ul. Nuszkiewicza 6, QQ Prądnik Czerwony, 
56,4 m2 + antresola ok. 10 m2, III p. Kuchnia jasna 
z jadalnią (salonem), dwa pokoje, łazienka z WC, 
przedpokój ze schodami na antresolę, piwnica. 
Pomieszczenia wspólne: suszarnia, wózkownia oraz 
ogrodzony parking z bramą na pilota Czynsz ok. 300 
zł. Cena 420.000 zł do negocjacji. Tel. 0888-911-359, 
e-mail: m.p.palka@gmail.com

Kraków, ul. Opolska, QQ Krowodrza, 52 m2. Mieszkanie 
3-pokojowe, wysoki parter, osobno WC, na podło-
gach deska barlinecka, flizy, okna plastikowe, rolety 

antywłamaniowe elektryczne, piwnica, ogrzewanie 
miejskie. Cena 299.000 zł. Tel. 506161474 (kontakt 
po godz. 18), e-mail: dagmaratybor@interia.pl

Kraków, ul. PękowickaQQ , Biały Prądnik, 72 m2. 
Mieszkanie składa się z salonu 24 m2 z balkonem, 
dwóch sypialni, jasnej i częściowo otwartej na salon 
kuchni z balkonem i zejściem do ogródka, łazienki 
z wanną i WC, przedpokoju oraz piwnicy. Wysoki 
standard wykończenia, system alarmowy, monito-
ring, rolety zewnętrzne, drzwi Gerda. Cena 475.000 
zł. Tel. 0603-863-048, e-mail: monika.koszalka@
lexmark.pl

Kraków, Prokocim, QQ 38,8 m2, III p., winda, CO, spół-
dzielczo-własnościowe, nowe okna PCV, do niewiel-
kiego remontu. Cena 220.000 zł, do negocjacji. Tel. 
0500-829-852

Kraków, ul. StarowiślnaQQ , Stare Miasto, 45 m2. Sty-
lowe mieszkanie, dwa kroki od Rynku Głównego w 
kamienicy, po generalnym remoncie. Mieszkanie ci-
che, ogrzewanie elektryczne, parkiety. Cena 590.000 
zł. Tel. 0607-642-356, e-mail: greta.deprati@gmail.
com 

Kraków, ul. Włoska, QQ 48,7 m2, dwa pokoje, IV p./V 
p., winda, bezpośrednio. Cena 315.000 zł. Tel. 0663-
363-417, 012-655-34-17.

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

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

Oferta wyłącznie dla  
pośredników, deweloperów  

i rzeczoznawców majątkowych
Pierwszy miesiąc bezpłatnie

Aktualizacja  
ofert prywatnych  
7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę

SPRAWDŹ NA 

WWW.POP.KRN.PL

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

NOWA WILLA
250 m2, działka 7 a, Cena 2.300.000 zł

Tel. 0502-514-787
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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”

Kraków, Wola DuchackaQQ , 46 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka oraz osobne wc, balkon, II piętro. Cena 
300.000 zł. Tel. 0888-183-947

Kraków, ul. Wysłouchów, QQ Kurdwanów, 51 m2, małe, 
kameralne bloczki z 2002 roku, teren ogrodzony, wóz-
kownia. Możliwość wykupienia lub najmu miejsca w 
garażu podziemnym. Czynsz 240 zł. Cena 365.000 zł. 
Tel. 0512-356-390, e-mail: asoltys@lunalux.pl

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

LegionowoQQ , 64 m2, nowe okna pcv, budynek ocie-
plony, domofon. Bardzo dobra lokalizacja – szkoła, 
przedszkole, przychodnie, apteki, sklepiki osiedlowe, 
dużo zieleni, blisko PKS I PKP. Cena 280.000 zł. Tel. 
022-774-02-54, e-mail: mebes@wp.pl 

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 

Malbork, QQ Piaski, 61 m2, bardzo dobra lokalizacja, w 
pobliżu szkoły, przedszkole, sklepy, kościoły, przy-
chodnia zdrowia, przystanek autobusowy. W cenie 
mieszkania zabudowa kuchni, przedpokoju, pokoju 

dziecięcego. Łazienka i wc osobno, kafle. Podłoga 
szwedzka w pokojach.. Cena 215.000 zł. Tel. 0509-
000-663, e-mail: iwamir@op.pl

Nowy Sącz, QQ centrum, 52 m2, 3 pokoje, I p., nowe, 
wykończone, duża loggia, przynależne miejsce par-
kingowe. Cena 265.000. Tel. 0504-548-326

Otwock, QQ 68 m2, ciche, do odświeżenia. Widna 
kuchnia z nowym sprzętem, połączona z salonem, 
balkon od strony lasu, pod oknami ogrodzony 
ogródek. Rolety antywłamaniowe, okna wschód-
zachód, podłoga drewniana-dąb i sosna. Blok czysty, 
zadbany, wokół dużo zieleni, doskonałe połączenie 
z Warszawą. Cena 420.000 zł. Tel. 0509-481-186, 
e-mail: idubicka@op.pl 

Pszczyna, QQ 60 m2, I p./ IV p., bardzo ładne mieszka-
nie. Trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, i ustawny 
przedpokój, duży balkon od strony południowej z 
widokiem na ogródki działkowe. Piwnica – ok. 8 m2. 
Cena 175.000 zł. Tel. 0724-608-065, e-mail: pszczy-
na_2009@wp.pl

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

Szklarska PorębaQQ , 51 m2, po remoncie, piękna 
lokalizacja. Kuchnia umeblowana, sprzęt AGD, WC 
i łazienka osobno. Cena 232.000 zł. Tel. 0603-189-
844, e-mail: amwylegala@interia.pl

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

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

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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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 
własnym, 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@screennet-
work.pl

Warszawa QQ Białołęka, 48 m2, parter, dwa pokoje z 
widną kuchnią, 2 balkony, nowe budownictwo, przy 
wale wiślanym. Do mieszkania przynależy komórka 
lokatorska i naziemne miejsce postojowe. Cena 
315.000 zł. Tel. 0 504237349, e-mail: izakarpowicz@
interia.pl 

Warszawa QQ Białołęka, pow. użytkowa 48 m2. Salon 
o pow. 19 m2,od strony południowej z nieograni-
czonym widokiem na panoramę Warszawy; kuchnia 
widna, wyposażona w szafki i sprzęt AGD (zmywarka, 
lodówka, płyta gazowa z piekarnikiem elektrycznym), 
w pokoju o pow. 12m2 duża szafa wnękowa, druga 
szafa w przedpokoju, łazienka z  wanną, terako-
ta, glazura, w pokojach panele podłogowe. Cena 
311.000 zł. Tel. 0695-809-807, e-mail: agnieszka.w@
derby.waw.pl

Waszawa, QQ Bielany, 51 m2, ciche, glazura, terakota 
w pokojach pakiet, przedpokój w boazerii w bardzo 
dobrym punkcie komunikacyjnym. Cena 420.000 zł. 
Tel. 0889-904-299, e-mail: agaska188@wp.pl

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

Wrocław, QQ Psie Pole, 58 m2, trzy pokoje, dwupoziomo-
we. Na piętrze sypialnia, na dole półotwarta kuchnia 
(w pełni wyposażona – zmywaka) z salonem, mały 
pokój, łazienka, balkon. Komfortowe (z klimatyzacją) 

na zamkniętym osiedlu (rok budowy 2003), miejsca 
parkingowe wewnątrz osiedla, piwnica. Piękna 
okolica – łąki, las, rzeka. Cena 368.000 zł. Tel. 0608-
448-683, e-mail: m35sie2@o2.pl

SPRZEDAŻ DOMY
ok. Aleksandrowa ŁódzkiegoQQ  Ruda Bugaj, 148 m2, 
działka 10,6 ha. Parter: kuchnia, salon, łazienka, po-
mieszczenie gospodarcze, garaż, kotłownia, korytarz, 
przedsionek. Piętro: trzy sypialnie, duża łazienka. 
Działka w pełni ogrodzona i uzbrojona w przydo-
mową oczyszczalnie ścieków, prąd, wodę oraz gaz. 
Cena 510.000 zł do negocjacji. Tel. 0500-517-461, 
e-mail: twojachata.biuro@poczta.fm

BębłoQQ , 160 m2 pow. użytkowej, 240 m2 pow. całko-
witej, działka 9 a, prąd, woda, tynki. Cena 520.000 
zł. Tel. 0602-887-633

CianowiceQQ  170 m2, działka 9 ha, usytuowany w 
enklawie 8 domków, ciekawa, stylowa architektura. 
Parter: wiatrołap, holl, salon z kominkiem, kuchnia, 
jadalnia, łazienka, spiżarka, kotłownia, pralnia, garaż. 
Poddasze: 4 duże sypialnie, pokój kąpielowy, holl. 
Cena 670.000 zł. Tel. 0509-932-308, e-mail: malgo-
rzata2@poczta.onet.pl

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

HajnówkaQQ , 56 m2, działka 3,5 a, 19 km od Białowieży. 
Dom drewniany, 3-pokojowy, z kuchnią, łazienką, 
przedpokojem i werandą, ogrzewany przez CO, pod-
łączony do sieci wodociągowej i kanalizacji. Działka 
ogrodzona nowym drewnianym płotem, w ogrodzie 
rosną owocowe drzewa i krzewy. Na działce budynek 
gospodarczy o pow. 15 m2. Cena 120.000 zł. Tel. 
0504-046-266, e-mail: kalilak@onet.pl

ok. Kalwarii ZebrzydowskiejQQ  Zarzyce Wielkie, 290 
m2, działka 45,5 a. Wybudowane są fundamen-
ty z płytą. Na działce są wszystkie media. Cena z 

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 2.000.000 zł

Tel. 0 660 105 522

Więcej na www.dom500.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)
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gmina JERZMANOWICE

GOTKOWICE  
przy trasie Kraków – Olkusz.

Działka budowlana o powierzchni 10 a  
położona przy dojazdowej drodze asfaltowej 

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

Cena 160 000 zł 
Informacje tel. 501 436 937

projektem. Działka z pięknym widokiem na góry i 
opadająca w stronę południa i lasu, na wzniesieniu. 
Cena 150.000 zł. Tel. 0790-334-496, e-mail: ciif@
poczta.onet.pl

KarpaczQQ , 500 m2, działka 6,24 a. Budynek posiada 
kategoryzację jako obiekt hotelarski typu pensjonat. 
Nazwa – pensjonatu Daglezja. Sześć pokoi o pow. 20 
m2, cztery pokoje o pow. 16 m2, dwa apartamenty 
o pow. 50 m2, świetlica, zaplecze gastronomiczne. 
Okna PCV. Dach ogrzewany, garaż wolnostojący. 
Cena 2.200.000 zł. Tel. 075-761-92-73, e-mail: pen-
sjonat@daglezja.com

gm. KocmyrzówQQ  Baranówka, 127, działka 1550 m2. 
Stan surowy, otwarty, murowany, typ dworek. Funda-
ment z wylewką na dwa garaże i pom. gospodarcze; 
ogrodzenie: słupki i fundament; media: woda i prąd. 
Cena 265.000 zł. Tel. 0600-974-002

KopankaQQ , 150 m2, działka 13,5 a, stan surowy 
otwarty. Dom piętrowy, na paterze: pokój dzienny 
połączony z jadalnią, kuchnia ze spiżarnią, łazienka, 
wiatrołap i hol, na I piętrze: trzy sypialnie, dwie 
łazienki i garderoba. Dodatkowo istnieje możliwość 
wykorzystania poddasza. Cena 499.000 zł. Tel. 0602-
371-122, e-mail: surowieckamila@gmail.com

ok. KrakowaQQ , 300 m2, działka 15 a, nowy, w pełni 
urządzony, wykończony w najwyższym standardzie. 
Cisza, spokój, idealna komunikacja z centrum Kra-
kowa. 3 min do autostrady, 5 min - lotnisko, 10-12 
min- Rynek. Garaż dwustanowiskowy, centralne 
nagłośnienie, odkurzacz centralny, monitoring. No-
woczesny ogród z nawodnieniem, ogród zimowy, 
instalacja solarna. Dom na wzgórzu, ekspozycja połu-
dniowa. Cena 3.000.000 zł, e-mail: pajb@interia.pl

ok. Krakowa,QQ  Baczyn, 324 m2, działka 35 a, eks-
kluzywny, położony w malowniczej okolicy Dolinek 
Krakowskich, 20 min. od centrum Krakowa. Parter: 
garaż dwustanowiskowy, biblioteka, łazienka z 
pralnią i kotłownią oraz spiżarka; I piętro: salon z 
kominkiem, kuchnia, jadalnia z wyjściem na taras, 
gabinet, toaleta i obszerny hall; II piętro: 4 sypialnie, 

garderoba oraz pokój kąpielowy. Cena 1.490.000 zł. 
Tel. 0602-197-376, e-mail: makulig@op.pl

ok. KrakowaQQ , Paszkówka, 20 km od Krakowa, dom 
energooszczędny z 2006 roku, 132 m2, wykończony, 
garaż. Cena 495.000 zł. Tel. 0601-238-991, e-mail: 
picado@wp.pl

ok. KrakowaQQ  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 mieszkanie w Kra-
kowie. Cena 799.000 zł. Tel. 012-274 29 58, 0609-
189-316, 0601-439-141, e-mail joanna.zygmunt@
radiokrakow.pl

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

KrakówQQ , Czyżyny, 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

Kraków, ul. Wiosenna,QQ  Wola Justowska, 140 m2, 
działka 3,5 a, nowy, umeblowany, niezamieszka-
ły 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

Kraków, ul. WodociągowaQQ , 80 m2, działka 11 a, 
do generalnego remontu, w odległości ok. 250 m 
od Kopca Kościuszki. Unikalna lokalizacja na połu-
dniowym stoku. Cena 795.000 zł do negocjacji. Tel. 
0887-922-801, e-mail: szumiec.a@gmail.com

Kraków, Wola JustowskaQQ , 250 m2, działka 7 a, nowa 
willa. Cena 2.300.000. Tel. 0502-514-787

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. KrosnaQQ , Jedlicze, 109 m2, działka 20 a, uzbro-
jona, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój – do 
zamieszkania. Rok budowy 1960. Cena 210.000 zł. 
Tel. 0506-629-791

MichałowiceQQ , Komora, 245 m2, do zamieszkania. 
Cena 1.200.000 zł do negocjacji. Tel. 012-357-14-89 
(wieczorem).

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

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

Michałowice, KsiążniczkiQQ , 6 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

MogilanyQQ , ok. Parkowego Wzgórza, 170 m2, 10 a, 
nowy, wykończony, 5 pokoi, 2 łazienki, alarm, rolety, 
kamery, teletechnika, garaż, do zamieszkania. Cena 
1 259.000 zł. Tel. 0606-400-808

MyśleniceQQ , Polanka 375 m2 dom z częścią usługo-
wą (motoryzacja), działka 12 a, możliwość zamiany 

na mieszkanie w Krakowie, www.lr.pl/dzialki. Cena 
590.000 zł. Tel. 0508-008-308

gm. NarewQQ , Trześcianka, 145 m2, działka siedliskowa 
22 ha. Dom z drewna, budynek gospodarczy, stodo-
ła, oczko wodne. Szerokość od frontu 26 m. Media 
znajdujące się na działce: energia elektryczna oraz 
woda. Spokojna okolica, w sąsiedztwie nowe domy 
jednorodzinne. Cena 330.000 zł. Tel. 0602-170-594, 
e-mail: janjasiuk@op.pl

Piaseczno, QQ Henryków - Urocze, 218 m2, działka 
10,78 ha. Dom w stylu dworku, nawiązujący do 
stylu prowansalskiego. Kuchnia zabudowana, w 
pełni umeblowana, jadalnia w wykuszu, salon z 
kominkiem, 4 sypialnie, 3 łazienki, garderoba, po-
mieszczenie gospodarcze. Podłoga – dąb i gres, ko-
minek, ogrzewanie podłogowe, system nagłośnienia, 
system alarmowy, klimatyzacja, system ogrzewania 
nadmuchowy hybrydowy, centralny odkurzacz, ga-
raż na 2 auta. Na działce system automatycznego 
podlewania. Cena 1.700.000 zł. Tel. 0697-033-319, 
e-mail: ajankows@interia.pl 

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

gm. SkałaQQ , Cianowice Duże 175 m2, działka 8 a, 
usytuowany w enklawie 3 domków, ciekawa, stylowa 
architektura. Parter: wiatrołap, hall, salon z komin-
kiem, kuchnia, jadalnia, łazienka, spiżarka, kotłownia, 
pralnia, garaż. Poddasze: 3 duże sypialnie, pokój ką-
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pielowy, hall. Podgrzewane podłogi, inst. kominkowa, 
alarmowa, telewizja, domofon. Cena 560.000 zł. Tel. 
0509-932-308, e-mail: malgorzata2@poczta.onet.pl

ok. SkałyQQ , Rzeplin, 172,6 m2, działka 8 a, 2 domy 
w stylu jurajskim, w spokojnej i cichej okolicy, 2 km 
od głównej drogi Kraków-Skała,16 km od północnej 
granicy Krakowa. Posiadłość ogrodzona, częściowo 
zagospodarowana (trawnik, drzewka iglaste). Elewa-
cja: tynk + drewno. Parter: salon z otwartą kuchnią, 
łazienka, kotłownia z pom. gosp., garaż. Poddasze: 3 
sypialnie, łazienka. Cena 560.000 zł. Tel. 0604-930-
836, e-mail: martaapb@interia.pl

SkawinaQQ  216 m2, działka 5,4 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

TargowiskoQQ  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

Węgrzce WielkieQQ , 140 m2, działka 4,5 a. Parter: 
wiatrołap, holl, salon z kominkiem, kuchnia z ja-
dalnią, WC, pomieszczenie gospodarcze. Poddasze: 
3 sypialnie, pokój kąpielowy, holl. W domu alarm, 
szyby antywłamaniowe, pozostaje całe wyposażenie. 
Działka zagospodarowana, dużo zielni. Cena 689.000 
zł. Tel. 0502-179-145, e-mail: zuzannamaja@op.pl

ok. WieliczkQQ i, Koźmice Wielkie, 80 m2, działka 88 
a. Dom z cegły, do remontu. Cena 280.000 zł. Tel. 
0508-008-308

ok. Wieliczki ŁazanQQ y, 130 m2, działka 10 a. Pięknie 
położona, widokowa działka, pomiędzy nowymi 
domami, w cenie wykonanie fundamentów w/g 
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

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

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

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

ŻurominoQQ , 50 m2, działka 12,6 a. Domek wypo-
czynkowy, całoroczny położony nad J. Raduńskim. 
Dwa pokoje:17 i 10,5 m2, kuchnia, WC + prysznic, 
pomieszczenie gospodarcze, taras. Instalacja wod. 
– kan.. Kominek zamknięty z płaszczem i rozprowa-
dzeniem ciepłego powietrza. Działka częściowo zale-
siona z licznymi krzewami ozdobnymi. Cena 230.000 
zł. Tel. 0604-333-339, e-mail: nutbi@gazeta.pl

SPRZEDAŻ DZIAŁKI
Andrychów, QQ Zagórnik, 64 a, budowlane, podział do 
uzgodnienia. Działki położone w zacisznej okolicy, 
dojazd drogą asfaltową, media w drodze. Cena 
50 zł/m2-do negocjacji. Tel. 0608-433-786, e-mail: 
ewita1_27@o2.pl

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

ok. Bochni, QQ 12 a, budowlana, uzbrojona, widokowa. 
Pilnie sprzedam. Cena 41.000 zł netto. Tel. 0794-
653-245

ok. Broka, QQ 1 a; atuty: czyste środowisko, przy lesie, 
spokój, dogodny dojazd do Waszawy, uzbrojona 
w prąd. Cena 25.000 zł. Tel. 0727-508-530, e-mail: 
milenamlynaczuk@wp.pl

Czapielsk, QQ 11 a, budowlana, pięknie położona wśród 
lasów, prostokątna, woda i prąd doprowadzone do 
granicy działki. Droga dojazdowa utwadzona. Cena 
160.000 zł, e-mail: ulaoza1@wp.pl

ok. Czosnowa, QQ Sowia Wola Folwarczna, 14,54 a, 
budowlana, szer. 27 m, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Puszczy Kampinowskiej. Wszystkie media (kanalizacja 
w budowie). Dojazd z trzech stron, możliwość po-
działu lub zbudowania bliźniaka. Cena 290.000 zł. 
Tel. 022-812-04-12, e-mail: tomek@stalplast.pl

Dąbrowa SzlacheckaQQ , 8,2 a, o wymiarach 24 m x 
26 m, piękna okolica, las, spokój 300 m, przystanek 
autobusowy, media na działce, sąsiedztwo nowych 
domów, 12 km na Salwator. Cena 126.000 zł. Tel. 
0501-217-799, 0885-199-867

ok. Dobrej, QQ Porąbka, 42 a, budowlana, przy drodze 
asfaltowej gminnej na lekkim wzniesieniu, 50 km od 
Krakowa. Bliskie sąsiedztwo lasu oraz luźnej zabu-
dowy domów jednorodzinnych; niedaleko wyciągu 
narciarskiego. Cena 105.000 zł. Tel. 0668-377-717, 
0519-439-164, e-mail: reginaszewczyk@onet.eu

Doktorce, QQ 64,16 a, budowlana z pozwoleniem pro-
wadzenia usług nieuciążliwych. Położona na skraju 
wsi i kompleksów leśnych, przy drodze asfaltowej, 

w pobliżu rzeka Narew. Do Białegostoku ok. 23 km. 
Cena 190.000 zł. Tel. 0604-507-225, e-mail: ilona.
niew@neostrada.pl

Gaj QQ k. Krakowa, 40 a, budowlana, uzbrojona, MU-1 
z możliwością podziału. Cena 27.000 zł/a. Tel. 0603-
985-846

ok. GlinikaQQ  Charzewskiego 2,5 ha, 300 m od drogi 
asfaltowej, większość porośnięta lasem mieszanym, 
teren pagórkowaty. Dodatkowo możliwość kupna 
przylegającej działki 42 a z wydanymi warunkami 
zabudowy, bezpośrednio przy gminnej drodze as-
faltowej. 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 nowo powstające 
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, e-mail: krzysztofput@interia.pl

ok. Grodziska Mazowieckiego, QQ 15 ha, 200 m od 
lasu. Dojazd drogą gminną, doskonała lokalizacja. 
Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza 
zabudowę jedynie domów jednorodzinnych. Prąd na 
działce, woda miejska i gaz miejski w granicy działki, 
kanalizacja w planach. Cena 247.500 zł. Tel. 0695-
191-263, e-mail: Marian81@vp.pl

pow. Gryfice, QQ Brojce, 30 a, 3 działki siedliskowe, 
wszystkie media przy granicy działek. Teren dla ludzi 
lubiących ciszę i spokój. Do lasu ok. 500 m, do morza 
ok. 25 km. Cena 32.000 zł. Tel. 0501-225-650, e-mail: 
rl2702@wp.pl

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

Jastarnia, QQ 23,3 a, pastwiska, w przyszłości ma po-
wstać osiedle pensjonatów o powierzchni 2300 m2, 
w pobliżu nowo powstałego osiedla domów jedno-
rodzinnych i pensjonatów. Graniczy z dostępem do 
plaży od strony zatoki do Morza Bałtyckiego, w od-
ległości 200 m: korty tenisowe, szkółki Windsurfing, 
plac zabaw dla dzieci i wiele innych atrakcji. Cena 
1.300.000 zł. Tel. 0504-054-832, e-mail: ponton@
hel.org.pl

gm. Jerzmanowice, QQ 48 a, budowlano-rolna, wido-
kowa. Cena 170.000 zł do negocjacji. Tel. 012-357-
14-89 (wieczorem)

Jerzmanowice, QQ 10 a, budowlana, kwadratowa, 
pięknie położona, ekspozycja południowa, dojazd 
drogą asfaltową, 800 m od trasy Kraków-Olkusz, 15 
min. od Macro, bardzo blisko centrum Jerzmanowic. 
Media w drodze, przyłącza uzgodnione. Aktualne 
pozwolenie na budowę. W cenie projekt domu. 

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

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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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

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

Możliwość zakupu większej powierzchni – 20 lub 
30 a, z opcją wybudowania maksymalnie trzech 
domów. Cena 147.000 zł. Tel. 0605-195-005, e-mail: 
dzialka_jerzmanowice@gazeta.pl

Jeszkowice, QQ 2,2 ha (możliwość podziału), budowla-
na, między wsią a nowopowstałym osiedlem dom-
ków jednorodzinnych, przy drodze z mediami, woda, 
prąd, kanalizacja, telefon. Spokojna, cicha okolica, 
pełna zieleni, z dala od ruchliwej drogi. Cena 99 zł/
m2, całość 2.178.000 zł. Tel. 0600-159-053, e-mail: 
fdf.konie@vp.pl

ok. Kamienia Pomorskiego, QQ 1 ha. Czysta, spokojna 
okolica, blisko las, woda, kanał wpadający do Zalewu 
Kamieńskiego. Możliwość podziału na mniejsze dział-
ki po 3200 m2. Cena 384.000 zł do uzgodnienia. Tel. 
091-382-73-20, e-mail: marek-gogacz@wp.pl

Karpacz, QQ 29,32 a, w strefie pośredniej miasta, w 
zasięgu mediów miejskich – sieć wodociągowa, ener-
getyczna, telefoniczna, sanitarna. Zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego 
teren przeznaczony jest na cele usług turystycznych 
i komercyjnych. Tel. 0655-174-124, e-mail: dorota.
koszykowska@agro-handel.com.pl

ok. KatowicQQ , Piotrowice, 12,53 a, budowlana o wym. 
ok. 31 x 40 m2, z dojazdem utwardzonym. Wszystkie 
media w granicy działki. Ładna, spokojna okolica z 
nowa, niską zabudową domków jednorodzinnych. 
Idealna pod dom wolnostojący lub bliźniak. Cena 
249.347 zł. Tel. 0508-369-177, e-mail: grzelecjacek@
interia.pl

ok. Koluszek, QQ Przanowice, 33 a, budowlana, ogro-
dzona z dwóch stron, wym. ok. 33 x 100 m, całość 
podzielona na 4 działki 900, 800, 800, 800 m2. Na 
działce jest słup z prądem, woda w drodze, gaz z 
siecią w miejscowości. Cena 250.000 zł. Tel. 0693-
808-069, e-mail: bogdan-52@tlen.pl

okQQ . Kowies, 5 ha, z sadem, dogodny dojazd, blisko 
trasy katowickiej. Możliwość likwidacji sadu. Cena 
460.000 zł. Tel. 0784-170-479, e-mail: krysia902@
interia.pl

Kraków,QQ  w kierunku na Wieliczkę. Piękna, 7,4 a, 
dojazd autobusem 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.

Kraków, ul. Agatowa BieżanówQQ , 1,13 ha, inwe-
stycyjna o szerokich możliwościach zabudowy: 
prawomocne WZ na budownictwo mieszkaniowe 
lub na komercję. Cena netto ( 199 zł/1 m2 ) - do 
poważnych negocjacji. Możliwość aportu do spółki 
( brak VAT-u). Cena 2.753.368 zł. Tel. 0664-054-642, 
e-mail: dzialkaoferta@op.pl

Kraków, Bieżanów, QQ 174 a, komercyjna, WZ i ZT. Cena 
9900 zł/a. Tel. 0508-008-308

Kraków, ul. CzanochowickaQQ , Bieżanów, 54,6 a, 
budowlano-inwestycyjna, na granicy gminy Kraków 
i Wieliczka. Na działce stoi dom (w cenie działki) z 
lat 30., z przypisanym numerem domu, co znacznie 
skraca całą procedurę administracyjną ubiegania się 
o pozwolenia. Cena 999.000 zł. Tel. 0514-448-513, 
e-mail: francuz77@wp.pl

Kraków, ul. MazowieckaQQ , 3.500 m2, działka 5,94 ha, 
teren pod inwestycję. Prawomocna decyzja WZ i ZT 
na budynek usługowo-mieszkalny, wykonana kon-
cepcja architektoniczno-urbanistyczna. Doskonałe 
miejsce na hotel, biura, aparthotel. Cena 6.000.000 
zł, e-mail: akbverwaltung@poczta.onet.pl

Kraków-Olkusz, QQ 2 a, komercyjna, przy drodze Kra-
ków – Olkusz, pod dużą reklamę. Cena 10.000 zł/a. 
Tel. 012-357-14-89 (wieczorem)

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

Kraków, 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

Kraków, ul. Rogozińskiego, QQ Śródmieście, 15,72 a, 
brak WZ i ZT, działka o przeznaczeniu komercja + 
usługi M4, odległość 150 m od ronda Kotlarskiego. 
Cena 5000 zł. Tel. 0603-863-035, e-mail: glowacka.
renata@pl.sika.com

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 
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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

gm. Liszki, QQ Jeziorzany, 10 a, budowlaną, o wym. 
30 x 34 m, w drugiej linii zabudowy. Dojazd drogą 
utwardzoną. Media na sąsiedniej działce. Widok na 
skałki wapienne, jezioro i las, bardzo dobre połącze-
nie z Krakowem. Cena 160.000 zł. Tel. 668-419-516, 
e-mail: igreq@interia.pl

Łętkowice QQ Radziemice, 2 ha, 20 km od Krakowa. 
Według najnowszego wypisu z rejestru gruntów, 
prawie 1h 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

ok. Miłocina, QQ 60 a, budowlana z możliwością po-
działu na dwie po 30 a. Cena 150.000 zł. Tel. 0693-
30-07-59, e-mail: leszek.miroslaw@neostrada.pl

ok. Mławy, QQ Otocznia Stara, 43 a, dojazd z dwóch 
stron drogą asfaltową. Działka uzbrojona, prąd i 
woda. Cena 130.000 zł. Tel. 0668-815-646, e-mail: 
marekk140163@wp.pl

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

ok. Myślenic, QQ Jawornik, 12,5 a, budowlana, wym. 
22 m szer. x 56 m dł. Dojazd: droga utwardzona ok. 
200 m od drogi wojewódzkiej. Media w drodze lub 
na sąsiedniej działce. Kanalizacja – zatwierdzony 
projekt do realizacji (2010). W okolicy las, strumień. 
Cena 138.000 zł. Tel. 0660-612-325, e-mail: afurga-
la@mp.pl

Osiek, QQ okolice 1,5 ha, łąka i ziemia orna z dostępem 
do jeziora Udzierz, na skraju Borów Tucholskich. 
Wielkość działki pozwala na wybudowanie siedliska. 
Dojazd szosą asfaltową (droga 214) + 800 m drogą 
polną. Cena 135.000 zł. Tel. 0602-381-049, e-mail: 
rossa@ekontakty.pl

Popielżyn-Zawady, QQ 8 ha, wodociąg 800 m, prąd 800 
m, na działce lasek 0,8 ha, dojazd z asfaltowej drogi 
dojazdowej drogą szutrową. Okolica cicha, do rzeki 
Wkry 1 km, bardzo dużo domków rekreacyjnych i 
całorocznych. Cena 480.000 zł. Tel. 0501-066-673, 
e-mail: mgronia@interia.pl

Pychowice, QQ ul. Rodzinna, 7,5 a + droga dojazdowa 
1,35 a; budowlana, wym. 30 m x 25 m, miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, ogrodzona, 
w drodze woda i gaz, prąd na działce. Cena 780.000 
zł. Tel. 0888-685-555, e-mail: redah@op.pl

Rączna, QQ 66 a, budowlana. Prawomocne pozwolenie 
na budowę 6 domów wolnostojących o powierzchni 
użytkowej 180 m2 każdy. Projekt przyłącza wodocią-
gowego oraz elektrycznego, warunki przyłączenia 
do sieci gazowej, opinia ZUDP. Cena 928.000 zł. Tel. 
0602-375-582

Rokitnica, QQ 10 a, budowlane, przeznaczone pod 
zabudowę jednorodzinną. Aktualny plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy, blisko Pruszcza Gd. i 
Gdańska, udziały w działce drogowej. Cena 120.000 
zł. Tel. 058-683-39-93, e-mail: andrzej.st15@wp.pl

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

ok. Skorocic, QQ Buski, 65 a, budowlana, ładna. Cena 
85.000 zł. Tel. 0798-080-094, e-mail: daek75@
inMail.pl

SwoszowiceQQ , ul. Matematyków Krakowskich, 40 a, 
z WZ pod zespół budynków mieszkaniowych jed-
norodzinnych. Lekko nachylona, stok południowy, 
widokowa. Sąsiedztwo nowych domów, media 
w granicy drogi asfaltowej. Cena 800.000 zł do 

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

HALA DO WYNAJĘCIA
Dobra lokalizacja

KRAKÓW - PODGÓRZE – RYBITWY
Firma wynajmie nowoczesną, ogrzewaną halę

o pow. 2.600 m2, wysokość 7,30/8,95 m,  
z suwnicą 5T, zapleczem sanitarno- biurowym  

oraz placem manewrowym.

Kontakt: 509 373 302, 012 65 22 240
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negocjacji. Tel. 0602-256-001, e-mail: agnieszka.
krzystek@poczta.fm

Szczyglice, QQ 50 a, budowlana. M1U - budownictwo 
mieszkaniowe, usługi, przy drodze Kraków – Balice. Sze-
rokość: 170 m/42-27 m, z możliwością zabudowy szere-
gowej lub bliźniaczej. Media w drodze: kanalizacja, prąd, 
gaz, woda. Cena 1.400.000 zł. Tel. 0504-940-997

SzyceQQ , 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. tel.. e-mail: 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 metrów drogą gminną.. Cena 506.000 zł. Tel. 
0698-839-781, e-mail: mongad@wp.pl

Warszawa QQ Wesoła - Stara Miłosna, 12 a, w bezpo-
średnim sąsiedztwie Mazowieckiego Parku Krajo-
brazowego. Wymiary 30 x 40 m. Dojazd ulicą Ma-
zowiecką 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

Warszawa, QQ Żoliborz, Młociny, 6,34 a, budowlana, o 
wym. ok. 31,68 m x 20 m. W zielonej, willowej części 
Warszawy na Żoliborzu-Młociny. Media: prąd, gaz, 
woda, szambo. W strefie zabudowy jednorodzinnej 
lub bliźniaczej, położona pomiędzy Parkiem Młociń-
skim a Bielańskim. Cena 1.040.000 zł do negocjacji. 
Tel. 0517-0667-00, e-mail: metafory634@gmail.
com

WarszawaQQ , 12 a, wymiary 30 m x 40 m, w bezpośred-
nim sąsiedztwie Mazowieckiego Parku Krajobrazowe-
go. Wszystkie media w ulicy – woda, kanalizacja, gaz, 
prąd. Sąsiedztwo nowych domków jednorodzinnych 
i bliźniaków. Obowiązuje plan zagospodarowania – 
budownictwo jednorodzinne, może być bliźniacze. 
Cena 699.000 zł. Tel. 0601-353-556, e-mail: renia-
fer@neostrada.pl

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.

Wieliczka, QQ Pawlikowice, 78 a, budowlana, widoko-
wa, południowa. Na działce: woda. prąd, gaz. W 
pobliżu nowo wybudowane domy. Cena 17.000 zł/a. 
Tel. 0601-867-455

WieliczkaQQ , Przebieczany 16 a, komercyjna, przy 
trasie E40, www.lr.pl/dzialki. Cena 190.000 zł. Tel. 
0508-008-308

ok. Wieliczki, QQ Łysokanie, 7 a, wym. 21 m x 35 m, 
wystawa południowa. Z działek bardzo ładny widok 
na pola, łąki i góry. oznaczona na mapie 19/C). Media 
dostępne w bezpośrednim sąsiedztwie działek. W 
cenie jest udział w prywatnej drodze (dojazd tylko 
do tych działek).Cena 85.000 zł. Tel. 0661-710-710, 
e-mail: piotrek.p44@gmail.com

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 9 a, budowlana, atrakcyjna, na-
chylona, nieuzbrojona. Cena 330.000 zł. Tel. 0601-
496-232

ok. Władysławowa QQ Karwia 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, o wymiarach około 50 m x 100 
m, oznaczona symbolem PU – tereny produkcyjno-
usługowe. Media, tj.: prąd, woda i gaz, znajdują się 
na działce, kanalizacja w trakcie budowy. Dojazd 
drogą utwardzoną, gminną. Możliwość kupienia 
większego terenu PU. Cena 200.000 zł. Tel. 0509-
374-663, e-mail: tadekb1979@o2.pl

Wola Jabłońska, QQ 1 ha, położona przy szosie 
powiatowej z Nowego Tomyśla w kierunku Ra-
koniewic. Możliwość podziału na mniejsze dział-
ki budowlane. Cena 400.000 zł do negocja-
cji Tel. 0666-974-139, e-mail: chiziu77@wp.pl 

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

Do wynajęcia powierzchnie biurowe,  
magazynowe i chłodnicze w Krakowie  

przy ul. Pana Tadeusza. 
Obiekt o powierzchni składowej ok. 2000 m2. Pomieszcze-
nia o powierzchni  ok. 300 m2 i wysokości 6 m. Atrakcyjny 
teren na działce o powierzchni 1 h, ogrodzony, strzeżony, 
przyległy do ul. Nowohuckiej. Magazyny posiadają rampę 
samochodową, miejsca parkingowe oraz plac manewrowy  

dla TIR-ów. Posiadamy również magazyny i chłodnie składowe 
w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Dębicy i Zarszynie  

k. Sanoka

Kontakt telefoniczny:
698 548 320, 698 634 958

e-mail: janusz.piecha@eskaholding.pl
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ok. Wrocławia, QQ Jeszkowice, 1 ha, budowlana, 6 km 
od Wrocławia, położona między wsią a nowopowsta-
łym osiedlem domków jednorodzinnych, przy drodze 
z mediami. Piękna okolica zapewnia prywatność, 
ciszę, zieleń i spokój. Cena do negocjacji. Tel. 0600-
159-053, e-mail: fdf.konie@vp.pl 

Zawoja, QQ 19,06 a, budowlana, uzbrojona, z widokiem 
na Babia Górę, nr ewidencyjny 22197. Cena 210.000 
do negocjacji. Tel. 0668-493-396

Zawoja, QQ 42,76 a, budowlana, uzbrojona, w pobliżu 
szkoły, boisko Orlik 2012, kościół. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 0605-763-554

Żerniki Wrocławskie QQ 1,9 ha, rolna, usytuowana przy 
drodze do Strzelina, z drugiej strony od ul. Dębo-
wej. 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 jeziora, 
300 m do centrum, obok wszystkie media. Strate-
giczne położenie i status działki powinny pomóc w 
decyzji. Cena 89.700 zł (do negocjacji). Tel. 033-861-
855-8, e-mail: madess@wp.pl

SPRZEDAŻ INNE
Lokal usługowo-handlowy, QQ Katowice, 310 m2, 
atrakcyjny, w centrum, na korzystnych warunkach 
odstąpi spółka. Dobre wyeksponowanie, ruchliwa 
ulica, po remoncie, doskonale nadaje się na dzia-
łalność gastronomiczną, finansową lub inny rodzaj 
handlu i usług. Cena 700.000 zł. Tel. 0517-944-032, 
e-mail: zofia.r@op.pl 

Obiekt komercyjnyQQ , Piaseczno 700 m2, działka 12 a. 
Działka z jednopiętrowym budynkiem (pow. 450 m2 
parter + 250 m2 piętro + przybudówka). Ogrodze-
nie metalowe, trzy bramy wjazdowo-wyjazdowe na 
dwie ulice. Ogrzewanie gazowe, kanalizacja w sieci 
miejskiej. Możliwość przeznaczenia obiektu na po-
mieszczenia bankietowe, konferencyjne, laboratoria, 
ambulatoria oraz usługi nie będące w sprzeczności z 
przepisami, dotyczącymi ochrony środowiska. Cena 
1.400.000 zł. Tel. 0724-784-293, e-mail: ewaaniew-
ska@wp.pl

Obiekt magazynowo-produkcyjno-biurowyQQ , Dą-
browa Górnicza Reden, 1140 m2, działka 50 a. Część 
magazynowa w kształcie prostokąta o wymiarach 
19 x 50, wysokości 10 m. Bardzo dobra lokalizacja: 
w pobliżu drogi E40 na Kraków, obwodnicy S1, 
autostrady A4, drogi E75 i trasy krajowej 86 do 
Warszawy. Cena 3.450.000 zł. Tel. 0501-468-815, 
e-mail: alena55@post.pl

Strych, QQ ul. Św. Krzyża, Stare Miasto, 475 m2, strych 
z prawomocnym pozwoleniem na nadbudowę 

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

kamienicy. Po wykonaniu inwestycji powstanie 5 
dwupoziomowych apartamentów. Cena 3.650.000 
zł. Tel. 0502-149-635

Teren inwestycyjnyQQ , ul. Mazowiecka 9, 3500 m2, 
działka 5,94 ha. Prawomocna decyzja WZ i ZT na 
budynek usługowo-mieszkalny, wykonana koncepcja 
architektoniczno-urbanistyczna. Doskonałe miejsce 
na hotel, biura, aparthotel. Cena 6.000.000 zł, e-mail: 
akbverwaltung@poczta.onet.pl

KUPNO
Dom QQ Poszukuje do wynajęcia domu na dłuższy okres, 
mile widziane okolice Krakowa. Dom może być do 
niewielkiego remontu. Tel. 0518-346-924

Dom QQ w stanie surowym w Krakowie. Tel. 0502-045-
338

Działkę QQ budowlaną, ok. 10 a, w południowej części 
Krakowa, na granicy Krakowa, Wieliczki, chętnie 
Wieliczka - Krzyszkowice. Cena – do 200.000 zł. Tel. 
012-345-22-01, 0508-202-417, e-mail kubafrankow-
ski@gmail.com

Mieszkanie,QQ  ładne, przytulne, kuchnia otwarta, połą-
czona z pokojem dziennym, 2-3 sypialnie, lokalizacja 
bez znaczenia. Tel. 0509-004-099

ZAMIANA
DomQQ  375 m2 z częścią usługową (motoryzacja), dział-
ka 12 a zamienię na mieszkanie w Krakowie, www.
lr.pl/dzialki. Cena 590.000 zł. Tel. 0508-008-308

WYNAJEM
MIESZKANIA

Bydgoszcz, QQ Wyżyny, 53 m2, dwa pokoje, kuchnia 
z jadalnią, przedpokój, łazienka, wc. W pełni urzą-
dzone i wyposażone w sprzęt AGD, o podwyższo-
nym standardzie. Cena 1200 zł + czynsz ok. 416 
zł + opłaty. Tel. 0507-000-147, e-mail: waw115@

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy w Polsce
elektroniczny biuletyn rynku nieruchomości. www.krn.pl
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o2.pl

Kraków, ul. Bobrzyńskiego, QQ Ruczaj, 54 m2, VII p., 
2 pokoje + duży balkon, w pełni umeblowane i 
wyposażone. Mieszkanie na osiedlu zamkniętym, 
strzeżonym. Garaż podziemny, płatny dodatkowo. 
Cena 2000 zł + kaucja 2000 zł, e-mail: baczysko@
onet.eu

Kraków, ul. Bociana, QQ Krowodrza, Prądnik Biały, 50 
m2, IV p./VII p. Nowe,2 pokojowe, o wysokim stan-
dardzie, na strzeżonym i monitorowanym osiedlu. 
Kuchnia oddzielna, w pełni umeblowane. Cena 1600 
zł + media ok. 300 zł. Tel. 0791-966-443, e-mail: 
pawel.stepek@gmail.com

Kraków, ul. Bosacka, QQ Stare Miasto, 86 m2, 3 pokojo-
we, jasna kuchnia z meblami i wyposażeniem, łazien-
ka z kabiną prysznicową. Umeblowanie mieszkania 
częściowe, doposażenie do uzgodnienia. Ogrzewanie 
centralne gazowe. Cena 3000 zł + 330 zł czynsz + 
opłaty. Tel. 0696-692-430, e-mail: rudziszonek@
orange.pl

Kraków, ul. Bronowicka, QQ 52 m2, I piętro, 2 pokoje 
+ balkon + miejsce w garażu podziemnym w apar-
tamentowcu Villa Verona. W pełni umeblowane i 
wyposażone. Cena 2100 zł + opłaty. Tel. 0608-525-
372, e-mail: kpmar@op.pl

Kraków, 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

Kraków, ul. Halszki, QQ Podgórze, 50 m2, dwa pokoje, 
umeblowane, niedawno malowane. Nowe okna, 
junkers łazienkowy i kuchenka gazowa, lodówka. 
Blok ocieplony, regulacja centralnego ogrzewania, 
wodomierze. Blisko sklepy i plac handlowy oraz 
liczne połączenia tramwajowe i autobusowe. Cena 
1200 zł + czynsz (300 zł) + media (prąd, gaz). Tel. 
0798-756-984, e-mail: mdenisiuk@tlen.pl

Kraków, ul. Kołowa, QQ Bronowice, 43 m2, dwa pokoje, 
nowe, komfortowo urządzone, w eleganckim aparta-
mentowcu (centrum fitness, basen), garaż, piwnica. 
Cena 2500 zł/ m-c. Tel. 0781-459-815.

Kraków, ul. Kordylewskiego, QQ Grzegórzki, 47 m2. 
Umeblowane, eksluzywne mieszkanie z balkonem 
w apartamentowcu oddanym do użytku wiosną 
2009. Budynek monitorowany, video-domofon, ca-
łodobowa ochrona. Łazienka z wanną, dodatkowo 
prysznic. Cena 2000 zł. Tel. 0609-500-927, e-mail: 
e.krzemien@spcg.pl

Kraków, ul. Łobzowska, QQ Stare Miasto, 35 m2, kawa-
lerka, ciekawa aranżacja wnętrza. Wydzielone miej-
sce do spania i do pracy biurowej. Wysoki standard 
wykończenia, mieszkanie w pełni wyposażone. Cena 
2200 zł. Tel. 0608-649-580, e-mail: wielanowska@
o2.pl 

Kraków, ul. Meiselsa, QQ Stare Miasto, 50 m2, aparta-
ment wysokiej klasy w nowej nadbudowie kamienicy 
po generalnym remoncie. Umeblowany, sprzęt AGD 
i RTV, system alarmowy. Salon z aneksem kuchen-

nym, sypialnia, łazienka, balkon. Dla 2 osób, bez 
zwierząt. Cena 2300 zł + czynsz 100 zł + media. 
Kaucja 2300 zł. Możliwość faktury VAT na kwotę 
najmu wraz z mediami. Tel. 0723-333-995, email: 
p44@simplusnet.pl

Kraków, ul. Miodowa, QQ Kazimierz, 34 m2, jednopoko-
jowe z osobną jasną, dużą kuchnią - jadalnią. Ume-
blowane i wyposażone w sprzęt AGD. Ogrzewanie 
elektryczne, kuchenka gazowa. Cena 1200 zł. Tel. 
0603-078-825, e-mail: fennek@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Mogilska, QQ Grzegórzki, 33 m2, 2 poko-
jowe, III p./ IV p., wysoki standard, umeblowane. 
Kuchnia, łazienka, przedpokój - flizy, pokoje - parkiet. 
Bardzo dobra lokalizacja. Cena 1.700 zł + prąd i gaz. 
Tel. 0784-742-573, e-mail: marcin.kosiorowski@
gmail.com

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

Kraków, ul. Niezapominajek, QQ Wola Justowska, 83 
m2, I p., 3 pokoje, budynek z 2004 roku, Mieszkanie 
wykończone, wymalowane, umeblowane i wyposa-
żone. Z salonu wyjście na loggię z widokiem na za-
gospodarowane zielone ogródki. Istnieje możliwość 
wynajmu garażu z niezależnym wjazdem, zamykane-
go, do wyłącznego korzystania przez najemcę, w tym 
samym budynku. Cena 2350 zł. Tel.0698-999-360, 
e-mail: bastek@poczta.fm

Kraków, os. II Pułku Lotniczego, QQ Czyżyny, 52 m2, 
V p., dwa pokoje z balkonem. Mieszkanie w pełni 
umeblowane, posiada nowe okna, panele i wypo-
sażenie. Blok usytuowany blisko AWF, w sąsiedztwie 
supermarket, przedszkole, apteka i przychodnia. 
Dobrze rozwinięty węzeł komunikacyjny. Cena 1300 
zł + czynsz + media + kaucja. Tel. 0509-548-202, 
e-mail: a.madej@ppc.org.pl

Kraków, ul. Różyckiego, QQ Azory, 24 m2, kawalerka, 
po remoncie, umeblowana. Obok pętli autobusowej. 
Cena 1100 zł + media ok. 250 zł. Tel. 0691-801-808, 
e-mail: admin@uslodkiego.pl

Kraków, ul. Rydla, QQ 54 m2, 2 pokoje, II p./ V p. 
Nowe, umeblowane, kuchnia osobno (ADG), drzwi 
antywłamaniowe, wideomofon, blok ogrodzony, 
monitoring. Dobra lokalizacja i dogodna komunika-
cja, blisko centrum. Cena 1850 zł + czynsz 350 zł + 
prąd ok. 100 zł. Garaż 200 zł. Tel. 012-636-29-66, 
0501-276-930.

Kraków, ul. Sodowa, QQ Dębniki, 52 m2, parter z 
ogródkiem Nowe ,niezależne zamykane pokoje, 
rolety, moskitiery w oknach,. Kuchnia umeblowana 
i wyposażona, łazienka wyposażona bez pralki. 
Własne C.O ( piec 2 fazowy ).Miejsce postojowe 
zewnętrzne na osiedlu zamkniętym w cenie. Cena 
1300 zł + opłaty. Tel. 0507-378-250, e-mail: ela-
leslaw@op.pl
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Kraków, ul. Sołtysa Dytmara, QQ Bronowice, 34 m2, 
jednopokojowe z aneksem kuchennym, w pełni 
wyposażone (zmywarka, pralka), znajdujące się w 
prestiżowym budynku Salwator Tower (recepcja, 
całodobowa ochrona, basen, sauna). Cena 1500 zł + 
ok. 180 zł opłaty eksploatacyjne. Tel. 0604-264-626, 
e-mail: besze@neostrada.pl

Kraków, ul. Szlak, QQ Stare Miasto, 50 m2, nowocze-
snego, komfortowe, w apartamentowcu Angel City 
przy Galerii Krakowskiej. Salon z kuchnią, osobna 
sypialnia, łazienka z wanną, 2 balkony. Mieszkanie 
w pełni umeblowane, wyposażone w sprzęt AGD 
wysokiej klasy. Cena 2600 zł + czynsz 440 zł ) + 
prąd + miesięczna kaucja. Tel. 0600-002-267, e-mail: 
m.kotapka@rmf.fm

Kraków, ul. Szlak, QQ Śródmieście, 40 m2. Otwarta prze-
strzeń - połączona sypialnia, salon i aneks kuchenny. 
W pełni wyposażone - TV, piekarnik, mikrofalówka, 
ekspres do kawy, zmywarka, oraz pralka i suszarka 
w oddzielnym pomieszczeniu. Ogromną zaletą jest 
jasność pomieszczenia, osiągnięta dzięki oknom da-
chowym. Cena 1 800 zł. Tel. 0790-555-351, e-mail: 
szlak8a@orange.pl

Kraków, ul. Warszawska, QQ 28 m2, nowy budynek 
Angel City, vis a vis Galerii Krakowskiej; pokój z 
aneksem kuchennym wyposażone w lodówkę i 2 
wersalki. Cena 1.200 zł +czynsz 150 zł+ media. Tel. 
0510-278-933, 0509-779-452. Dzwonić w godz. od 
9 do 12.

Kraków, Wola Justowska,QQ  40 m2, 2 pokoje, w willi 
z oddzielnym wejściem, ogródek. Cena 1400 zł z 
ogrzewaniem + media. Tel. 0502-514-787

Kraków, Wola Justowska, QQ super komfortowe 
mieszkanie z garażem. Cena 1800 zł + media. Tel. 
0602-480-020

Kraków, ul. Wysłouchów, QQ Podgórze Duchackie, 
55 m2, 2-pokojowe mieszkanie z dużym balkonem. 
Umeblowany salon, nie umeblowana sypialnia, kuch-
nia osobna, wyposażona, łazienka z pralką, wanną 
i kabiną prysznicową, WC osobno. Do wynajęcia 
od zaraz. Studenci mile widziani. Obok przystanek 
autobusowy, niedaleko pętla tramwajowa. Kaucja - 
1 m-c czynsz. Cena 1200 zł + ok. 320 zł czynsz + 
media (prąd, gaz). Tel. 0501-425-424, e-mail: aziz@
onet.pl

OpatowiceQQ , 70 m2, wysoki parter. 4 umeblowane po-
koje, umeblowana kuchnia (kuchenka + zmywaka), 
łazienka z wc (kabina prysznicowa, pralka, suszarka, 
piec gazowy dwufunkcyjny), toaleta, pomieszczenie 
gospodarcze i garaż. Teren ogrodzony, blok z 2005 
r., wokół cicho, spokojnie, dużo zieleni, zabudowa 
domków jednorodzinnych. Cena 2000 + czynsz + 
liczniki wg. zużycia. Tel. 0510-596-775, e-mail: ba-
sia666@onet.eu

Warszawa, QQ Śródmieście, 52 m2, I p. Rozkład: widna 
kuchnia, duży przedpokój, pokój dzienny, sypialnia 
z wejściem do łazienki. Mieszkanie po gruntownym 
remoncie. Pokoje puste. Cena 2600 zł + prąd + gaz. 
Tel. 0604-601-161, e-mail: bohl@wp.pl

Warszawa, QQ Śródmieście, 52 m2, III p./VI p. z windą. 
Widna kuchnia 9 m2, dwa pokoje + loggia + balkon. 
Teren ogrodzony, instalacje wymienione, elewacja 
odnowiona i ocieplona. Cena 2000 zł + opłaty. Tel. 
0601-920-283, e-mail: dekorum@pro.onet.pl

Warszawa, QQ Śródmieście, 27 m2, pokój połączony z 
kuchnią. W pełni umeblowane, wyposażone w AGD 
(lodówka, kuchenka, pralka), TV na życzenie. Pojem-
na szafa, regały na książki i CD, pawlacz, loggia na 
dwa rowery.. Doskonała lokalizacja. Cena 1700 zł + 
prąd i gaz. Kaucja 1700 zł. Tel. 0692-816-921, e-mail: 
marekzajdler@yahoo.com

Waszawa, QQ Ursus, 38 m2, możliwość wynajęcia miej-
sca w garażu podziemnym. W mieszkaniu : meble 
kuchenne, lodówka, szafa wnękowa, stół + krzesła, 
wersalka. Osiedle ogrodzone i chronione, okna na 
dziedziniec. Cena 1500 zł + prąd + gaz. Tel. 0600-
308-533, e-mail: grze.sz@gazeta.pl

Warszawa, QQ Żoliborz, 31 m2, mieszkanie dla 1 osoby 
lub pary. Miłe, kolorowe, zadbane. Duża kuchnia, 
pokój umeblowany, łazienka z wanną, pralką. Zamy-
kana brama, domofon, czysta klatka schodowa. Cena 
1500 zł. Tel. 0603-764-642, e-mail: ladymakbet1@
poczta.onet.pl

Wrocław, QQ ok. pl. Kromera, 33 m2, jednopokojo-
we z oddzielną kuchnią, łazienką, przedpokojem, 
balkonem. Mieszkanie po remoncie, umeblowane, 
internet, telewizor, pralka, kuchenka. Cicha okolica 
z dobrą komunikacją. Cena 1400 zł. Kaucja 1100 zł. 
Tel. 0694-600-819, e-mail: konradkeska@op.pl

Wrocław, QQ Krzyki, 51 m2, I p./III p., nowe, luksusowe, 
rozkładowe: salon z wyjściem na balkon, jasna kuch-
nia, sypialnia, łazienka z wc, przedpokój z zabudową 
typu Komandor. Kompletnie umeblowane i wypo-
sażone, miejsce garażowe w podziemiu budynku 
+ piwnica. Cena 1900 zł + media oraz kaucja. Tel. 
0501-170-398, e-mail: ania@optimo.com.pl 

Wrocław, QQ Śródmieście, 48 m2, 3-pokojowe, wypo-
sażone, z nowymi meblami, nową pralką i lodówką. 
5 minut od Rynku, świetna komunikacja. Cena 2500 
+ opłaty + należność dla spółdzielni. Kaucja w wy-
sokości jednego czynszu najmu. Tel. 0886-488-541, 
e-mail: motomysz@o2.pl

DOMY
Kraków, ul. Bieżanowska, QQ Podgórze-Bieżanów, 160 
m2, działka 10 a. Góra: 3 pokoje, hall, łazienka. Dół: 
salon z kominkiem, duża kuchnia z jadalnią ,hall, 
taras, łazienka. Całość w pełni wyposażona w meble 
i sprzęt AGD w wysokim standardzie. Ogrzewanie 
gazowe + rozprowadzenie ciepła od kominka. Urzą-
dzony i ogrodzony, piękny 50 m2 taras, ogród- 10 a, 
własny parking przy domu. Cena 3000 zł. Tel. 0600-
262-627, e-mail: greengarden@onet.eu 

Kraków, Wola Justowska, QQ 250 m2, działka 7 a, nowa 
willa. Cena 7000. Tel. 0502-514-787

Warszawa, QQ Mokotów, 300 m2, działka 2,5 ha. 6 
umeblowanych pokoi sypialnych oraz s alon (40 m2), 
kuchnia (w pełni wyposażona). W budynku garaż na 
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dwa samochody, pralnia, suszarnia, 4 toalety, dwie 
łazienki, nowa sauna, ogrzewanie gazowe, kominek. 
Osiedle zamknięte. Cena 6500 zł. Tel. 022-651-04-32, 
e-mail: ryszard.drezewski@wp.pl

Warszawa, QQ Wawer, 377 m2, dz. 17 a. I kondygnacja 
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 Mazowiec-
kiego Parku Krajobrazowego w obrębie Warszawy. 
Cena 6.000. zł + opłaty. Kaucja 2-miesięczna. Tel. 
0668-254-851, 022-612-63-01, e-mail: wiesia_p@
buziaczek.pl

INNE
Działkę, QQ Korzkiew, gm. Zielonki. 28,5 a, budowla-
no- rolna, piękna, doskonale położona, wszystkie 
media, doskonały dojazd. Wynajmę na dłuższy czas. 
Tel. 0605-568-275

Hala produkcyjno-magazynowa, QQ ul. Rybitwy, 
Konstantego Brandla, 2 600 m2, dwu nawowa o wy-
miarach 36,5 m x 75,5 m, wysokość 7,30/895. Hala 
wyposażona w suwnice 5T, wydzielone pomieszcze-
nie biurowe, automatyczne bramy wjazdowe oraz 
instalacje. Cena 19 zł/m2. Tel. 0509-373-302, e-mail: 
b.kukulka@instalkrakow.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. Gęsia 8, Grzegórzki, 80 m2, w 
sąsiedztwie Galerii Kazimierz, obiekt po remoncie, 
monitorowany. Cena 4000 zł do negocjacji (media 
w cenie). Tel. 0608-553-518.

Lokal biurowy, QQ Gdańsk Wrzeszcz, 50 m2, na cichą 
działalność, parter, 2 pomieszczenia, WC, aneks ku-
chenny, umeblowane, 2 ogródki od frontu i zaplecza. 
Cena 2200 zł + opłaty + kaucja. Tel. 0602-783-010, 
e-mail: juloo@poczta.onet.pl

Lokal użytkowy, QQ ul. Grunwaldzka, 27 m2, nowy, 
parter, frontowy, wejście z ulicy, witryna, internet, 
łazienka, WC, domofon, miejsca parkingowe. Na 
usługi, biuro, gabinet, handel. Cena 1500 zł + media 
+ kaucja. Tel. 0516-253-778

Lokale biurowe, QQ ul. Gromadzka, Podgórze, 100 
m2, I piętro w budynku, 6 pokoi + łazienka. Teren 
budynku ogrodzony i monitorowany, umowa z firmą 
ochroniarską, pomieszczenia klimatyzowane. Dostęp 
do: dużego parkingu, sali konferencyjnej na paterze, 
zaplecza kuchennego. Cena 4500 zł (w cenie zaliczka 
na prąd, woda). Tel. 0793-534-135, e-mail: irena.
zajdel@gmail.com

NASTĘPNY NUMER  

„KRAKOWSKIEGO RYNKU 

NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ   

23 października 2009 roku
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Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna 
– tak, warto inwestować w dodatkowe studia i szko-
lenia, warto inwestować w siebie. Dzisiejszy rynek 
inwestycyjny, jak również rynek pracy wymaga od 
osób z branży budowlanej i nieruchomości ciągłe-
go podnoszenia kwalifikacji i „bycia na bieżąco” 
z nowinkami. Uczestnictwo w szkoleniach czy 
studiach to również bycie częścią danego rynku; to 
spotkania z grupą osób z danego sektora - wymiana 
wiedzy i doświadczeń oraz zdobywanie nowych 
kontaktów.

Obecna oferta studiów i szkoleń jest bardzo 
bogata i każdy znajdzie dla siebie to, co najbardziej 
go interesuje. W pierwszej kolejności skupię się na 
przedstawieniu najciekawszej według mnie oferty 
studiów podyplomowych dla osób z branży budow-
lanej i nieruchomości:

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania 
projektami – studia z zakresu project management 
oferują uczelnie zarówno państwowe, jak i prywat-
ne. Są to studia adresowane do kadry kierowniczej 
i specjalistycznej przedsiębiorstw biorących udział 
w złożonych przedsięwzięciach, np. budowlanych 
czy produkcyjnych. Studia mają charakter ogólny i 
skupiają się na takich zagadnieniach, jak: planowanie 
realizacji projektów, finansowanie projektów, zarzą-
dzanie ryzykiem projektów, kierowanie zespołem 
projektowym. Uczestnik tych studiów z pewnością 
zapozna się z podstawowymi narzędziami służącymi 
zarządzaniu projektami, będzie miał okazję szukać 
rozwiązań dla przedstawionych problemów, które 
występują w codziennym zarządzaniu projektami, 
na koniec zaś jego zadaniem będzie napisanie pracy, 

która w sposób praktyczny nawiąże do zagadnień z 
zakresu zarządzania projektami. Rekrutacja na te stu-
dia w większości przypadków jest otwarta i odbywa 
się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Studia podyplomowe dla pracowników bran-
ży budowlanej i nieruchomości organizowane przy 
udziale dwóch uniwersytetów z Wielkiej Brytanii. 
Są to studia podzielone na dwa moduły. Pierwszy z 
nich adresowany jest do osób z branży budowlanej i 
nakierowany jest na zagadnienia z zakresu zarządza-
nia projektami oraz zarządzania kosztami i analizy 
kosztów inwestycji. Drugi moduł skierowany jest 
do osób z branży nieruchomości i dotyczy zagad-
nień z zakresu inwestowania, wyceny, finansów i 
zarządzania nieruchomościami. Studia trwają dwa 
lata w trybie dwóch dni zajęć w tygodniu. Dodat-
kowo studenci jeden tydzień spędzają w Wielkiej 
Brytanii, gdzie pod okiem profesjonalistów z branży 
rozwiązują w grupach zaczerpnięte z życia studia 
przypadków. Te studia zapewniają zapoznanie się z 
najnowszymi modelami zarządzania stosowanymi 
w branży budowlanej i nieruchomości, zapewniają 
uczenie się od najlepszych w branży w oparciu o 
program i metodologię nauczania dwóch najlepszych 
uniwersytetów z Wielkiej Brytanii. Dodatkowo 
otwierają drzwi dla tych, którzy chcą zdobyć tytuł 
RICS. Aby stać się ich członkiem należy wykazać się 
certyfikatami znajomości języka angielskiego (np. 
Cambridge Certificate in Advanced English – CAE, 
Test of English as a Foreign Language – TOEFL), 
być pracownikiem firmy z branży budowlanej bądź 
nieruchomości oraz posiadać studia wyższe zwią-
zane z branżą.

Dyplomowany Specjalista Inwestycji Komer-
cyjnych (CCIM – Certified Commercial Investment 
Member) – tematyka kursów skupia się na analizie 
nieruchomości komercyjnych. Szkolenia obejmują 
analizę finansową, analizę rynkową, analizę decyzji 
użytkownika oraz analizę inwestycji komercyjnych na 
rynku nieruchomości. Aby ubiegać się o tytuł CCIM 
należy ukończyć wszystkie kursy podstawowe, zdać 
egzamin końcowy obejmujący wiedzę teoretyczną i 
praktyczną oraz wykazać się odpowiednią praktyką 
na rynku nieruchomości komercyjnych. Tytuł CCIM 
jest nazywany “doktoratem z komercyjnego rynku 
nieruchomości”. Wyłącznym organizatorem kursów 
CCIM i egzaminów w Polsce, w oparciu o porozu-
mienie podpisane z Instytutem CCIM z Chicago, jest 
Polska Federacja Rynku Nieruchomości.

Szkolenia w przeciwieństwie do studiów po-
dyplomowych nakierowane są na jedno aktualne w 
danym momencie zagadnienie. Ich oferta jest tańsza i 
bardziej urozmaicona. Za przykłady tematów szkoleń 
niech posłużą np. takie:
l Dokumentacja projektowa i kosztorysy w zamó-

wieniach publicznych;
l Inwestowanie w nieruchomości a rozliczenia 

podatkowe;
l Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budow-

lanych;
l Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty 

budowlane;
l Warunki kontraktowe FIDIC

Autor: Agnieszka Jurkowska, Senior Consultant 
– Team Leader HAYS Construction & Manufacturing, 
źródło: Eurojobscee.com, maj 2008

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

Naszym klientem jest dynamicznie rozwijająca się 
firma zajmująca się budową oraz komercjalizacją 
centrów handlowych. Firma operuje głównie na te-
renie Polski południowej i wschodniej, jednak stale 
poszerza obszar działania. Nasz klient zrealizował 
już z sukcesem budowy i komercjalizacje kilku 
obiektów a obecnie prowadzi budowę kolejnych.  
W związku ze stałym rozwojem struktury pojawiła 
się konieczność zatrudnienia wysokiej klasy spec-
jalisty z zakresu najmu powierzchni handlowych.

Dyrektor ds. Najmu  
i Zarządzania
Wymagania:
Wykształcenie wyższe, ekonomia, prawo, zarządzanie 
nieruchomościami;
Co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku 
związanym z komercjalizacją centrów handlowych;
Doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z zawi-
eraniem umów najmu na powierzchnie handlowe;
Dobra znajomość języka angielskiego;
Umiejętność tworzenia planów najmu, harmonogramów i 
budżetów;
Bardzo dobra znajomość rynku
Obowiązki:
Tworzenie i realizacja strategii w zakresie wynajmu powier-
zchni w galeriach handlowych oraz zarządzanie galeriami;
Wprowadzanie procedur w zakresie najmu i zarządzania;
Pozyskiwanie najemców indywidualnych i sieciowych;
Negocjowanie umów najmu oraz kontraktów związanych z 
zarządzaniem galeriami;

Dla Naszego Klienta – producenta i dystrybutora 
materiałów izolacyjnych dla branży budowla-
nej – poszukujemy najlepszych kandydatów na 
stanowisko Doradcy Techniczno – Handlowego 
(Polska południowa). Nasz Klient należy do grupy 
międzynarodowej, w której perspektywy rozwoju 
są szerokie, a jednocześnie historia firmy gwaran-
tuje jej stabilność. WYAN/21950

Zakres obowiązków:

Współpraca z firmami wykonawczymi w sektorze 
budownictwa;

Rozwijanie i podtrzymywanie relacji z Biurami 
Projektowymi, Architektami;

Przedstawianie firmy i jej produktów;

Doradztwo techniczne i promowanie określonej 
grupy produktów firmy;

Prowadzenie szkoleń produktowych

Wymagania:

Wykształcenie wyższe;

Doświadczenie w sprzedaży produktów akustycz-
nych i sufitowych;

Znajomość lokalnego rynku inwestycji – biur 
architektonicznych;

Umiejętność czytania projektów budowlanych;

Prawo jazdy kat. B;

Znajomość obsługi komputera w zakresie MS 
Office;

Znajomość programu Auto CAD;

Umiejętność planowania i organizowania swoich 
działań w terenie

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

CZY WARTO INWESTOWAĆ W STUDIA PODYPLOMOWE  
I SZKOLENIA?
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Wykonamy je dla Ciebie!

Doradzimy też co zrobić, aby Twój dom był 

bardziej energooszczędny i jak zmniejszyć 

koszty związane z jego utrzymaniem.

Informacje uzyskasz pod nr telefonu:  

0500 162 122 lub 0500 162 132

Możesz też wysłać do nas maila  

z zapytaniem na adres:  

biuro@royalaudit.com

www.royalaudit.com

GWARANCJA JAKOGWARANCJA JAKO CI RODEM Z HOLANDIICI RODEM Z HOLANDII

Je li:
• ko czysz budow domu,
• sprzedajesz b d wynajmujesz dom lub mieszkanie,
potrzebne Ci jest 

WIADECTWO WIADECTWO 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJCHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Doradzimy te co zrobi , aby Twój dom 

by bardziej energooszcz dny i jak 

zmniejszy koszty zwi zane z jego 

utrzymaniem.  

www.royalaudit.com

Informacje uzyskasz pod nr telefonu:
0 500 162 122,
lub 0 500 162 132.

Mo esz te wys a do nas maila 
z zapytaniem na adres:
biuro@royalaudit.com

Wykonamy je dla Ciebie!

GWARANCJA JAKOŚCI RODEM Z HOLANDII

Jeśli:

l  kończysz budowę domu;

l  sprzedajesz bądź wynajmujesz dom lub mieszkanie  

potrzebne Ci jest

ŚWIADECTWO  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
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King Sturge
 jest jedną z największych niezależnych �rm działających na europejskim rynku zajmującą 

się doradztwem w zakresie nieruchomości. Na sukces �rmy pracuje ponad 2800 osób w 
100 własnych i stowarzyszonych biurach na całym świecie. W chwili obecnej King Sturge 

poszukuje:
  

Zarządców Nieruchomości
w następujących lokalizacjach: 

Andrychów, Wadowice, Katowice, Grudziądz, Zielona Góra, Malbork 

Kandydat/ka powinien posiadać:

Obowiązki:                

Oferujemy:
Rozwój kariery w międzynarodowej �rmie, atrakcyjne wynagrodzenie odpowiednie do 
posiadanych kwali�kacji, szansę rozwoju zawodowego oraz szkolenia.

monika.bronowicka@kingsturge.com

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.”

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. 

zatrudni

Głównego Specjalistę ds. Planowania i Rozwoju
Wymagania:

    i dzienników ustaw związanych z inwestycją budowlaną 

     o    przygotowania dokumentacji 
     o    przygotowywania Zbiorczego Zestawienia Kosztów 

     o    realizacji robót 
     o    odbiorów robót 
     o    przekazywania obiektu do użytkowania 
     o    sporządzanie ekspertyz technicznych 
     o    sporządzanie oceny stanu technicznego budynków i budowli 

rekrutacja@krakowairport.pl  
lub na adres:

ul. Kpt. M. Medweckiego 1

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

PÓŁNOC Nieruchomości SA

Partner - Franczyzobiorca
Wymagania dla kandydatów:

    osoby z licencją zawodową 

    nad biurem 

Wybrane korzyści dla Franczyzobiorcy:

    gazetach, sieciach komórkowych, materiałów promocyjnych 

echoros@polnoc.pl 

Wybranych kandydatów zaprosimy na indywidualne spotkania. 

LICENCJONOWANE BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI SPEKTRUM

Agentów / Pośredników
z doświadczeniem w sprzedaży nieruchomości

mile widziana osoba znająca rynek gruntów oraz domów

Wymagania:

    samochodowych 

    nieruchomościami będą dodatkowym atutem 

Oferujemy:

 biuro2@spektrum.krakow.pl

skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Na ofertach prosimy o umieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych.
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LIMEHOUSE Sp. z o.o. w organizacji

Pośrednik Nieruchomości/Konsultant ds. 
Nieruchomości

Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska:

Wymagania:

umiejętności rozmów z klientami oraz doświadczenia w branży nieruchomości. Mile 

Oferujemy:

stałe wynagrodzenie.

rekrutacja@limehouse.pl 
z nazwą miasta w tytule wiadomości.

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.”

INDEPRO NIERUCHOMOŚCI świadczy kompleksowe usługi z zakresu obsługi 
rynku nieruchomości. Głównym pro�lem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, doradztwo w zakresie inwestycji i obrotu nieruchomościami oraz 

powiatach. W chwili obecnej jesteśmy najdynamiczniej rozwijającą się �rmą w regionie.  
W krótkim okresie czasu staliśmy się jedną z największych �rm, działających w naszej branży 
w województwie małopolskim. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Agent - Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Miejsce pracy: małopolskie

Od Kandydatów oczekujemy:

 

Obowiązki:

Oferujemy:

zawodowego

 

doświadczonego zespołu.

praca@indepro.pl   w tytule wiadomości 

www.indepro.pl 

TP EmiTel Sp. z o.o.,

kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista Ds. Utrzymania Infrastruktury 
Budowlanej
Miejsce pracy: Kraków

Oczekiwania wobec kandydatów:

    konstrukcji wysokościowych 

Zakres obowiązków:

rekrutacja@emitel.pl

W ofercie prosimy umieścić klauzulę: Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.

EMMERSON NIERUCHOMOŚCI
jest jednym z krajowych liderów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Na 

partnerskiemu traktowaniu swoich współpracowników, którym zapewnia obsługę prawną, 
wsparcie reklamowe i marketingowe, szkolenia, dostęp do nowoczesnych technologii oraz 

na stanowisko:

Pośrednik/Konsultant ds. obrotu nieruchomościami
miejsce pracy: Kraków

Preferujemy: 

     interpersonalnych, zdolności negocjacyjne 

Oferujemy: 

    uzależnione od okresowych wyników 

rekrutacja.krakow@emmerson.pl  Wszystkim kandydatom 

z wybranymi kandydatami.
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Według 87% specjalistów ds. HR przystosowanie się do nowego stanowiska pracy jest jednym  
z największych wyzwań, jakie mogą spotkać menedżera w jego karierze zawodowej.

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;

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)

Program, który ma ułatwić mene-
dżerom szybkie i łatwe „wejście” w 
szeregi firmy, to onboarding – indy-
widualne „szkolenie” nowo zatrud-
nionego pracownika. Ze statystyk 
Aberdeen Group – instytucji bada-
jącej techniki i strategie programu 
– wynika, że w styczniu 2008 roku 
niemal dwie trzecie amerykańskich 
przedsiębiorstw posiadało formal-
nie opracowaną politykę onboard. 
Po program często sięgają również 
przedsiębiorstwa zlokalizowane 
w Azji Południowo-Wschodniej. 
Tam wsparciem obejmowani są 
zwłaszcza tzw. expaci – pracownicy 
dużych, międzynarodowych korpo-
racji, którym onboarding ma ułatwić 

Onboarding w praktyce

pierwsze dni pracy w egzotycznej 
kulturze.

Bazą właściwie skonstruowanego 
programu onboard jest coaching. W 
procesie wykorzystywane są również 
elementy szkoleń indywidualnych oraz 
superwizji. Część z firm wzbogaca 
program o tzw. feedback, czyli kom-
pleksową ocenę zwrotną na temat efek-
tów pracy. Jak podkreślają specjaliści, 
istotą onboardingu jest stworzenie więzi 
między nowoprzyjętym menedżerem 
a zatrudniającą go firmą. Program jest 
daleki od wdrożenia opartego na prze-
kazywaniu informacji. Menedżer ma 
poznać organizację poprzez panującą w 
niej kulturę i relacje międzyludzkie, a 
nie procedury czy hierarchię stanowisk. 

Stawianie znaku równości między 
relacyjnym onboardingiem a wdroże-
niami informacyjnymi (np. mentoring 
czy „buddy”) to jeden z powodów 
niewielkiej popularności programu 
wśród polskich przedsiębiorców.

Dlaczego firmy decydują się objąć 
onboardingiem nowozatrudnianych 
menedżerów? Jak zbudować efek-
tywny program onboard? Na jakie 
przeszkody natrafiają firmy w trakcie 
realizacji programu? Odpowiedzi na 
te pytania znajdą Państwo w artykule 
„Nowy menadżer na pokładzie – czas 
na onboarding”.

Źródło: www.rynekpracy.pl



139

Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 20/2009  09.10 – 22.10.2009 PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

Korzystanie z usług zewnętrznych konsultan-
tów przy prowadzeniu działań z zakresu rekrutacji 
i selekcji pracowników to najbardziej aktywny 
sposób na poszukiwanie i przyciąganie najlepszych 
pracowników na rynku, a zwłaszcza tych, którzy 
nowej pracy nie poszukują sami.

Aby współpraca z zewnętrzną firmą rekrutacyjną 
była odciążeniem a nie obciążeniem - niezbędna jest 
wiedza o zasadach takiej współpracy. Zanim rozpocz-
niemy przetarg na usługi rekrutacyjne warto zadać sobie 
pytanie, kogo szukamy i na jakim rodzaju usług nam 
zależy. Pracodawca ma do wyboru dwie opcje: współ-
pracę w oparciu o umowę sukcesu (tzw. contingency) i 
współpracę na zasadzie umowy retainerowej (głównie 
z firmami executive search). Obydwie metody wiążą się 
z podobnymi kosztami. Którą więc wybrać, by zlecona 
na zewnątrz rekrutacja odniosła sukces?

Poznanie specyfiki obydwu modeli, plusów i 
minusów zarówno jednej jak i drugiej metodologii, z 
pewnością ten wybór ułatwi.

STRATEGICZNYCH TYLKO BEZPOŚRED-
NIO

Metoda Executive Search jest wybierana w przy-
padku ważnych, strategicznych, kierowniczych bądź 
wysoce specjalistycznych stanowisk, które wymagają 
bardziej rozległego badania rynku i konieczności 
przyciągnięcia najlepszych kandydatów, którzy nieko-
nieczne aktywnie poszukują nowych wyzwań. Metoda 
ta pozwala dotrzeć do kandydatów, którzy ze względu 
na swoją pozycję zawodową, osiągane sukcesy i 
szczególną potrzebę zachowania dyskrecji nie reagują 
na ogłoszenia publikowane w prasie oraz internecie. 
Poszukiwania prowadzone są w oparciu o metodę po-
szukiwań bezpośrednich, networking, rekomendacje z 
rynku i w mniejszym stopniu korzystając z bazy danych 
kandydatów.

Metoda Executive Search z reguły wiąże się z 
umową retainerową i zakłada fakturowanie w ratach 
– z założeniem, że faktura dotycząca pierwszej raty 
zostanie wystawiona w momencie podpisania umowy na 
realizację usługi przez zewnętrzną firmę rekrutacyjną. 
Ta kwota nie podlega zwrotowi nawet w przypadku 
odwołania lub zawieszenia projektu.

Kolejne faktury są wystawiane w trakcie trwa-
nia projektu i ich specyfika zależy od umowy, ale w 
praktyce ostatnia faktura wystawiana jest w momencie 
podpisania umowy pomiędzy nowym pracownikiem i 
pracodawcą.

LICZY SIĘ EFEKT
Opcja druga najczęściej jest rozważana w przy-

padku stanowisk, które nie są strategiczne i poufne. W 
USA i zachodniej Europie są to zazwyczaj stanowiska 
z pensjami rocznymi poniżej 70 000 Euro. Często ta 
metoda jest używana, gdy mamy do czynienia z kil-
koma wakatami jednocześnie i gdy bardzo ważny jest 
czas, jaki mamy na te rekrutacje. Jest to więc metoda 
używana, gdy wiemy, że na rynku znajduje się duża 
liczba kandydatów z pożądanymi kwalifikacjami i mogą 
oni być stosunkowo łatwo wyszukani. Kandydaci są 
wyszukiwani głównie z bazy danych i przy wsparciu 
ogłoszeniami na portalach internetowych i w prasie.

Druga opcja, często jest nazywana umową suk-
cesu, zakłada wystawienie jednej, całościowej faktury 
przez firmę rekrutacyjną w momencie pojawienia się 
kandydata w pracy.

To bardzo uproszczone definicje i sposób poj-
mowania tych dwóch metod. Tak naprawdę różnica 
leży w procesie poszukiwania kandydatów i sposobie 
współpracy pomiędzy firmą zewnętrzną i pracodawcą. 

Pamiętajmy że sposób fakturowania wcale nie oznacza 
że metoda retainerowa jest metodą droższą, choć z 
reguły bywa. Aby zrozumieć różnice pomiędzy tymi 
metodami oraz wybrać właściwą dla danego projektu, 
najlepiej zapoznać się z ich plusami i minusami.

UMOWA RETAINEROWA
W czasie realizacji projektu w ramach tej umowy 

zewnętrzna firma rekrutacyjna staje się integralną 
częścią firmy zlecającej i przejmuje na siebie zadanie 
znalezienia i zatrudnienia najlepszego z kandydatów 
na dane stanowisko.

Zalety
Firmy oferujące usługi executive search są naj-

lepszym instrumentem na dyskretne kontaktowanie 
się z kandydatami, którzy nie szukają aktywnie 
pracy. Oferta przez nie przedstawiona, brzmi zde-
cydowanie bardziej obiektywnie i atrakcyjnie niż 
przedstawiona bezpośrednio przez pracodawcę. 
Co więcej, osoby na kierowniczych stanowiskach 
jasno mówią o tym, że preferują pierwszy kontakt z 
doradcą-konsultantem.

Klient zlecający wykonanie usługi, utrzymując 
stały kontakt  z konsultantem – doradcą, zapewnia 
sobie dostęp do dodatkowej wiedzy, która może być 
pomocna i kluczowa w przygotowaniu oferty oraz w 
dalszych negocjacjach. Ponadto mamy wówczas do 
czynienia z pojedynczym kontaktem – tylko w jednej 
zewnętrznej firmie rekrutacyjnej. Umowa retainerowa 
jest umową na wyłączność i nigdy nad tym samym 
projektm nie pracują dwie zewnętrzne agencje rekru-
tacyjne. Efektem umowy jest otrzymanie kandydatów 
najwyższego „kalibru”. Co więcej, klient ma wyłącz-
ność i gwarancję, że kandydat z którym rozmawia nie 
jest prezentowany żadnej innej firmie w trakcie trwania 
projektu. Wszelkie informacje na temat prezentowanych 
osób są traktowane z zachowaniem bezwzględnej 
poufności zarówno ze strony agencji zewnętrznej jak 
i firmy zlecającej. Informacje dotyczące kandydatów 
powinny być udostępnione tylko tym pracownikom, 
którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces selekcji. 
Kolejnym plusem tej metody jest gwarancja bardzo 
restrykcyjnych zasad off limits (zobowiązanie do 
zaniechania próby rekrutacji pracowników zlecenio-
dawcy), najczęściej przez okres minimum roku. Firma 
rekrutacyjna daje także gwarancję, że nigdy nie będzie 
się kontaktować z uprzednio zatrudnionym kandydatem 
w celu prezentacji nowych ofert pracy. Niewątpliwą 
zaletą są też dłuższe okresy gwarancji, a także zapisana 
w umowie opcja replacementu (firmy executive search 
powtórzą proces rekrutacji bez żadnych dodatkowych 
opłat) w przypadku, gdyby kandydat zrezygnował 
z pracy w okresie objętym gwarancją. Argumentem 
przemawiającym za tym rodzajem współpracy jest fakt, 
że ryzyko związane z podjęciem decyzji w sprawie 
zatrudnienia odpowiedniego kandydata przesunięte w 
stronę agencji rekrutacyjnej.

Wady
W zależności od sposobu postrzegania dla niektó-

rych praca z jedną tylko agencją zewnętrzną nad danym 
projektem będzie wadą, dla innych może być zaletą. Ze 
względu na metodologię przyjętą przez firmy oferujące 
tego typu serwis jest to usługa zdecydowanie „wolniej-
sza” od umowy sukcesu. Proces rekrutacji trwa zwykle 
od 4 do 6 tygodni. Klient musi też zapłacić część faktury 
z wyprzedzeniem. Mimo popularności tej metody na 
Zachodzie, w Polsce odczuwalny jest jeszcze brak 
specjalizacji wśród firm oferujących executive search. 
Często mamy do czynienia z „generalistami”, firmami 
posiadającymi ogólną wiedzę z wielu branż. Dlatego 
tak ważne jest uprzednie zebranie informacji o firmie, 
której zamierzamy zlecić rekrutację.

UMOWA SUKCESU
Zdecydowanie łatwiej znaleźć agencję działającą w 

tym modelu, która jest prawdziwym ekspertem w swojej 
dziedzinie, tzn. specjalizuje się w rekrutacji na stanowi-
ska w jednej określonej branży, bądź specjalizacji.

Zalety
W agencjach działających w oparciu o wąskie 

specjalizacje za każdy projekt odpowiada konsultant 
dogłębnie znający specyfikę danego stanowiska. Firmy 
rekrutujące w ramach takich umów codziennie uaktual-
niają swoje bazy danych, bardzo trafnie dokonują prze-
glądu rynku pracowników. Klient nie wnosi żadnych 
opłat z góry, nic nie traci w przypadku zmian w firmie, 
które wiążą się z np. odwołaniem wakatu. Opłatę uiszcza 
dopiero na koniec projektu i to zakończonego z sukce-
sem, czyli po wybraniu i zaakceptowaniu kandydata na 
pracownika. Zaletami tej metody są ponadto: bardzo 
szybkie zakończenie projektu, duża liczba dostępnych 
kandydatów, doskonała baza danych wypełniona 
kandydatami z często bardzo krótkimi okresami wypo-
wiedzenia, bądź też dostępnymi od razu. Po przyjęciu 
zlecenie kandydaci mogą być przedstawieni klientowi 
często nawet już po upływie 24 godzin.

Wady
Wybierając tę metodę rekrutacji należy liczyć 

się z koniecznością dużego zaangażowana własnego 
działu zarządzania zasobami ludzkimi. Ryzyko decyzji 
pozostaje po stronie zlecającego rekrutację. Korzystanie 
z kilku agencji, wiąże się z koniecznością bycia w kon-
takcie z dużą liczbą konsultantów i przekazywania tych 
samych informacji kilku źródłom. Agencje docierają tyl-
ko do kandydatów, którzy aktywnie poszukują pracy.

Firmy rekrutacyjne wybierają projekty, których 
prawdopodobieństwo zakończenia jest największe i na 
nich się koncentrują. Rzadko dochodzi do spotkania 
z przyszłym bezpośrednim przełożonym kandydata, 
większość kontaktów jest telefoniczna bądź emailowa. 
Jeśli nad projektem pracuje więcej niż jedna agencja, 
często kończy się to niepełnym sprawdzeniem zapre-
zentowanych kandydatów. W pośpiechu firmy często 
prezentują profile osób które są dostępne w bazie, nie zaś 
kandydatów najlepiej dobranych na dane stanowisko. 
Istnieje też ryzyko utracenia doskonałego kandydata, 
gdyż jest on przedstawiany kilku potencjalnym praco-
dawcom jednocześnie.

Najtrudniej wybrać
Ostateczna decyzja, jaką metodę, firmę i partnera 

wybierzemy - należy do nas. Zdarza się, że najwięcej 
emocji budzi dobór firmy, której zadaniem będzie 
rekrutacja osób najwyższego szczebla zarządzającego. 
Bez względu jednak, na rodzaj projektu powinniśmy 
zawsze wymagać:
l Aby zewnętrza firma / konsultant doskonale 

zapoznał się i zrozumiał nasze potrzeby, naszą 
organizację i korzyści, jakie kandydat odniesie z 
pracy dla nas;

l Pełnej, jasnej komunikacji między dwiema strona-
mi;

l Podania w formie pisemnej sposobów i metodologii 
pracy firmy zewnętrznej;

l Listy referencyjnej
l Wzajemne zrozumienie, jasne określenie obowiąz-

ków i oczekiwanych efektów stanowią zawsze 
podstawę satysfakcjonującej i efektywnej współ-
pracy.

Agnieszka Pastuła
Autorka jest konsultantem associate w firmie HAYS 

Poland w dywizji Executive
Kontakt: agnieszka.pastula@haysexecutive.com

Artykuł został opublikowany w:  
Personel i Zarządzanie, 01.06.2009 r.

JAK SZUKAĆ, BY ZNALEŹĆ?  
Executive Search versus Contingency

Porównanie metod rekrutacji przy użyciu agencji zewnętrznych
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Zatrudnić freelancera

Aż 55% wszystkich freelancerów mieszka w Wielkiej Brytanii, a 31% to Ho-
lendrzy – wynika z badań zrealizowanych w 2009 roku przez portal Freeagent-
central.com. Freelancing to popularny sposób zarobkowania również w Belgi oraz 
Niemczech. W naszym kraju ta forma zatrudnienia wciąż przegrywa w starciu z 
pracą etatową.

Tymczasem lista korzyści wynikających ze współpracy z freelancerem jest długa. 
Zleceniodawca ma przede wszystkim szansę dotarcia do szerszego kręgu specjalistów. 
Część freelancerów oferuje niszowe umiejętności. Są eksperci, którzy działają wyłącz-
nie jako wolni strzelcy. Wybór freelancera oznacza również znaczne oszczędności przy 
zachowaniu wysokiej jakości usługi lub produktu.

Oczywiście zatrudnienie freelancera wymaga przemyślanej strategii działania i 
ostrożności w doborze zleceń. W tym przypadku zadania powinny być krótkotermino-
we oraz możliwe do realizacji w pozabiurowym otoczeniu. Należy pamiętać, że relacja 
ze zleceniobiorcą oparta jest głównie na kontakcie pośrednim. Do wad współpracy z 
freelancerami pracodawcy zaliczają utrudnioną kontrolę postępów w realizacji zamó-
wienia, nieterminowość oraz niezgodność dostarczonego produktu z początkowym 
zamysłem zleceniodawcy. Nieobecność pracownika w miejscu pracy skutkuje również 
niską identyfikacją z przedsiębiorstwem. To z kolei może przełożyć się na gorszą jakość 
wykonywanego zlecenia.

Jakie cechy powinien posiadać idealny wolny strzelec? Jakie są plusy i minusy 
zatrudniania freelancerów? W jakich branżach tego typu współpraca jest najczęściej 
praktykowana? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule „Czy warto za-
trudnić freelancera?”

Źródło: www.rynekpracy.pl

Rekrutacja executive search
Termin executive search, chociaż nie jest przetłumaczony na język polski, na dobre 
zagościł w słowniku pracowników działów HR w polskich firmach. Nadal nie jest 
to jednak dobrze znana metoda rekrutacji, a współpraca z firmami zewnętrznymi 
świadczącymi usługę executive search budzi wątpliwości.

Początki rynku executive search w Polsce to lata 90. XX wieku, czyli okres po 
transformacji ustrojowej. Zaczęło się od ekspansji międzynarodowych korporacji na 
polski rynek, następnie w ten segment usług rekrutacyjnych weszły także rodzime firmy. 
Obecnie grubo ponad 100 agencji doradztwa personalnego deklaruje, że przeprowadza 
rekrutację executive search. Jakość świadczonych przez nie usług jest jednak różna.

Dobrze przeprowadzoną rekrutację z poziomu executive można poznać po kilku 
podstawowych elementach. Pierwszym z nich jest systemowe podejście do procesu 
rekrutacji prezentowane przez konsultanta lub firmę doradczą: od momentu ustalenia 
profilu kandydata, poprzez poszukiwania osób o odpowiednich kompetencjach, przed-
stawianie rekomendacji klientowi (czyli firmie zlecającej projekt rekrutacyjny), po 
podpisanie umowy o pracę. Na każdym z tych etapów profesjonalni konsultanci mają 
jasno sprecyzowane zadania i działają w ścisłej współpracy z klientem. Wyznacznikiem 
jakości świadczonych usług executive search jest także stosunek konsultantów prowadzą-
cych tego typu projekty do biorących w nich udział kandydatów. Osoby ubiegające się 
o stanowisko pracy powinny być traktowane jak partnerzy biznesowi. Dla przetrwania 
firmy doradczej są oni bowiem równie istotni, co płacący za jej usługi klienci. Jasna 
informacja o oferowanym stanowisku pracy czy też przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury 
danej osoby przez zleceniodawcę to absolutne podstawy.

Jak przebiegało kształtowanie się rynku usług executive search w Polsce? W jaki 
dokładnie sposób wyglądają poszczególne etapy projektów? Jak powinna wyglądać 
współpraca firm doradczych z klientami i kandydatami? Odpowiedzi na te pytania 
znajdą Państwo w artykule „Executive Search – sposób na pozyskanie najlepszych 
menedżerów”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Ile kosztuje zatrudnienie 
pracownika?

Koszty zatrudnienia ponoszone 
przez pracodawcę są zdecydowanie 
wyższe od zarobków, jakie otrzy-
muje pracownik. Oprócz wysokości 
wynagrodzenia przedsiębiorca musi 
uwzględniać także tzw. pozapłacowe 
koszty pracy.

Koszty pracy są jednym z najważ-
niejszych wydatków ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa. Definicja Głównego 
Urzędu Statystycznego określa je jako 
koszty ponoszone przez pracodawcę na 
rzecz pozyskania, wykorzystania, utrzyma-
nia i doskonalenia zasobów pracy. Wśród 
całkowitych wydatków, jakie ponosi 
pracodawca zatrudniający pracownika na 
podstawie umowy o pracę, jedynie 60% 
stanowi wynagrodzenie netto. Pozostała 
część to pozapłacowe koszty pracy – czyli 
podatki, składki odprowadzane na ubez-
pieczenia społeczne i do budżetu państwa. 
Według terminologii GUS, a także Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy, w ich 
skład wchodzą także wydatki ponoszone 
na kształcenie, przekwalifikowanie i bez-
pieczeństwo kadr. Pomimo, że płaca jest 
najważniejszym elementem kosztów pracy, 
to jednak pozapłacowe obciążenia na pracę 
mają bardzo duży wpływ na ich wysokość 
i strukturę. Pośrednio oddziałują także na 
funkcjonowanie rynku pracy. Wysokie 
opodatkowanie pracy, określane mianem 
„klina podatkowego”, w opinii wielu eko-
nomistów i samych pracodawców może 
zaburzać równowagę między popytem 
na pracę a podażą pracy. Obciążenia z 
tytułu zatrudnienia są również jednym z 
głównych czynników kształtujących szarą 
strefę. Badania przeprowadzone wśród 
pracodawców i pracowników potwierdzają 
fakt, że głównym powodem nielegalnego 
zatrudnienia jest chęć uniknięcia kosztów 
związanych ze zbyt wysokimi podatkami 
i ubezpieczeniami społecznymi.

Co należy rozumieć pod pojęciem 
pozapłacowe koszty pracy? Jaką część 
wydatków stanowią one w całkowitych 
kosztach pracy? Ile pracodawca musi wy-
łożyć z własnej kieszeni? Dlaczego opo-
datkowanie pracy ma tak istotny wpływ 
na rynek pracy oraz funkcjonowanie 
szarej strefy? Odpowiedzi na te pytania 
znajdą Państwo w artykule „Ile kosztuje 
zatrudnienie pracownika? Pozapłacowe 
koszty pracy”.

Źródło: www.rynekpracy.pl
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Więcej nie znaczy lepiej
Zgodnie z ideą work-life balance wypoczęty i zrelaksowany pracownik znacznie szybciej  

wykonuje służbowe zadania, nie ma problemów z koncentracją, jest bardziej efektywny. Często jednak 
sami pracownicy zapominają o zachowaniu równowagi miedzy pracą a życiem osobistym.  

Praca w godzinach nadliczbowych ma tyle samo zwolenników co przeciwników.

W obliczu słabszych wyników finan-
sowych i pesymistycznych prognoz na 
kolejne miesiące, pracodawcy byli zmu-
szeni do optymalizacji kosztów. Szukano 
wówczas oszczędności głównie w ramach 
zatrudnienia w danej organizacji. Wiele 
firm zdecydowało się wówczas na dokład-
ne redukcje swojego stanu kadrowego, co 
de facto zostało ocenione jako najlepsze 
rozwiązanie na wybrnięcie z problemów 
finansowych przez ponad połowę ankieto-
wanych inżynierów, którzy wzięli udział w 
sondażu Banku Danych o Inżynierach.

Niektóre firmy szukały oszczędności 
poprzez ograniczenie czasu pracy do części 
etatów wszystkich pracowników. „Takie 
działania miały na celu utrzymanie całej 
kadry i względne rozłożenie konsekwencji 
kryzysu na wszystkich, co miało docelowo 
umożliwić mniejsze odczucie kryzysu przez 
pojedynczego pracownika i uniknięcie 
zwolnień. Mogło to jednak spowodować 
wzbudzenie poczucia niesprawiedliwości 
wśród pracowników z lepszymi wynikami” 

– tłumaczy Monika Budzyńska, konsultant 
ds. rekrutacji z Bank Danych o Inżynierach. 
Takie rozwiązanie zostało ocenione pozy-
tywnie przez jedną trzecią ankietowanych 
inżynierów.

Natomiast zaledwie 9% ankietowanych 
wskazało na rozwiązanie problemów fi-
nansowych firmy w postaci wstrzymania 
działalności firmy na czas określony. Zwol-
nienia lekarskie zaś, które były niedawno 
dość głośnym tematem w mediach, są w 
ocenie inżynierów zdecydowanie najgor-
szym rozwiązaniem, wskazało bowiem na 
nie zaledwie 4% osób głosujących.

W najbliższym czasie, po pełnym 
ustabilizowaniu się polskiego rynku pra-
cy, będziemy mogli obserwować skutki 
wyboru  poszczególnych rozwiązań przez 
pracodawców. „Właśnie w momencie 
ustabilizowania się sytuacji, pracodawcy 
powinni szczególnie zatroszczyć się o 
podniesienie morale swoich pracowni-
ków, którzy w wyniku negatywnej oceny 

polityki działania swojego pracodawcy w 
czasach kryzysu, mogą rozglądać się za 
ofertami konkurencji” – dodaje Monika 
Budzyńska. 

Co według Ciebie jest najlepszym 
rozwiązaniem problemów finansowych 
firmy?

a.  zwolnienia lekarskie  
dla części pracowników 4.2%

b.  wstrzymanie działalności  
(produkcji) na czas określony  9 %

c.  obniżenie pensji wszystkim  
pracownikom przy zachowaniu  
całego zespołu 31.9%

d.  zwolnienia najsłabszych  
pracowników 54.9%

Wyniki sondażu przygotowanego przez 
BDI. Sondaż publikowany był na stronie 
Banku Danych o Inżynierach w dniach 
6.08.2009 do 7.09 2009 r. W badaniu udział 
wzięło 599  inżynierów.

Źródło: www.bdi.com.pl

Kryzys a oszczędności w polskich firmach
Po roku trwania kryzysu gospodarczego nadszedł czas na poczynienie pewnych podsumowań,  

szczególnie w kontekście kroków, które były dokonywane przez polskich pracodawców.

Jak wynika z Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności, przeprowadzo-
nego przez GUS, w I kwartale 2009 roku 
większość pracowników pełnoetatowych 
pracowała od 40 do 49 godzin tygodniowo. 
Polacy, którzy w pracy spędzili co najmniej 
50 godzin, stanowili 13,71% wszystkich 
badanych. Na miano pracoholików zasłu-
żyli szczególnie Ci, którzy tygodniowo na 
pracę przeznaczają minimum 60 godzin.

Pracoholizm to zjawisko typowe wśród 
osób piastujących stanowiska kierownicze. 
Niektórzy menedżerowie spędzają w biu-
rze tylko kilka godzin ponad normę. Inni w 
nadziei na awans czy podwyżkę przenoszą 
do firmy życie prywatne. Pracują więcej, 

ciężej, a dodatkowe godziny pracy trak-
tują jako inwestycję w swoją przyszłość. 
Występowanie zjawiska przepracowania 
menedżerów potwierdzają badania prze-
prowadzone pod koniec 2008 roku w 
ramach programu Talent Club. Okazuje 
się, że 41% Polaków spędza w biurze od 9 
do 10 godzin dziennie. Równocześnie 9% 
menedżerów przyznaje się do pracy po 
11-15 godzin na dobę.

Nadgorliwość nie zawsze popłaca. 
Nawet jeśli zwiększenie czasu pracy przy-
spieszy realizację pojedynczych projektów, 
to w dłuższej perspektywie praca w nadgo-
dzinach może okazać się nieproduktywna. 
Jak wynika z badań przeprowadzonych w 

2009 roku przez Instytut Medycyny Pra-
cy w Helsinkach– zbyt długi czas pracy 
wpływa negatywnie na funkcje poznawcze 
zatrudnionego. Jest źródłem bezsenności, 
nieustającego stresu oraz problemów z 
koncentracją. W skrajnych przypadkach 
może prowadzić do przewlekłych chorób 
układu nerwowego, a nawet śmierci. 

Jak definiowane są nadgodziny w pol-
skim Kodeksie Pracy? Kiedy pracodawca 
może narzucić pracę „po godzinach”? 
Jak wynagradzać pracę w nadgodzinach? 
Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo 
w artykule „Praca po godzinach – balan-
sowanie na cienkiej linie”

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

www.dwutygodnik.krn.pl

Przydatne adresy
UrzĘdy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


