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Z Krakowa
Forum Civitas w Krakowie. W drugiej połowie października pra-
wie 400 uczestników z 27 krajów europejskich będzie się zastana-
wiać w Krakowie nad przyszłością unijnej inicjatywy Civitas. Jej 
celem jest poszukiwanie rozwiązań zmierzających do „czystego” 
transportu publicznego. Tegorocznym głównym organizatorem tej 
międzynarodowej konferencji, która odbywa się pod patronatem Ko-
misji Europejskiej, jest Miasto Kraków. Celem spotkania jest przede 
wszystkim wskazanie możliwości oferowanych przez transport 
miejski i ukazanie jego roli dla kształtowania życia mieszkańców 
i rozwoju miasta. Kraków przystąpił do inicjatywy Civitas w 2005 
r. Od tego czasu zrealizowanych zostało 18 działań technicznych. 
Dzięki programowi Civitas uruchomione zostały miejskie wypoży-
czalnie rowerów, usługa autobusów na telefon, a także wdrożony 
system kontroli dostępności centrum miasta dla samochodów. 
Nowa „Rodzina na swoim” w Krakowie. Od początku październi-
ka obowiązuje nowy podwyższony wskaźnik przeliczeniowy ceny 
m kw. mieszkania kwalifikującego się do dopłaty do kredytu hipo-
tecznego w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”. Dla 
miasta Krakowa wynosi on obecnie 6055 zł, a dla pozostałej części 
województwa małopolskiego – 4792 zł. Do końca III kw. br. roku 
w Krakowie zaledwie kilka procent mieszkań kwalifikowało się do 
programu. Obecnie za kredyt z dopłatą na rynku wtórnym można 
kupić co czwarte mieszkanie. Dotyczy to przede wszystkim lokali 
w Nowej Hucie (70 proc. wszystkich) oraz mieszkań w blokach z 
wielkiej płyty na osiedlach oddalonych od centrum miasta (np. Pod-
górze Duchackie – 53 proc. mieszkań). Poza Krakowem na terenie 
województwa niemal wszystkie mieszkania i domy – pod względem 
cenowym – kwalifikują się do „Rodziny na swoim”. Choć poprawa 
jest bardzo łatwo zauważalna, to nadal w innych dużych miastach 
Polski sytuacja jest pod tym względem korzystniejsza. Dotyczy to 
przede wszystkim takich miast jak Poznań, Bydgoszcz czy miasta 
aglomeracji śląskiej.
Wrześniowy szczyt na rynku wynajmu. W związku z rozpoczy-
nającym się rokiem akademickim, jak co roku we wrześniu moż-
na było zaobserwować zwyżki cen na rynku wynajmu mieszkań. Z 
analizy wszystkich ofert zamieszczane w mediach elektronicznych i 
prasowych wynika, że we wrześniu średnia cena wynajmu kawaler-
ki w Krakowie kształtowała się na poziomie 1150 zł. Za wynajęcie 
mieszkania 2-pokojowego należało zapłacić 1516 zł, a za mieszkanie 
3-pokojowe ok. 1850 zł. Najdroższe mieszkania, czyli 4-pokojowe 
i większe oferowane były średnio za 2150 zł, jednakże w tej grupie 
mieszkań zróżnicowanie cenowe jest największe, ponieważ są tu 
zarówno bardzo drogie apartamenty, jak i stare duże mieszkania o 
niskim standardzie wynajmowane tanio przez kilkuosobowe grupy 
studentów. Większość komentatorów wskazuje na to, że ceny wy-
najmu w najbliższych tygodniach spadną, ponieważ dzieje się tak 
niemal każdego roku. Nie ma jednak pewności, jak będą się zacho-
wywały w dłuższej, kilkumiesięcznej perspektywie.
Zmiany na Starym Mieście. Na wszystkich skrzyżowaniach I ob-
wodnicy, na ulicach ograniczonych Plantami, od soboty 17 paździer-
nika 2009 r., będzie obowiązywać reguła prawej ręki. Oznacza to, 
że skrzyżowania dotychczas podporządkowane, ze znakiem ustąp 
pierwszeństwa, staną się skrzyżowaniami równorzędnymi. Znaki 
ustąp pierwszeństwa zostaną usunięte. Zmiana organizacji ruchu 
wewnątrz Plant w strefie ograniczonego ruchu ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przede wszystkim 
pieszych. Wymusza też na kierowcach większą koncentrację. Kie-
rowca, dojeżdżając do skrzyżowania, będzie zobowiązany do wyha-
mowania, zatrzymania samochodu i zobaczenia, czy z prawej strony 
na skrzyżowanie nie wjeżdża inny pojazd. Jeśli tak, ma obowiązek 
go przepuścić.

Tabela kursów średnich walut nr 203/A/NBP/2009 na dzień 16.10.2009
1 USD 2,8248
1 EUR 4,2078
1 CHF 2,7713
1 GBP 4,6222
1 UAH 0,3498
1 CZK 0,1633
1 RUB 0,0963

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   2957,26 zł
 sprzedaż   3400,89 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 16.10.2009; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 16.10.2009; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,19 
EURIBOR EURO 0,7390
LIBOR
 CHF 0,2850

EUR 0,6987
USD 0,2844
GBP 0,5513

(dane na dzień 16.10.2009, 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.

Statystyki indeksów giełdowych w ciągu miesiąca:
wrzesień 2009 (wartość w pkt.)
 Wolumen transakcji (tys.) Kurs końcowy ceny Zmiana ceny (w %)
WIG 108 969,15 37 580,32 -1,10
WIG20 57 015,62 2192,37 -1,95
mWIG40* 10 363,31 2258,99 -3,04
SWIG-80 20 924,44 11 298,36 -2,95
* dawniej MIDWIG (dane na dzień 30.09.2009)

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 ww wrześniu 2009 roku
Złoty  3,5% w porównaniu z rokiem 2008
Euro  -0,3% we wrześniu 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 16.10.2009, 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 16.10.2009, 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 16.10.2009, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,38 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,12
Olej napędowy  3,62
(dane na dzień 16.10.2009, 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 16.10.2009, źródło: GUS)

Wskaźnik przeliczeniowy - dla Krakowa: 6055 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.

Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej podczas ostat-
niego posiedzenia (pod koniec września) nie zmieniła stóp procentow-
ych. W dalszym ciągu wynoszą one: referencyjna – 3,5 proc. w skali 
rocznej, lombardowa – 5 proc., depozytowa – 2 proc., a stopa redyskonta 
weksli – 3,75 proc. RPP przyjęła również „Założenia polityki pieniężnej 
na rok 2010”, w których cel inflacyjny pozostał bez zmian (2,5 proc. 
z możliwością odchylenia o 1 punkt). Określony w tym dokumencie 
zestaw instrumentów polityki pieniężnej został wzbogacony o kredyt 
dyskontowy. Na jednym z najbliższych posiedzeń RPP przyjmie zasady 
stosowania tego instrumentu. Członkowie RPP podkreślają, że na ich 
decyzje o stopach ma wpływ też polityka fiskalna, ale oficjalne stanow-
isko RPP w sprawie projektu przyjętej przez rząd ustawy budżetowej 
Rada przedstawi w październiku.
Inżynier budownictwa sporządzi świadectwo. Ustawa z 27 sierpnia 
2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospo-
darce nieruchomościami, która weszła w życie 15 września, rozszerza 
grupę osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych 
o inżynierów budowlanych. Znowelizowana ustawa Prawo budowlane 
zakłada, że świadectwa energetyczne budynków i lokali będą mogły 
wystawiać osoby, które ukończyły studia magisterskie lub inżynierskie 
na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, en-
ergetyka lub pokrewnych. Dla budynku oddawanego do użytkowania 
oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, dokonuje się 
oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charak-
terystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w 
kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych 
z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji 
robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności 
ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energe-
tycznej ważne jest 10 lat.
Spadają ceny materiałów budowlanych. We wrześniu ceny materiałów 
budowlanych spadły w pięciu grupach, w pięciu wzrosły, a w jednej nie 
zmieniły się. Jak wynika z danych Grupy PSB S.A, najbardziej staniały 
materiały ścienne ceramiczne (o 11 proc.), zauważalnie silikaty (o 3,7 
proc.), o mniej niż 1 proc. gazobetony, izolacje termiczne i chemia bu-
dowlana. Dynamika wzrostu cen była niższa: ceny suchej zabudowy 
wnętrz były wyższe o 2,9 proc., izolacji wodochronnej o 1,4 proc., o 
mniej niż 1 proc. wzrosły ceny narzędzi i sprzętu budowlanego, drewna 
i materiałów drewnopochodnych oraz stolarki otworowej, parapetów. 
W kategorii „inne” zanotowano w trzech grupach spadek cen, w jednej 
grupie wzrost (w każdym przypadku były to zmiany minimalne), a w 
trzech grupach ceny nie zmieniły się.
„Energia architektów a światowe kryzysy”. Przypadający co roku 
w pierwszy poniedziałek października Światowy Dzień Architektury 
w tym roku przebiegał pod hasłem „Energia architektów a światowe 
kryzysy”. Miało stanowić ono przypomnienie, że „architekci powołani 
są, poprzez charakter swojego zawodu, do realizowania holistycznej mis-
ji opartej na technicznych, kulturowych, ekonomicznych i społecznych 
kompetencjach”. Rada Międzynarodowej Unii Architektów zaznacza, 
że decyzje architekta powinny obejmować cały proces: od projektu, po-
przez realizację, użytkowanie, po recykling. Wspomniano także o Pro-
gramie Roboczym Międzynarodowej Unii Architektów „Architektura i 
dzieci”. Zdaniem architektów edukacja dotycząca środowiska zbudow-
anego pomoże dzieciom i młodzieży zrozumieć, na czym polega proces 
kształtowania środowiska. Dzięki temu jako dorośli obywatele będą 
mogli efektywnie uczestniczyć w tworzeniu wysokiej jakości architek-
tury – humanitarnej, zrównoważonej i respektującej kontekst, w którym 
powstaje. Świadomość przestrzeni powinna być – według autorów 
projektu – budowana poprzez kształtowanie odpowiedzialności w kre-
owaniu środowiska zbudowanego, szacunku dla dziedzictwa architek-
tonicznego i architektury współczesnej, zrozumienia relacji pomiędzy 
środowiskiem zbudowanym i naturalnym oraz związku pomiędzy 
zrównoważonym rozwojem a jakością życia.
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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!

Kozłówek, ul. SPÓŁDZIELCÓW 6, 11 i 12
Trzy mieszkania 1- pokojowe o pow. ok. 25 m²,  

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

BNP-1126, 1127, 1235
Cena od: 139.900 zł KONTAKT: 510-259-399

BNP-1238
Cena od: 750 zł WYNAJEM 

os. Sportowe 33/7, NOWA HUTA
Mieszkanie 1-pokojowe w dwukondygnacyjnym budyn-
ku o pow. ok. 15 m². Położone w cichej okolicy. Idealne 

dla osób samotnych, emerytów lub studentów.

BNP-940
CENA: 120.000 zł KONTAKT: 510-259-399

BNP-1120
CENA: 700 zł  WYNAJEM

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

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
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DOBRY KURS W NIERUCHOMOŚCIACH

Więcej ofert: www.polnoc.pl

GM. MICHAŁOWICE, TEREN INWESTYCYJNY, 
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Działka o pow. 6,5 ha wraz z istniejącymi stawami  
z przeznaczeniem pod zabudowę hoteli, domów 

wypoczynkowych itp. Teren uzbrojony.  
Dojazd do działki drogą asfaltową.

BNP-466

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

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

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

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

na odległość kilku kilometrów. Kameralne osiedle.
BNP-452

CENA: 659.000 zł brutto    KONTAKT: 510-180-034
                                            KONTAKT: 509-951-803

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

Do odnowienia.

BNP-112, 580

CENA: 40.000 – 55.000 zł KONTAKT: 510-259-399

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

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

OKAZJA!

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

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

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

Gotowe 
do odbioru

OKAZJA! TYLKO 4000 zł/a netto

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

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

Idealna inwestycja pod wynajem.
 BNP-1042

CENA: 233.000 zł            KONTAKT: 510-259-399
BNP-1119

CENA: 1400 zł            WYNAJEM

OKAZJA!

OSTATNIE 
DWA DOMY
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OFERTY SPECJALNE − MIESZKANIA SPRZEDAŻ

MIESZKANIA I APARTAMENTY
www.greathouse.com.pl

100-procentowa skuteczność  
w poszukiwaniu nieruchomości

OS. OFICERSKIE, ul. DOMKI
Trzypokojowe mieszkanie w bardzo zadbanej, kameralnej kamienicy. Mieszkanie składa 
się z trzech niezależnych pokoi, dwa skierowane na południe, oba posiadają wyjścia na 

bardzo dużą loggię, ciągnącą się przez całą długość budynku. Trzeci pokój zorientowany 
jest na wschód. Kuchnia natomiast posiada aneks jadalny i jest otwarta na hall. Miesz-
kanie zadbane, utrzymane w dobrym stanie, wymienione zostały wszystkie instalacje. 

Bardzo dużą zaletą mieszkania jest niespotykana w ścisłym centrum cisza i spokój, teren 
kamienicy jest ogrodzony, na każdym piętrze jest tylko jedno mieszkanie, a w całym 

budynku zaledwie pięć. Do mieszkania przynależy ponadto piwnica, a także 1/4 ogródka 
przy kamienicy oraz możliwość korzystania z 3 wspólnych pomieszczeń gospodarczych. 
Istnieje również możliwość zakupu garażu w okolicy, na chronionym terenie zamkniętym, 

zaledwie 50 metrów od kamienicy.
Pow. 71 m2, cena 530.000 zł

Tel.: 605 87-74-72

ŁOBZÓW, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 
Bardzo przestronne dwupokojowe mieszkanie w wysokim standardzie. Nowe budow-

nictwo w bardzo dobrej lokalizacji. Jasna oddzielna kuchnia z dwoma wejściami, z 
przedpokoju oraz salonu. Salon bardzo przestronny przeszklony na całej długości ściany, 
podobnie kuchnia. W salonie znajdują się podwójne drzwi balkonowe. Całe mieszkanie 
ma ekspozycję północną. Kuchnia do adaptacji, z terakotą na podłodze. W pokojach i 

przedpokoju dębowy parkiet. Łazienka wykończona w wysokim standardzie, osobne WC. 
W przedpokoju wnęka pod zabudowę oraz garderoba. Dodatkowo do nabycia miejsce w 
parkingu podziemnym, na który można dostać się również windą. Bardzo dobra lokaliza-

cja blisko centrum, w okolicy pełna infrastruktura.

Pow. 63,5 m2, cena 539.000 zł
Tel.: 605 87-74-72

KAZIMIERZ, ul. KRAKOWSKA 
Mieszkanie na poddaszu w znakomitej lokalizacji, tuż obok Placu Wolnica. Mieszkanie 
składa się z dwóch pokoi, salon wraz z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym od 
strony zachodniej z widokiem na Wawel. Nad salonem znajduję się sporych rozmiarów 

antresola z przeznaczeniem na pracownie. Mieszkanie ze skosami, powierzchnia 
użytkowa to około 35 m2 (bez antresoli). Sypialnia od strony wschodniej. W obydwu 

pokojach nowe drewniane okna połaciowe, co powoduję że mieszkanie jest bardzo ciche 
jak na lokalizację przy ruchliwej ulicy. Łazienka w wysokim standardzie, w mieszkaniu 

na podłogach terakota oraz parkiet (Deska Barlinecka). Kamienica w miarę dobrze 
utrzymana, obecnie remont dolnych pięter klatki schodowej (górne już po remoncie), na 

następny rok zaplanowany remont elewacji budynku (wiosna).

Pow. 51 m2, cena 380.000 zł
Tel.: 605 87-74-72

POSZUKUJEMY WYMAGAJĄCYCH I ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW
Tel: 605 87-74-72

BRONOWICE, ul. ZAPOLSKIEJ 
Nowe budownictwo, mieszkanie wykończone w wysokim standardzie, do wprowadzenia. 
3 pokoje (24 m2, 15 m2, 12 m2), przestronna i widna kuchnia (15 m2, meble na wymiar) 

oraz łazienka (WC, wanna, kabina prysznicowa). Na podłogach panele a w łazience 
terakota. Mieszkanie posiada zabudowaną loggie oraz balkon. Istnieje możliwość 

wykupienia miejsca postojowego znajdującego się pod blokiem – 30.000 zł.  
Cena do negocjacji.

Pow. 78 m2, cena 560.000 zł
Tel.: 605 87-74-72
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OFERTY SPECJALNE − MIESZKANIA SPRZEDAŻ

MIESZKANIA I APARTAMENTY
www.greathouse.com.pl

ŁOBZÓW, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO
Słoneczne, dwupokojowe mieszkanie w wysokim standardzie w bardzo 

dobrej lokalizacji. Kuchnia jasna, otwarta, w pełni wyposażona i umeblowana, 
połączona z salonem posiadającym wyjście na balkon. Sypialnia z wyjściem 
na loggie. Wszystkie pokoje zorientowane na południe. Na podłogach parkiet 
dębowy oraz terakota, w przedpokoju szafa wnękowa, dodatkowo garderoba. 

Możliwość zakupu miejsca na parkingu podziemnym. Blisko centrum, w okolicy 
pełna infrastruktura.

Pow. 55,5 m2, cena 529.000 zł
Tel.: 605 87-74-72

UGOREK, ul. PSZONA
Apartament na terenie nowego osiedla w pobliżu centrum miasta. Składa się z dużego salonu o 

pow. 27,4 m2 z balkonem, połączonego z jadalnią o pow. 10 m2, trzech sypialni  
o pow. 13,5 m2, w tym jedna posiada wyjście na drugi balkon, kuchni 12,5 m2 z częścią 

jadalną, oraz dwóch łazienek; pierwsza o pow. 8,5 m2 z dwoma oknami, wanną narożną z hy-
dromasażem, dwiema umywalkami, oraz druga o pow. 3,5 m2 z kabiną prysznicową. Pierwsza 
łazienka znajduje się w części sypialnej mieszkania, druga przy wejściu do mieszkania i salonu. 

Kuchnia w pełni wyposażona i umeblowana, widna, podłoga - terakota, ściany - częściowo 
flizy. Podłogi w mieszkaniu; wszystkie pomieszczenia - parkiet, poza kuchnią i łazienkami oraz 
dwoma balkonami - terakota. Ogrzewanie centralne, własne gazowe, piec dwufunkcyjny, ciepła 

woda, piec 2-obiegowy. Blok bez windy, położony w środku osiedla, stąd cisza i spokój (na 
piętrze zaledwie dwa mieszkania). Osiedle ładnie zagospodarowane, pełne zieleni, bezpieczne, 

z dużą ilością miejsc parkingowych, ze szkołami i przedszkolami w pobliżu. Na szczególną 
uwagę zasługuje ciekawy rozkład mieszkania oraz wykończenie w wysokim standardzie, 
zadbane, wszystkie pomieszczenia umeblowane (m.in. zabudowane szafy w przedpokoju  

i sypialniach) i w pełni wyposażone
Pow. 120 m2, cena 950.000 zł

Tel.: 605 87-74-72

OS. OFICERSKIE, ul. MONIUSZKI
Komfortowe mieszkanie na Osiedlu Oficerskim znajdujące się w budynku  

o ciekawej architekturze, wyposażonym w windę, parking z miejscami posto-
jowymi oraz garaż podziemny. Mieszkanie w pełni wyposażone, kuchnia jasna 

oddzielna, nowoczesna wraz ze sprzętami AGD (zmywarka, lodówka, płyta 
ceramiczna, okap, pralka) na podłodze marmur oraz ogrzewanie podłogowe.  
W przedpokoju zabudowana wnęka z szafą na wymiar. Mieszkanie aranżo-
wane według projektu architekta wnętrz gotowe do zamieszkania. Istnieje 

możliwość nadbudowy i uzyskania dodatkowych 100 m2 wraz  
z 25 m2 tarasem. Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia od właściciela 

garażu w parkingu podziemnym, znajdującym się tuż obok budynku.  
Bardzo dobra lokalizacja, blisko centrum, pełna infrastruktura. 

Pow. 64,5 m2, cena 569.000 zł
Tel.: 605 87-74-72

MISTRZEJOWICE, ul. BOHOMOLCA 
Mieszkanie jednopokojowe na nowym, ogrodzonym osiedlu z bardzo dobrym 
dojazdem do centrum. Pokój bardzo jasny z wystawą południowo-wschodnią 
i drzwiami balkonowymi. Kuchnia z 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

Tel.: 605 87-74-72

ŁOBZÓW, ul. KUJAWSKA
Bardzo dobra lokalizacja, blisko centrum. Mieszkanie ciepłe, w kamienicy z cegły  

z lat 50-tych. 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 strychu. 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

Tel.: 605 87-74-72

BRONOWICE, UL. RADZIKOWSKIEGO 
Bardzo przestronne trzypokojowe 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 czteropokojowe, ponadto właściciel posiada własną ekipę remon-
towo-wykończeniową i w razie zainteresowania takim rozwiązaniem służy pomo-
cą. 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

Tel.: 605 87-74-72

BRONOWICE, ul. NA POLACH
Dwupokojowe, 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

Tel.: 605 87-74-72

BRONOWICE, ul. STAŃCZYKA 
Przestronne trzypokojowe mieszkanie w Salwator City w stanie deweloperskim. 

Nowe budownictwo na strzeżonym osiedlu z bogatym zapleczem wypoczynkowo 
- rekreacyjnym. Mieszkanie z dwoma pokojami, salonem i jasną kuchnią. Ponadto 
łazienka, dodatkowa toaleta oraz garderoba. Łazienka i toaleta wykończone. Na 
parterze budynku planowanie otwarcia supermarketu Alma. Bardzo dobry dojazd 

do centrum.
Pow. 79,3 m2, cena 690.000 zł

Tel.: 605 87-74-72

PRĄDNIK BIAŁY, ul. SŁOMCZYŃSKIEGO
Mieszkanie dwupokojowe w bardzo spokojnej okolicy. Jasna kuchnia w aneksie 

do bardzo dużego salonu, kuchnia wyposażona (za wyjątkiem lodówki)  
i umeblowana z terakotą na podłodze i oknem wychodzącym na północ.  

W salonie jesionowe deski podłogowe oraz wyjście na 18 m taras widokowy  
z przepięknym widokiem na Wawel od strony zachodniej. Mniejszy pokój  

z zabudowaną szafą wnękową oraz wyjściem na taras. Łazienka bardzo duża  
w wysokim standardzie. Przedpokój z zabudowaną szafą i terakotą na podłodze. 
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska, jest również możliwość dokupie-

nia 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 m2, cena 330.000 zł
Tel.: 605 87-74-72

STARE MIASTO, ul. SAREGO
Mieszkanie o pow. 98 m2 składające się z 2 przestronnych pomieszczeń  
+ łazienka. 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 i w końcowej fazie uzyska miano kamienicy o podwyższonym 

standardzie. Mieszkanie nadaje się również na lokal biurowy. Doskonała 
lokalizacja w ścisłym centrum miasta.

Pow. 98 m2, cena 920.000 zł
Tel.: 605 87-74-72

CZYŻYNY, ul. SKARŻYŃSKIEGO 
Mieszkanie czteropokojowe w kameralnym bloku z lat dziewięćdziesiątych w bar-
dzo dobrej lokalizacji. Kuchnia jasna, umeblowana na podłodze na części parkiet,  

a na reszcie terakota. Przestronne pokoje z parkietem na podłodze, z salonu 
wyjście na loggie. Spokojne małe osiedle, z bardzo dobrym połączeniem z centrum.  

W bliskiej okolicy sklep osiedlowy, szkoła, przedszkole, żłobek, a także hipermar-
ket. Do mieszkania przynależy garaż.

Pow. 88 m2, cena: 580.000 zł
Tel.: 605 87-74-72

NOWA HUTA, os. CENTRUM E
Przestronne trzypokojowe 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 w zasadzie z każdym punktem miasta.

Pow. 62,5 m2, cena 320.000 zł
Tel.: 605 87-74-72
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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
BALICKA, okolice, obiekt produkcyjny, 834 m2, dojazd TIR, blisko autostrady i lotni-
ska. Działka 46a. Of 2767 2 800 000 zł
BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 290 m2, pół bliźniaka, stan b. dobry, ruchliwe miejsce, 
idealne na biuro. Działka 7,8 a. Of 2926 2 990 000 zł
DĘBNIKI STARE, 650 m2, przedwojenna willa do remontu, jasne piwnice, dwa piętra 
+ poddasze. Działka 6,5 a. Of 2105 4 300 000 zł
GAJ, 600 m2, blisko Zakopianki, idealny na warsztat lub zajazd. Of 2939 1 200 000 zł
KAZIMIERZA WLK. 300 m2, oficyna kamienicy, do rem.. Dz. 215 m2. Of 3021 900 000 zł
KOCHANÓW, działka 98 a przy głównej drodze z budynkiem 400 m2. Of 3199 
WYŁĄCZNOŚĆ,   2 700 000 zł
KRÓLEWSKA, kamienica 1000 m2, w całości wolna, 1924 r., podpiwniczona, strych 
do adaptacji. Działka 4,5 a. Of 2581 12 000 000 zł
KRZESZOWICE, okolice, 600 m2, dom + 3 hale po ok 80 m2. Działka 15 a, przy 
drodze głównej, dojazd TIR. Of 3367 760 000 zł
ŁAGIEWNICKA, okolice, 380 m2, kamienica do generalnego remontu.  
Działka 435 m2. Of 3140 2 500 000 zł
ŁGIEWNIKI, 252 m2 pow. mieszkalnej, kamienica do generalnego remontu; 
możliwość nadbudowy. Of 261 750 000 zł
PROKOCIM, 300 m2, pensjonat 3-gwiazdkowy, 18 miejsc noclegowych. Sprzedawany 
z wyposażeniem, prawami do marki. Of 123 1 100 000 zł
RETORYKA, okolice, 326 m2, secesyjna kamieniczka po gen. remoncie, pięknie 
odrestaurowana; 2 kondygnacje biurowe, 2 mieszkalne. Of 3239 4 270 000 zł
WIELKA WIEŚ, 700 m2, obiekt usługowo-mieszkalny, w tym 450 m2 hala i biura; 
2004 r. Dz 23 a. Of 2236 1 891 000 zł
ZAMOYSKIEGO, okolice, 500 m2, kamienica po częściowym remoncie, stan surowy, 
nowy dach. Działka 2,9 a. Of 2771 3 200 000 zł

DZIAŁKI
BALICKA, okolice, 9,2 a, płaska, prostokątna, media w ulicy. Of 3175 820 000 zł
BRONOWICE, Przybyszewskiego, 11,3 a, pozwolenie na budowę. Of 3212 800 000 zł
LIBERTÓW, 89 a, znakomite sąsiedztwo, widok na cały Kraków, dwie drogi  
dojazdowe. Of 3081  1 800 000 zł

MYŚLIWSKA, 71 a, WZiZT na budynki wielorodzinne do 17 m wysokości,  
pow. zabudowy do 37 %! B. dobry dojazd. Of 3224 11 500 000 zł
OLSZANICA, Jadwigi Majówny, 50 a, budowlana, widokowa, szerokość 30 m;  
prąd, gaz, woda. Of 2269 1 750 000 zł
SKOTNIKI, 1,13 ha, widokowa; pozwolenie na budowę 26 domów w zabudowie 
bliźniaczej, gotowe projekty. Dobre sąsiedztwo. Of 1587 3 408 000 zł
WROBELA, 48 a, WZiZT na obiekt magazynowy z zapleczem socjalnym, położona  
w sąsiedztwie budowanej obwodnicy. Of 157 1 050 000 zł

DOMY KRAKÓW I OKOLICE
AZORY, 278 m2, wolnos., 1980 r., 6 pok., garaż. Działka 4,7 a. Of 2765 1 500 000 zł
BOLECHOWICE, 190 m2, 2000 r., do wejścia. Działka 27 a, w sąsiedztwie lasu,  
oaza ciszy i spokoju. Of 3066 897 000 zł
DOBCZYCE, okolice, 200 m2, 2004 r. Pięknie zagospodarowana działka 69 a, 
południowy stok. Of 3048 1 990 000 zł
KRYSPINÓW, 200 m2, stan sur. zamknięty + ocieplenie i tynki zewnętrzne,  
Dz. 11,5 a. Of 2891  850 000 zł
LIBERTÓW, 250 m2, do wykończenia, indywidualny projekt, garaż 2-stanowiskowy. 
Działka 12 a, widok na cały Kraków. Of 526 1 300 000 zł
OJCOWSKA, ok., 200 m2, styl ‘dworku’ do wykończ., 7 pok.. Dz. 8 a. Of 2210 1 590 000 zł
SWOSZOWICE, rezydencja 480 m2, salon 80 m2, dwa duże tarasy, sauna, piwnica na 
wina. Działka 28 a, 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
WIELICZKA, Śledziejowice, rezydencja 340 m2, rozłożysta bryła, indywidualny projekt 
wnętrz, wysokie pomieszczenia. Zadbany, wypielęgnowany ogród, działka 38 a!  
Of 3295 2   500 000 zł
WOLA JUSTOWSKA, 500 m2, 1997 r., blisko Parku Decjusza, 12 pokoi, taras 
widokowy. Działka 10 a. Of 2656 3 800 000 zł
ZABIERZÓW, 300 m2, indywidualny projekt, rozłożysta bryła, luksusowo wykończony. 
Działka 14 a, sąsiedztwo parku krajobrazowego. Of 3284 2 480 000 zł
ZIELONKI, centrum, 180 m2, stan deweloperski, podpiwniczony, 5 pokoi.  
Działka 9 a. Of 223  860 000 zł
ZIELONKI, 300 m2, sur. zamknięty + elewacja i ogrodzenie. Dz. 14 a Of 2806 750 000 zł

Ponad 700 aktualnych Ofert! www.activnieruchomosci.pl

LIBERTÓW, 251 m2, 2003 r., atrakcyjna, niska bryła, ciekawa aranżacja 
wnętrz, 6 pokoi, zadaszony taras. Działka 10 a. Of 3439, 1 600 000 zł

TONIE, 180 m2, 2002 r., 5 pokoi, garaż na 3 samochody. Pięknie zagospo-
darowana działka 18 a. Of 1366, 1 490 000 zł

OLSZA, ok. Brogi, 250 m2, 1982 r., 
wolnostojący, 6 pok., garaż, duży 

taras. Dz. 3,7 a. Of 2228, 1 250 000 zł

BOLECHOWICE, 350 m2, nowy, do 
wykończenia, materiały wysokiej klasy. 

Działka 11 a. Of 3444, 1 150 000 zł

KRZYWACZKA, 234 m2, 
wolnostojący, wys. standard, sauna, 
garaż 40 m2. Działka 55 a. Of 3453, 

920 000 zł

WOLA BATORSKA, 160 m2, 2007 r.,  
do wejścia. Działka 15 a.  

Of 1161, 720 000 zł

SWOSZOWICE, 120 m2, 1965 r., 
wolnostojący, 4 pok.. Działka 13,2 a.  

Of 2304, 700 000 zł

WIELICZKA, Grabówki, 146 m2, 
2000 r., do wejścia, 4 pokoje. Dz. 12 a, 

widokowa. Of 2054, 600 000 zł

WIELICZKA, 142 m2, wolnostojący,  
1978 r., nowy dach, 4 pokoje. Dz. 13 a! 

Of 2964, 550 000 zł

SKAWINA, 120 m2, wolnostojący,  
po remoncie, 4 pokoje. Działka 7,7 a.  

Of 2965, 429 000 zł
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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: powierzchnia magazynowa w budynku wolnostojącym 
185 m2 cena netto 22 PLN/m2 + media 3 PLN/m2, 

I piętro: lokale biurowe od 50 m2 do 234 m2  
cena netto 22 PLN/m2 + media 5 PLN/m2

II piętro: 226 m2 cena netto 22 PLN/m2 + media 5 PLN/m2

III Piętro: 255 m2 oraz 406 m2 cena netto 22 PLN/m2  
+ media 5 PLN/m2

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

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

Parter: powierzchnia magazynowa z zapleczem biurowym i sanitarnym 
445 m2, cena netto 30 PLN/m2 + media 5 PLN/m2

II piętro: 1246 m2, cena netto 21 PLN/m2 + media 5 PLN/m2

III piętro: 702 m2 oraz 240 m2, cena netto 21 PLN + media 5 PLN/m2 
(możliwość podziału i wynajęcia części lokali)

Dostępne wszystkie media, rampa, winda towarowa do 2000 kg,  
parking, plac manewrowy, ochrona, budynek ogrodzony  
i monitorowany. Istnieje możliwość negocjacji cen.

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 skomu-
nikowany z centrum miasta. Możliwość dowolnej aranżacji wnętrz 
w obrębie poszczególnych poziomów, dostępne wszystkie media. 
Przed budynkiem wydzielony parking. Preferowany rodzaj działalności 
to usługi bankowe, finansowe, medyczne, kancelarie adwokackie, 
siedziba firmy itp. Czynsz uzależniony od wielkości wynajmowanej 
powierzchni i kondygnacji. 

Kontakt: P.P.H.U. Robin’s, ul. Smolenia 20, 30-864 Kraków, 
tel. 0605 085-392, 0693 460-860, 012 657-57-00; e-mail: wynajmy.robins@gmail.com
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MIESZKANIA

1−POKOJOWE/GARSONIERA
99.000 19,63 m2 REJ. LIMANOWSKIEGO suterena po remoncie 9719
190.000	 30	m2	 SŁOMCZYŃSKIEGO	1	piętro,	balkon,	aneks	kuch.,	garaż	20.000	9906
199.000	 24	m2	 FIOŁKOWA	sprzedaż	z	wyposażeniem	10014
260.000	 40	m2	 FR	NULLO	DĄBIE	do	rem	4/4p	winda	10066
298.000	 31,7	m2	 DWERNICKIEGO,	jasna,	duża	kuch.,	1	piętro,	ogrz.	el.	10046
320.000	 40,15	m2	 BANDURSKIEGO	parter,	stan	dobry,	idealne	na	gabinet,	kancelarie	10109

2−POKOJOWE
190.000	 30	m2	 STOIGNIEWA	stan	dewelop.	9998
238.000	 37	m2	 AZORY	do	bieżącego	rem.	3/10	p.,	okna	plastikowe	9866
245.000	 36	m2	 AL.	POKOJU	DĄBIE	do	gen.	rem.,	ciemna	kuch.	9164
270.000	 38	m2	 PRĄDNIK	BIAŁY	udział,	mieszkanie	2-pok.,	kuch.,	działka	2,74	a	9671
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
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
535.000	 51,8	m2	 GARNCARSKA	piękne	mieszkanie	1	piętro	10094

3−POKOJOWE
360.000	 68,3	m2	 JAGODOWA	11/11	p.	piękny	widok,	stan	bdb,	duża	kuchnia,	 
	 	 meble	na	wymiar,	loggia	10097
365.000	 60	m2	 BOREK	FAŁĘCKI	parter	po	rem.,	wys.	standard,	ogródek	9428
380.000	 70	m2	 BOREK	FAŁĘCKI	1	piętro	po	rem.	wys.	standard	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
750.000	 90,2	m2	 BATOREGO	do	bież	rem.,	kuch.	z	balkonem,	ogródek	10095
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.	standard	9643
1.100.000	 109,7	m2	 POMORSKA	do	rem.,	2	piętro	ogrz	miejskie	8600
1.200.000	 143	m2	 DŁUGA	2	piętro,	winda,	stan	db,	na	kancelarię,	gabinety	9913
1.300.000	 177	m2	 AL.	SŁOWACKIEGO	6	pok.,	instalacje	po	rem.,	1/4	p.,	po	podz.	fiz.	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
270.000	 38	m2	 2,76	a	PRĄDNIK	BIAŁY	udział	mieszkanie	2-pok,	kuch.	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
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
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
300.000	 6,7	a	 WITKOWICE	szer.	19	m,	kształt	trapezu,	jest	PZP,	p,	w,	g,	kan.	9262
375.000	 5,62	a	 BIELANY	szer	19	m,	aktualne	WZ,	p,	w,	g	10063
380.000	 4,39	a	 PRĄDNIK	BIAŁY	stary	dom,	p,	w,	g,	kan.	8742
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	bud.	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	dz.	obok	siebie	p,	w,	g	9821
130.000	 10,17	a	 WOŁOWICE	szer.	23	m,	p,	w	9858
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	26	a	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
297.000	 26,44	a	 GŁOGOCZÓW	50x52	m,	asfalt,	p,	w,	widok,	możl.	kupna	połowy	9956
371.000	 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
1.000	PLN	 23	m2	 ODROWĄŻA	pokój	po	rem.,	cz.	umebl.	10099
1.250	PLN	 36	m2	 ALEJA	POKOJU	umeblowane,	standard	9164
1.800	PLN	 60	m2	 ODROWĄŻA	po	rem.,	kuch.	umebl,	pok.	do	uzgodn.,	pralka,	lodówka,	 
	 	 również	wynajem	1	pokoju	za	1100	zł/mc	10099
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
3.500	PLN	 60	m2	 ZAMKOWA	w	pełni	stylowo	umebl.	i	wyposaż	10098
6.500	PLN	 370	m2	 14	a	WOLA	JUSTOWSKA	umeblowany,	po	remoncie,	kominek	jacuzzi,	 
	 	 garaż	na	3	auta	2692
29.000	PLN	254	m2	 STARE	MIASTO	działający	lokal	gastr.	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, łaz. 
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 

BIELSKO BIAŁA UL. BYSTRZAŃSKA, 
ok. 2.5 km od centrum, blisko głównej drogi  
na Szczyrk, w sąsiedztwie nowego centrum 

handlowego Gemini i hotelu Vienna.  
Działka o powierzchni 3300 m2  

z przeznaczeniem na hotel (39 pokoi).
950 000 zł do negocjacji. 

BIELSKO BIAŁA,
Rynek 9 i 10,  

dwie kamienice,  
pow. 1751 m2,  
brak najemców,  

3 450 000 zł

WARSZAWSKA  
– przestronne 82 metro-
we mieszkanie w kamie-
nicy centrum Krakowa  
+ 8 a działka w Pcimiu,

615 000 zł

SOBIESKI RESIDENCE
 – Dwupokojowe 

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

495 000 zł

Nowe poddasza 
 w centrum Krakowa: 
dwa dwupoziomowe 

mieszkania na podda-
szu przy ul. Czystej  
(45 m2, 480 000 zł) 

oraz 3 mieszkania przy 
Sobieskiego (cena od 

515 000 zł).

SIEMIRADZKIEGO  
– 3 mieszkania  

w stylowej  
odnowionej  
kamienicy:  

36, 82 i 157 m2. 
od 1600 zł/m-c

GOŁĘBIA  
– duży wybór mieszkań 
w sercu Krakowa przy 

kameralnej  
ulicy Gołebiej. 

od 1200 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 1800 zł/m-c

SOBIESKI  
RESIDENCE,  

nowe mieszkania 
położone w prestiżowej 

inwestycji  Sobieski 
Residence przy ulicy 

Łobzowskiej.  
Już od 2400 zł/m-c

WIŚLANE TARASY  
– przytulne studio o pow. 
40 m2 z dużym tarasem 

na partrze nowego 
budynku przy  

ul. Grzegórzeckiej. 
1550 zł/m-c
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KRAKÓW, PUŁASKIEGO - BHw166
Luksusowy apartament o pow. 61 m2 usytuowany na 1 piętrze 

w prestiżowym budynku na Starych Dębnikach. Rozkład 
pomieszczeń: pokój dzienny z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka, garderoba, przedpokój. Mieszkanie w stanie idealnym, 

wykończone w wysokim standardzie, w pełni umeblowane  
i wyposażone. Budynek chroniony i monitorowany.  
W cenie miejsce postojowe w garażu podziemnym. 

Cena miesięcznie: 3500 zł + czynsz ok. 700 zł  
(w tym ogrzewanie) + media wg zużycia

WYNAJEM

KRAKÓW, PAWIA - BHw163
Lokal biurowy, usługowy o powierzchni 59 m2, położony na 

pierwszym piętrze nowoczesnego apartamentowca Angel City, 
w sąsiedztwie Galerii Krakowskiej oraz Dworca Głównego. Lokal 
wykończony w wysokim standardzie, idealnie nadający się na 

siedzibę firmy. Miejsce parkingowe w garażu podziemnym w cenie.
Cena miesięcznie: 2550 zł netto + opłaty administracyjne  

ok. 500 zł ( w tym ogrzewanie ) + prąd

BUY HOUSE Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Smoleńsk 18/1, 31−112 Kraków

tel. 012 428 5058
fax 012 428 5059

e−mail: biuro@buyhouse.pl

GSM: 722 108 722; 722 300 309

www.buyhouse.pl
TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

KRAKÓW, 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, WARSZAWSKA - BHw182
Komfortowe mieszkanie o pow. 57 m2 usytuowane na trzecim 

piętrze nowoczesnego apartamentowca Angel City, w sąsiedztwie 
Galerii Krakowskiej oraz Dworca Głównego. Rozkład: pokój dzien-
ny z aneksem kuchennym, sypialnia z garderobą, pokój, łazienka, 

przedpokój. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone, 
wykończone w wysokim standardzie. 

Cena miesięcznie: 2300 zł + opłaty administracyjne ok. 500 zł 
(w tym ogrzewanie) + prąd

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

KRAKÓW, SEWERYNA - BHw125
2-pokojowe mieszkanie o pow. 50 m2, usytuowane na drugim 

piętrze w kompleksie budynków z 2000 roku. Mieszkanie w dobrym 
stanie, w pełni umeblowane i wyposażone. Rozkład: pokój dzienny z 
balkonem, jasna oddzielna kuchnia, sypialnia, łazienka, przedpokój. 

Standard: okna plastikowe, na podłogach panele, terakota, ogrz-
ewanie indywidualne gazowe, telefon, Internet, TV kablowa.

Cena miesięcznie: 1150 zł + czynsz ok. 135 zł  
+ media wg zużycia

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

•		Stan	surowy	zamknięty	lub	deweloperski

•		Brama	wjazdowa	na	pilota

•		W	cenie	domów	wykonanie	elewacji		
zewnętrznej!

•		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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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,	I	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 -	160	m2,	front,	witryna	 15	000	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,	12a,	WZ		 7	000	000	PLN
Krakowska -	p.c.	620	m2,	działka	2,7	a,	stan	dobry,	WZ	na	rozbudowę	 do	neg.
Królowej Jadwigi	-	p.c.	450	m2,	10	a,	do	częściowego	remontu	 3	650	000	PLN
Krowoderska	-	wolna,	WZ	na	1200	m2	w	trakcie,	działka	4,5	a	 4	000	000	PLN
ok. Józefińskiej	-	pensjonat,	500	m2,	33	miejsca	nocleg.,	WZ		
na	piętro	 6	000	000	PLN
ok. Placu Wolnica	-	1630	m2	p.uż,	pozw.	na	budowę,		
2	lokale,	6,5	a	 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
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)

Angel City – 40	m2,	6p.,	ładny	widok,	do	wykończenia,		
garaż,	piwnica	 400	000	PLN
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-	36m2	,wysoki	parter,	do	wejścia	 330	000	PLN

Smocza – 59	m2,	parter,	do	remontu	 735	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
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
Salwator – 97m2,	4p.,	winda,	wysoki	standard,	wyposażone,		
2	balkony	 1	100	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
Wola Justowska – 25	m2,	2	garaże,	6,8	a,	wykończony	 2	500	000	PLN
Wola Justowska –	320	m2,	6,8a,	garaż,	osobne	mieszkanie	 1	900	000	PLN	neg.
Wróblowice - 250	m2,	wykończony,	ładny	19,5	a,		 1	200	000	PLN
Zakamycze -	350	m2,	7,7	a	,	wysoki	standard	 2	500	000	PLN

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ
(50 ofert na stronie)

Gm. Michałowice - 21	a,	budowlana	 300	000	PLN
Mogilany	-	10	a,	budowlana,	widokowa	 200	000	PLN
Marszowiec	- 10,11a,	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. 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
Rydla - 53	m2,	1p,	2	pokoje,	do	wejścia,	garaż	 1900	PLN
Wola Justowska	-	200	m2,	nowy	dom,	5	a,	wys.	standard,	2	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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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	
Szopkarzy –	2P	+	K,	33	m2,	IV	p./IV	p.	–	230	000	zł
Jaremy	–	2P	+	aneks	K,	34	m2,	I	p./Xp	–	225	000	zł
Krasickiego	–	2P	+	K,	34	m2,	IV	p./IV	p.	–	259	000	zł
Spółdzielców	–	2P	+	aneks	K,	36	m2,	III	p./IV	p.	 
–	229	000	zł
Lublańska –	2P	+	K,	38	m2,	III	p./IV	p.	–	240	000	zł
Prusa	–	2P	+	aneks	K,	40	m2,	III	p./III	p.	–	360	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
os. Centrum A	–	2P	+	K,	46	m2,	II	p./IV	p.	–	253	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,	0p/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
Stachiewicza	–	3P	+	K,	50	m2,	III	p./IV	p.	–	337	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
Halszki	–	3P	+	K,	62	m2,	II	p./IV	p.	–	395	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
Zachodnia	–	3P	+	K,	65	m2,	I	p./IV	p.	–	399	000	zł
Ojcowska	–	3P	+	K,	65	m2,	I	p./II	p.	–	490	000	zł
Guttenberga	–	3P	+	K,	70	m2,	III	p./IV	p.	–	425	000	zł
Akacjowa	–	3P	+	K,	70	m2,	III	p./IV	p.	–	525	000	zł
Fałata –	3P	+	K,	72	m2,	II	p./III	p.	–	600	000	zł
Zapolskiej	–	3P	+	K,	78	m2,	VII	p./VIII	p.	–	546	000	zł
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,	112m2,	III	p./IV	p.	–	840	000	zł

DOMY – SPRZEDAŻ
ul. Łokietka – 170 m2,	dz.	450	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

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
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
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.
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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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
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
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 – II/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
59,6 m2 + garaż – ul. Spokojna – III/III, loggia – 515 000 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
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
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
68 m2 + garaż – ok. ul. Kamieńskiego – II/III, 7-letnie – 590 000 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

4 − 5 − pokojowe
108 m2 - Kazimierz - III/III, nowa adaptacja - 980 000 zł

Kamienice, udziały, strychy
ul. Rakowicka – cała kamienica 609 m2 – 3 600 000 zł

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

ok. Parku Krakowskiego - cała kamienica 610 m2 - 4 000 000 zł
ok. Pl. Bohaterów Getta - cała kamienica 1500 m2, wynajęta, dochodowa - 9 000 000 zł
rejon Sobieskiego - strych 79 m2 nad III piętrem, z WZ - 330 000 zł
ul. Karmelicka - strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą - 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
Piaski 50 m2 +5,25 a – drewniany, po remoncie – 390 000 zł
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 – NOWY, 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, murowany, 
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 – wolnostojący, do wykończenia – 620 000 zł, of. DZ/195
Rączna 150 m2 + 22 a + stodoła - wolnostojący, po generalnym remoncie, do 
wykończenia - 425 000 zł, of. DZ/216
Giebułtów 158 m2 + 8 a - NOWY wolnostojący, stan surowy zamknięty, działka widokowa 
- 450 000 zł, of. DZ/180
Rząska 167 m2 + 14 a + 40 m2 garaże - 13-letni, w pięknym ogrodzie, monitoring  
– 950 000 zł, of. DZ/182
Sanka gm. Krzeszowice 176,8 m2 + 9,7 a – wolnostojący, 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
Cianowice 180 m2 z garażem + 8 a – NOWY 1/2 bliźniaka, stan surowy zamknięty  
- 450 000 zł, of. DZ/193
Cianowice 180 m2 z garażem + 6 a - NOWY wolnostojący, stan deweloperski  
- 650 000 zł, of. DZ/193

www.taraba.gratka.pl

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, wolnostojący – 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
Zakamycze 290 m2 + 17 a – 10-letni dworek w pięknym ogrodzie – 2 300 000 zł
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, widokowe, budowlane, uzbrojone  
- 17 000 zł/a, of. D/385
ul. Spacerowa 6,56 a – budowlana – 335 000 zł
Lasek Łegowski 9,62 + 11,42 a – budowlane, WZ – 239 000 zł i 269 000 zł, of. D/429
Soboniowice 9,84 a – działka widokowa, atrakcyjna z pozwoleniem - 235 000 zł, of. D/365
Świńczów gm. Skała 2 x 10 a i 12 a - piękne, widokowe, budowlane - 20 000 zł/a, 
of. D/372
Brzezie 10 a - budowlana, widokowa - 240 000 zł, of. D/383
ul. Księcia Józefa 10 a – budowlana z WZ, z widokiem na Wisłę – 650 000 zł, of. D/418
Okleśna 10 a – budowlana – 70 000 zł
Przegorzały 10 a – budowlana, uzbrojona – 800 000 zł, of .D/434
Sanka gm. Krzeszowice 10 a – budowlana, piękny widok, uzbrojona – 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 – obok 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 – komercyjna, obok dużego węzła drogowego – 700 000 zł, of. D/419
Giebułtów 40 a – z pozw.m na budowę 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 budowlana, symbol MU3 - 550 000 zł, of. D/197
Karniowice 160 a - budowlano-rolna, widokowa, do podziału - 1 200 000 zł, of. D/308
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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

OSIEDLE NA WZGÓRZU
Domy wolnostojące, gotowe do odbioru  
o pow. całkowitej 187 m2 położone  
na widokowych działkach ok. 7,5 a.
CENA: 659 000 zł 

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

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

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

UL. 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

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

ZIELONKI
Dom 161 m2 w zabudowie szeregowej, 
wykończony, w wysokim standardzie, w pełni 
umeblowany i wyposażony. Działka 250 m2. 
CENA: 999 000 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

KRAKÓW, UL. ODROWĄŻA 
Do wynajęcia
Piękne mieszkanie 66 m2, po gen. rem., 
dwa duże pokoje częściowo umeblowane, 
fortepian. Kuchnia wyposażona. Również 
do wynajęcia oddzielnie pokoje po 1000 zł 
za pokój.
CENA 1800 zł
GEOFORMAT 
Tel.: 012-623 0269

KRAKÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 
Tarasy Verony 44,3 m2 
Do wynajęcia piękny apartament 2-pokojowy 
z aneksem kuch., 10/14 p., 2 tarasy, wysoki 
standard wykończ., kuchnia i łazienka 
urządzone, pokoje mogą być umeblowane. 
Wynagrodzenie płaci właściciel.
CENA: 2000 zł
GEOFORMAT 
Tel.: 012-623 0269

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

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

KRAKÓW, EMAUS
Działka w całości budowlana o pow. 
1905 m2, na Woli Justowskiej, z osob-
nym wjazdem. Teren płaski w kształcie 
prostokąta. Aktualne WZ na budowę dwóch 
budynków mieszkalnych o pow. 480 m2.
CENA: 1 800 000 zł

Buy House 
Tel. (012) 428-50-58
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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
JIM Invest Menagement
Tel. (012) 633 00 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
JIM Invest Menagement
Tel. (012) 633 00 99

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

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

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

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

MARSZOWIEC
Do sprzedania cztery atrakcyjne parcele.

CENA: od 20 000 zł/a

Biuro Nieruchomości GRUNT
tel. 012 632 88 38

RONDO CZYŻYŃSKIE
Działka 15 a położona bezpośrednio przy rondzie.

Pod zabudowę wysoką – wielorodzinną lub komercyjną.
CENA: 2 500 000 zł

Biuro Nieruchomości GRUNT
Tel. (012) 632 88 38
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SPRZEDAŻ
Mieszkania

Bielsko-Biała QQ centrum, 131 m², III p., w kamieni-
cy. Cena 180.000 zł. Tel. 0606-159-464, e-mail: 
nero@globix.pl

gm. Czernichów QQ dom (100 m²) + zabudowa-
nia (60 m²), działka 11 a, zagospodarowana. 
Sprzedam lub zamienię na dwa mieszkania w 
Krakowie. Tel. 0664-929-353

Gdańsk QQ Wrzeszcz, 17 m², pokój, przedpokój, 
zabudowana wnęka kuchenna, dwa duże okna, 
spokojne otoczenie, bardzo dobra lokalizacja. 
Cena 107.000 zł. Tel. 0667-510-524, e-mail: 
martinabezzi@wp.pl

Gdańsk QQ Matarnia, 63,6 m², I p. Pokój dzienny z 
aneksem kuchennym, dwie sypialnie, łazienka i 
oddzielna toaleta, duży balkon. W cenie zabudo-
wana kuchnia oraz nowa szafa typu komandor 
w sypialni. Do mieszkania przynależy także duża 
piwnica (około 20 m²). Spokojna, kameralna 
dzielnica położona przy lesie. Cena 390.000 zł. 
Tel. 0508-046-399, e-mail: dinusaty@o2.pl

Gdańsk QQ Chełm, 63,4 m², trzy ustawne poko-
je, okna PCV wychodzące na wschód/zachód. 
Kuchnia jasna, oddzielna (6 m²). Mieszkanie 
po kapitalnym remoncie pół roku temu – ścia-
ny cekolowane, białe, na całej powierzchni 
znajduje się wycyklinowany, polakierowany 
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 gospo-
darcze. Otoczenie lasu, 5 minut do centrum. Na 
posesji znajduje się garaż, pomieszczenie gospo-
darcze oraz mały ogródek. Cena 780.000 zł. Tel. 
0516-194-100, e-mail: magonias@vp.pl

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

Józefosław, QQ 58 m², III p., trzypokojowe, luk-
susowo wykończone, w pełni wyposażone. na 
zamkniętym, całodobowo strzeżonym osiedlu. 
Doskonała lokalizacja, niewielka odległość do 
lasu Kabackiego, w sąsiedztwie nowa szkoła, 
przedszkole, kompleks rekreacyjno-sportowy 
Tuan Club, sklepiki osiedlowe, apteka. Tylko 
niska zabudowa. Cena 575.500 zł. Tel. 0795-
575-417, e-mail: lebo20@op.pl

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

MOGILANY Parkowe Wzgórze 
SUPERKOMFORTOWY  
DOM DO WYNAJĘCIA,
osiedle zamknięte, 160 m2
CENA: 3 500 zł

WD PARTNER
Tel. 0501-325-420

UL. ARMII KRAJOWEJ
Lokal do wynajęcia
Tarasy Verona 100 m2
CENA: 4000 zł

WD PARTNER
Tel. 0501-325-420
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

Kraków, ul. Bobrzyńskiego QQ Podgórze, 53 m², 
dwa pokoje, parter, 2008 r., w stanie deweloper-
skim. 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. Spokoj-
na okolica. Cena 340.000 zł. Tel. 0790-229-009, 
e-mail: bobrzynskiego@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Chmieleniec QQ Podgórze, 53,5 m², 
2-pokojowe, własnościowe. Czynsz miesięcz-
ny – 290 zł. Kuchnia elektryczna, indywidualne 
opomiarowanie (woda i ciepło). Cena 449.000 
zł. Tel. 0604-638-732, e-mail: mariusz.s.w@
gmail.com

Kraków, ul. CzarnowiejskaQQ , Krowodrza, 65 m² 
+ piwnica + pomieszczenie gospodarcze. Jasna 
kuchnia, 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 Czerwo-
ny, 72,5 m², trzy duże pokoje, kuchnia z jadalnią, 
łazienka, osobno WC, duży holl, dwa balkony. 
Wyjątkowa architektura, 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, 
email: malgorzata2@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Emaus QQ Salwator, Wola Justowska, 
30 m², II p., stan bardzo dobry, wykończone, 
nowa łazienka, kuchnia wyposażona, drzwi 
antywłamaniowe, rolety w oknach. Ekspozycja 

zachodnia – słoneczna. Cena 290.000 zł. Tel. 
0512-513-357, e-mail: joanidis@interia.pl

Kraków, ul. Jahody QQ Podgórze, Ruczaj, 65,5 m², 
I p., trzy pokoje, umeblowana i wyposażona 
kuchnia, duży przedpokój. W łazience wanna, 
oddzielna kabina prysznicowa i miejsce na pral-
kę, osobne WC. Mieszkanie posiada balkon i 
piwnice (6,9 m²). Jest indywidualnie ogrzewane 
gazem, nowe drewniane okna i drzwi antywła-
maniowe. Bardzo dobra lokalizacja – na prze-
ciwko kampusu UJ. Obok bloku duży parking. 
Cena 455.000 zł. Tel. 0606-799-103

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

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

Kraków, ul. Lea, QQ 102 m², 3 pokoje, 2 łazienki, 
2 balkony; w kamienicy blisko Parku Krakow-
skiego, stan bardzo dobry. Cena 830.000 zł. Tel. 
0609-115-889

Kraków, ul. Lubostroń,QQ  63 m², wysoki standard 
wykończenia, alarm, dwa balkony (loggie), 
dodatkowo garderoba, podgrzewane podłogi. 
Bardzo ładny blok, ogrodzony, z jedną klatką. 
Cena 449.000 zł. Tel. 0501-421-831, e-mail: 
matoga@kancelaria-krakow.pl

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

Oferta wyłącznie dla  
pośredników, deweloperów  

i rzeczoznawców majątkowych

Masz dość  
przeglądania gazet i portali  
w poszukiwaniu ofert prywatnych?

SPRAWDŹ NA 

WWW.POP.KRN.PL

Agencja pośrednictwa i zarządzania 
nieruchomościami „Przytulny Kącik”

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

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

Polecamy swoje usługi w zakresie:
I – Zarządzania nieruchomościami
II – Administrowania najmem lokali mieszkalnych i użytkowych
III – Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Oferujemy do sprzedaży:
Dom w Bosutowie – stan surowy otwarty – 170 m2, działka 12 a – 430 000zł
Dom z 2007 r. w pełni umeblowany – Kocmyrzów – 154 m2 pow. użytkowej  
– 900 000 zł
Działka rolno-budowlana w Mogilanach – cicha zalesiona okolica – 38 a – 400 000 zł
Działka rolna, uzbrojona, z dojazdem asfaltowym – Bosutów – 21 a – 250 000 zł
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Kraków, ul. Marchołta QQ Prądnik Czerwony, 57 
m², I p., 2 pokoje, oddzielna jasna kuchnia, duża 
łazienka, loggia 6 m². Bardzo blisko mieszka-
nia znajduje się szkoła, przedszkole, sklepy. 
Blok jest ogrodzony i strzeżony przez ochronę. 
Mieszkanie opomiarowane. Czynsz około 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, strzeżo-
ny 24 h, przed budynkiem zagospodarowany 
ogród, fontanna. Apartament składa się z trzech 
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.regi-
na@wp.pl

Kraków, al. Mickiewicza QQ 56 m², 2 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), 2 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 ne-
gocjacji. Tel. 0888-911-359, e-mail: m.p.palka@
gmail.com

Kraków, ul. Opolska, QQ Krowodrza, 52 m². Miesz-
kanie 3-pokojowe, wysoki parter, osobno WC, 
na podłogach deska barlinecka, flizy, okna pla-
stikowe, rolety antywłamaniowe elektryczne, 

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

Kraków, ul. PękowickaQQ , Biały Prądnik, 72 m². 
Mieszkanie składa się z salonu 24 m² z balko-
nem, dwóch sypialni, jasnej i częściowo otwartej 
na salon kuchni z balkonem i zejściem do ogród-
ka, łazienki z wanną i WC, przedpokoju oraz 
piwnicy. Wysoki standard wykończenia, system 
alarmowy, monitoring, 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, 
spółdzielczo-własnościowe, nowe okna PCV, 
do niewielkiego remontu. Cena 220.000 zł, do 
negocjacji. Tel. 0500-829-852

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

KrakówQQ , ul. Szlak, 75 m², trzy pokoje, kuchnio-
jadalnia, łazienka z oknem, przedpokój, balkon, 
pozwolenie na taras. Mieszkanie po remoncie. 
Cena 750.000 zł. Tel. 0602-383-145

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

Oferta wyłącznie dla  
pośredników, deweloperów  

i rzeczoznawców majątkowych

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

SPRAWDŹ NA 

WWW.POP.KRN.PL

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

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

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

Telefon 602 755 654
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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, Śródmieście, QQ 100 m², cztery pokoje, 
hipoteczne, zadbane. Cena 900.000 zł. Tel. 
0510-050-844

Kraków, ul. Turniejowa QQ Kurdwanów, 57,4 m², 
dwa pokoje, jasna kuchnia, duży holl, półokrągły 
balkon. Mieszkanie przestronne, z ładnym ukła-
dem pomieszczeń. Blok usytuowany blisko parku. 
Niedaleko żłobek, przedszkole, szkoły, boisko, 
sklepy, kościół. Cena 375.000 zł. Tel. 0660-468-
887, e-mail: paulina.szele@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.

Kraków, Wola Duchacka QQ M-3, 46 m², dwa poko-
je, II p., kuchnia, łazienka, osobno WC, balkon. 
Cena 300.000 zł. Tel.0888-183-947

Kraków, ul. Wysłouchów QQ Kurdwanów, 51 m², 
małe, kameralne bloczki z 2002 roku, teren 
ogrodzony, wózkownia. Możliwość wykupie-
nia 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 pokojowe, 57 m², 
loggia. Cena 395.000. Tel. 0694-383-222

LegionowoQQ , 64 m², nowe okna pcv, budynek 
ocieplony, domofon. Bardzo dobra lokaliza-
cja – 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 

Malbork QQ Piaski, 61 m², bardzo dobra lokalizacja, 
w pobliżu szkoły, przedszkole, sklepy, kościoły, 
przychodnia zdrowia, przystanek autobusowy. 
W cenie mieszkania zabudowa kuchni, przed-
pokoju, pokoju dziecięcego. Łazienka i wc 
osobno, kafle. Podłoga szwedzka w pokojach. 
Cena 215.000 zł. Tel. 0509-000-663, e-mail: 
iwamir@op.pl

Otwock QQ 68 m², ciche, do odświeżenia. Wid-
na 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: idubic-
ka@op.pl

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

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

nieruchomości.www.krn.pl
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Pszczyna QQ 60 m², I p./ IV p., bardzo ładne miesz-
kanie. 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: pszczyna_2009@wp.pl

Sulejówek QQ 80 m² wraz z działką o powierzchni 
120 m² i miejscem na garaż. Atrakcyjna lokaliza-
cja, 5 min. SKM, szkoła, sklepy. Budynek solidnie 
wykonany, podwójna ściana, wszystkie media. 
Cena 150.000 zł. Tel. 0606-263-444, e-mail: 
pmzfamilia@gmail.com

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

Warszawa QQ Ochota, 74 m², w pięknej, pre-
stiżowej, zabytkowej kamienicy w centrum 
Starej Ochoty. Odnowiona elewacja budynku, 
wysokość pomieszczeń 315 cm, wymienione 
instalacje wodne i elektryczna, nowe okna PCV. 
Bardzo cicho, wszystkie okna od podwórza. Do 
mieszkania przynależy piwnica. Cena 640.000 
zł. Tel. 0502-600-559, e-mail: tomek@studio-
anto.pl

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

Wrocław QQ Psie Pole, 58 m², trzypokojowe, 
dwupoziomowe. Na piętrze sypialnia, na dole 
półotwarta kuchnia (w pełni wyposażona – zmy-

waka) 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

Bębło QQ 160 m² pow. użytkowej, 240 m² pow. 
całkowitej, działka 9 a, prąd, woda, tynki. Cena 
520.000 zł. Tel. 0602-887-633

Hajnówka QQ 56 m², działka 3,5 a, 19 km od Biało-
wieży. Dom drewniany, trzypokojowy, z kuchnią, 
łazienką, przedpokojem i werandą, ogrzewany 
przez CO, podłączony do sieci wodociągowej i 
kanalizacji. Działka ogrodzona nowym drewnia-
nym płotem, w ogrodzie rosną owocowe drze-
wa i krzewy. Na działce budynek gospodarczy o 
pow. 15 m². Cena 120.000 zł. Tel. 0504-046-266, 
e-mail: kalilak@onet.pl

Karpacz QQ 500 m², działka 6,24 a. Budynek po-
siada kategoryzację jako obiekt hotelarski typu 
pensjonat. Sześć pokoi o powierzchni 20 m², 
cztery pokoje o powierzchni 16 m², dwa aparta-
menty o powierzchni 50 m², świetlica, zaplecze 
gastronomiczne. Okna PCV, dach ogrzewany, 
garaż wolnostojący. Cena 2.200.000 zł. Tel. 075-
761-92-73, e-mail: pensjonat@daglezja.com 

Kopanka QQ 150 m², działka 13,5 a, stan surowy 
otwarty. Dom piętrowy, na paterze pokój dzien-
ny połączony z jadalnią, kuchnia ze spiżarnią, 
łazienka, wiatrołap i hol, na I piętrze, trzy sy-
pialnie, dwie łazienki i garderoba. Dodatkowo 

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)

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

istnieje możliwość wykorzystania poddasza. 
Cena 499.000 zł. Tel. 0602-371-122, e-mail: 
surowieckamila@gmail.com

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

ok. Krakowa BaczynQQ , 324 m², działka 35 a, 
ekskluzywny, położony w malowniczej okolicy 
Dolinek Krakowskich, 20 min. od centrum Krako-
wa. 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. Krakowa, JerzmanowiceQQ , 220 m², działka: 
8 ha. Parter: wiatrołap, holl, salon z komin-
kiem, kuchnia, jadalnia, spiżarka, łazienka, WC, 
pomieszczenie gospodarcze, garaż. Poddasze: 
cztery duże sypianie (jedna z garderobą), pokój 
kąpielowy, holl. Przydomowa ekologiczna bio 
oczyszczalnia ścieków, instalacja alarmowa, 
domofon, telewizja – telefon rozprowadzone. 
Cena 899.000 zł. Tel. 0509-235-313, e-mail: 
mawieczorek@poczta.onet.pl 

ok. Krakowa, QQ 300 m², działka 15 a, nowy, w 
pełni urządzony, wykończony w najwyższym 
standardzie. Cisza, spokój, idealna komunikacja 
z centrum Krakowa. 3 min – autostrada, 5 min 

– lotnisko, 10–12 min Rynek. Garaż dwusta-
nowiskowy, centralne nagłośnienie, odkurzacz 
centralny, monitoring. Nowoczesny ogród z na-
wodnieniem, ogród zimowy, instalacja solarna. 
Dom na wzgórzu, ekspozycja południowa. Cena 
3.000.000 zł, e-mail: pajb@interia.pl

ok. Krakowa, PaszkówkaQQ , 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

Kraków, BronowiceQQ , 50 m², część domu z 
oddzielnym wejściem, działka 1,1 a, dwupo-
ziomowe po generalnym remoncie, wjazd na 
samochód, opłaty roczne 50 zł. Cena 290.000 
zł. Tel. 0793-003-939

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

Kraków, os. JugowiceQQ , 220 m², ½ bliźniaka, 
stan surowy otwarty, wszystkie media. Cena 
610.000 zł. Tel. 0501-014-624

Kraków, ul. Królowej Jadwigi QQ Wola Justowska, 
230 m², działka 3,6 a (10 x 36), dwupiętrowy, z 
1994 roku. Parter: lokal biurowy z osobnym wej-
ściem i łazienką, wiatrołap, hol, kotłownia, drzwi 
główne. Piętra: siedem pokoi (od 10 do 25 m²), 
pięć z balkonami, kuchnia, trzy łazienki, w tym 
dwie po generalnym remoncie, schody z pode-
stami, strych (możliwość adaptacji). Parking dla 
4 samochodów. Cena 1.200.000 zł do negocjacji. 
Tel. 0606-786-106, e-mail: presx@op.pl

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

Oferta wyłącznie dla  
pośredników, deweloperów  

i rzeczoznawców majątkowych

Teraz  
wszystkie ogłoszenia  
prywatne w jednym miejscu!

SPRAWDŹ NA 

WWW.POP.KRN.PL

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

nieruchomości.www.krn.pl
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Kraków, ul. Poręba QQ Wola Justowska, 195 m², 
działka 3,4 a, obok parku Decjusza. Kondy-
gnacja najniższa z wjazdem do garażu, pralnią 
i pomieszczeniem rekreacyjnym. Na drugiej 
kondygnacji kuchnia, salon z kominkiem, po-
kój i łazienka z wc i kabiną prysznicową, taras 
z zejściem do ogrodu. Na trzeciej kondygnacji 
trzy pokoje, łazienka z wc, bidetem, wanną i 
kabiną prysznicową. Brama wjazdowa i garaż 
otwierane automatycznie. Cena 1.500.000 zł. 
Tel. 0500-099-663, e-mail: gadar@onet.pl

Kraków, ul. WodociągowaQQ , 80 m², działka 11 
a, do generalnego remontu, w odległości ok. 
250 m od Kopca Kościuszki. Unikalna lokalizacja 
na południowym stoku. Cena 795.000 zł do ne-
gocjacji. 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

ok. Krosna Jedlicze,QQ  109 m², działka 20 a, 
uzbrojona. Trzy pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój – do zamieszkania. Rok budowy 
1960. Cena 210.000 zł. Tel. 0506-629-791

MichałowiceQQ , 220 m², działka 5 a, wykończony, 

do zamieszkania. Cena 1.150.000 zł. Tel. 0696-
600-471

Michałowice, QQ Komora, 245 m², do zamieszka-
nia. Cena 1.200.000 zł do negocjacji. Tel. 012-
357-14-89 (wieczorem).

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

MichałowiceQQ , Książniczki, 6 km od Krakowa. 
Dwa domy – 176 m² (działka 800 m²) i 186 m² 
(832 m²), stan surowym, otwarty, działki wido-
kowe. 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, pięć pokoi, dwie łazienki, 
alarm, rolety, kamery, teletechnika, garaż, do 
zamieszkania. Cena 1.259.000 zł. Tel. 0606-
400-808

Myślenice/PolankaQQ  375 m² dom z częścią usłu-
gową (motoryzacja), działka 12 a, możliwość 
zamiany na mieszkanie w Krakowie, www.lr.pl/
dzialki. Cena 590.000 zł. Tel. 0508-008-308
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gm. Narew TrześciankaQQ , 145 m², działka sie-
dliskowa 22 ha. Dom z drewna, budynek go-
spodarczy, stodoła, oczko wodne. Szerokość od 
frontu 26 m. Media znajdujące się na działce: 
energia elektryczna oraz woda. Spokojna oko-
lica, w sąsiedztwie nowe domy jednorodzinne. 
Cena 330.000 zł. Tel. 0602-170-594, e-mail: 
janjasiuk@op.pl

PiasecznoQQ  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, 
pomieszczenie gospodarcze. Podłoga – dąb i 
gres, kominek, ogrzewanie podłogowe, system 
nagłośnienia, system alarmowy, klimatyzacja, 
system ogrzewania nadmuchowy hybrydowy, 
centralny odkurzacz, garaż na dwa auta. Na 
działce system automatycznego podlewania. 
Cena 1.700.000 zł. Tel. 0697-033-319, e-mail: 
ajankows@interia.pl

SierakówQQ  200 m², działka 69 a, 8 km od Kra-
kowa. Kryty gontem, komfortowy, oryginalnie 
zaprojektowane wnętrze. Salon z kominkiem, 
3 sypialnie, 2 łazienki, pokój bilardowy, garaż. 
Działka widokowa, ogrodzona. Cena 1.990.000 
zł. Tel. 0601-201-331 

gm. SkałaQQ  Cianowice Duże 175 m², działka 8 a, 
usytuowany w enklawie 3 domków, ciekawa, 
stylowa architektura. Parter: wiatrołap, hall, 
salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, łazienka, 
spiżarka, kotłownia, pralnia, garaż. Poddasze: 
3 duże sypialnie, pokój kąpielowy, hall. Po-

wierzchni parterowej podgrzewane podłogi, 
inst. Kominkowa, alarmowa, telewizja, domo-
fon. 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 ogro-
dzona, częściowo zagospodarowana(trawnik, 
drzewka iglaste). Elewacja: tynk + drewno. Par-
ter: salon z otwartą kuchnią, łazienka, kotłow-
nia z pom. gosp., garaż. Poddasze: 3 sypialnie, 
łazienka. Cena 560.000 zł. Tel. 0604-930-836, 
e-mail: martaapb@interia.pl

Skawina QQ 216 m², działka 5,4 a. Sześć pokoi + 
dwie łazienki, salon z kominkiem, kuchnia, ja-
dalnia oraz garaż jednostanowiskowy. Budynek 
wykonany w wysokim standardzie z najlepszych 
materiałów, ogrzewanie podłogowe w łazien-
kach i kuchni. Dom wyposażony w instalację 
elektryczną, gazową, kanalizacyjną. kompletna 
instalacja alarmowa z monitoringiem. Działka 
ogrodzona, z bramą automatyczną. Dom po-
siada certyfikat energetyczny. Cena 695.000 zł. 
Tel. 0515-101-301, e-mail: iwana@onet.pl

Tagowisko QQ 350 m², działka 7 a. Budynek dwu-
rodzinny 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: bogu-
slawput@interia.pl

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

nieruchomości.www.krn.pl

gmina JERZMANOWICE

GOTKOWICE  
przy trasie Kraków – Olkusz.

Działka budowlana o powierzchni 10 a  
położona przy dojazdowej drodze asfaltowej 

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

Cena 160 000 zł 
Informacje tel. 501 436 937
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Warszawa QQ Ursynów, 330 m², działka 10,5 ha. 
Cena 1.600.000 zł. Tel. 0502-431-418, e-mail: 
info@domnaursynowie.pl

Węgrzce WielkieQQ , 140 m², działka 4,5 a. Parter: 
wiatrołap, holl, salon z kominkiem, kuchnia z 
jadalnią, WC, pomieszczenie gospodarcze. Pod-
dasze: trzy 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. Wieliczki QQ Koźmice Wielkie, 80 m², działka 
88 a. Dom z cegły, do remontu. Cena 280.000 
zł. Tel. 0508-008-308

Wielka Wieś, QQ 191 m², działka 5,5 a. Domy w 
wysokim standardzie, dachówka ceramiczna, 
okna mahoniowe, blachy i okucia tytanowo-
cynkowe, materiał porotherm o wysokiej izolacji 
cieplnej, duża ilość okien. Okolica bardzo zielona 
z widokiem na panoramę całego Krakowa, Lasek 
Wolski, Jurę krakowsko-częstochowską, w mi-
niosiedlu 6 domów. Do ronda Kraka około 6-8 
min. Cena 499.000 zł. Tel. 0721-300-900

Wołowice, QQ 110 m², działka 7 a, dom podpiwni-
czony, murowany, C.O., woda, 5 pomieszczeń 
+ garaż. 22 km od Krakowa, przy przystanku 
MPK i bus. Cena 310.000 do negocjacji. Tel. 
012-280-21-57

Zabierzów QQ 188 m², działka 7,5 a (28 x 26 m), 
wolnostojący, w stanie surowym otwartym z 
doprowadzonymi mediami, projekt Lubczyk-2 
firmy Archon. Sąsiedztwo nowych domów jed-

norodzinnych, dojazd drogą prywatną (udział). 
Możliwość wykończenia do stanu deweloper-
skiego. Cena 530.000 zł stan surowy lub 695.000 
zł stan deweloperski. Tel. 0601-439-397

Zakopane QQ okolice Centrum, 300 m², działka 
10 a. Dom mieszkalno pensjonatowy, możli-
wość rozbudowy na większy pensjonat. Dom 
ocieplony, nowa stolarka okienna, dwa duże 
tarasy oraz cztery mniejsze balkony. Pięć pokoi 
przystosowanych do wynajęcia, wszystkie z 
łazienkami i pełnym wyposażeniem. Piękny wi-
dok na Gubałówkę oraz Polanę Szymaszkową. 
Cena 3.500.000 zł. Tel. 0605-536-389, e-mail: 
maraton@zakopane.biz

ZelkówQQ  150 m², działka 10 a, w otulinie Ojcow-
skiego Parku Narodowego, w sąsiedztwie lasu. 
Dojazd drogą asfaltową. Dom z bali, kryty gon-
tem, wewnątrz wykończony w wysokim standar-
dzie. Poziom I: hall, zabudowana i wyposażona 
kuchni, jadalnia i salon, gabinet, łazienka, taras. 
Poziom II dwie sypialnie, łazienka. Piwnica z wej-
ściem z zewnątrz, małe pomieszczenie gospo-
darcze. Cena 1.500.000 zł. Tel. 0504-968-342, 
e-mail: izalaszczewska@op.pl

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

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

Alwernia QQ 9 a, budowlana, widokowa, blisko 
drogi Kraków-Oświęcim, 30 km od Krakowa. 
Media obok działki. Cena 59.000 zł. Tel. 012-
353-77-69

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

121 m2QQ

Cena 490 000 zł bruttoQQ

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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stron, możliwość podziału 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, przy-
stanek autobusowy, media na działce, sąsiedz-
two nowych domów, 12 km na Salwator. Cena 
126.000 zł. Tel. 0501-217-799, 0885-199-867

ok.QQ  Dobrej, Porąbka, 42 a, budowlana, przy 
drodze asfaltowej gminnej na lekkim wzniesie-
niu, 50 km od Krakowa. Bliskie sąsiedztwo lasu 
oraz luźnej zabudowy 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 
prowadzenia usług nieuciążliwych. Położona na 
skraju wsi i kompleksów leśnych, przy drodze 
asfaltowej, w pobliżu rzeka Narew. Do Białe-
gostoku 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

Głogoczów, QQ 14 a, widokowa o wymiarach 
21,5 m x 65 m. Media w pobliżu, bardzo dobry 
dojazd, blisko lasu. Jest projekt domu pasujący 
do działki Cena 224.000 zł. Tel. 0602-244-008, 
e-mail: archwiz@poczta.fm

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 Zako-
pianki. Zdjęcia na e-mail. Aktualny plan zago-
spodarowania. Lub zamienię na mieszkanie w 
Krakowie. Cena 220.000 zł. Tel. 0606-157-551, 
e-mail: boguslawput@wp.pl 

Gorzyczki, QQ 12,5 a, cicha, spokojna okolica dom-
ków jednorodzinnych. Media do podłączenia. 
Wymiary ok.19,5/64 m. Dojazd drogą asfaltową. 
Szkoła, obiekty handlowe, kościół, las ok. 2,5 
km. Cena 42.000 zł. Tel. 0508-064-036, e-mail: 
lucek5103@onet.eu

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

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

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

Bolechowice, QQ 1,13 ha, rolna, widokowa, przy 
głównej szosie. Tel. 0600-226-216

ok.QQ  Broka, 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

ul.QQ  Czanochowicka, Bieżanów, 54,6 a, budow-
lano-inwestycyjna, na granicy gminy Kraków i 
Wieliczka. Na działce stoi dom (w cenie działki) 
z lat trzydziestych, 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

Czapielsk, QQ 11 a, budowlana, pięknie położona 
wśród lasów, prostokątna, woda i prąd dopro-
wadzone do granicy działki. Droga dojazdowa 
utwardzona. 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 

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

nieruchomości.www.krn.pl
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ok.QQ  Grodziska Mazowieckiego 15 ha, 200 m 
od lasu. Dojazd drogą gminną, doskonała loka-
lizacja. Plan zagospodarowania przestrzennego 
dopuszcza zabudowę jedynie domów jednoro-
dzinnych. 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.QQ  Gryfice 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

Jastania QQ 23,3 a, pastwiska, w przyszłości ma 
powstać osiedle pensjonatów o powierzchni 
2300 m², w pobliżu nowo powstałego osiedla 
domów jednorodzinnych i pensjonatów. Gra-
niczy z dostępem do plaży od strony zatoki do 
Morza Bałtyckiego, w odległości 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.QQ  Jerzmanowice 48 a, budowlano-rolna, 
widokowa. Cena 170.000 zł do negocjacji. Tel. 
012-357-14-89 (wieczorem)

Jeszkowice QQ 2,2 ha (możliwość podziału), bu-
dowlana, między wsią a nowopowstałym osie-
dlem domków 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, spo-
kojna okolica, blisko las, woda, kanał wpadający 
do Zalewu Kamieńskiego. Możliwość podziału 
na mniejsze działki 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, 
energetyczna, telefoniczna, sanitarna. Zgod-
nie z miejscowym 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, spo-
kojna okolica z nowa, niską zabudową domków 
jednorodzinnych. Idealna pod dom wolnostoją-
cy lub bliźniak. Cena 249.347 zł. Tel. 0508-369-
177, e-mail: grzelecjacek@interia.pl

ok. Koluszek QQ Przanowice, 33 a, budowlana, 
ogrodzona z dwóch stron, wym. ok. 33 x 100 
m, całość podzielona na cztery 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 – 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

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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ok. Krakowa, QQ Dąbrowa Szlachecka, 8,2 a, o 
wymiarach 24 x 26, piękna okolica, las, spokój, 
media na działce, sąsiedztwo nowych domów, 
12 km na Salwator. Cena 118.000 zł. Tel. 0501-
217-799, 0885-199-867

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

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

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

gmQQ . Liszki Rączna 66 a, budowlana. Prawo-
mocne pozwolenie na budowę 6 domów wol-
nostojących o powierzchni użytkowej 180m² 
każdy. Projekt przyłącza wodociągowego oraz 
elektrycznego, warunki przyłączenia do sieci 
gazowej, opinia ZUDP. Cena 928.000 zł. Tel. 
0602-375-582

Maków Podhalański - okoliceQQ  Grzechynia, 
11,15 a (44 m x 24 m), na stoku południowym 
w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Woda 
ok. 80 m, prąd tuż przy działce, dojazd drogą 
asfaltową i utwardzoną. Cena 30.000 zł. Tel. 
0602-217-508, e-mail: pojacek@neostrada.pl

gm. Michałowice QQ Książniczki, 15 a, budowlana, pięk-
nie położona. Cena 22.000 zł/a. 0604-433-935

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

neostrada.pl

ok. Myślenic QQ Jawornik, 12,5 a, budowlana, 
wym. 22 m szer. x 56 m dł. Dojazd: droga utwar-
dzona 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: afurgala@mp.pl

Osiek, QQ okolice 1,5 ha, łąka i ziemia orna z do-
stępem do jeziora Udzierz, na skraju Borów Tu-
cholskich. Wielkość działki pozwala na wybudo-
wanie 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 asfalto-
wej 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 dojaz-
dowa 1,35 a; budowlana, wym. 30 m x 25 m, 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, ogrodzona, w drodze woda i gaz, prąd 
na działce. Cena 780.000 zł. Tel. 0888-685-555, 
e-mail: redah@op.pl

Rączna QQ działka 66 a, budowlana. Prawomoc-
ne pozwolenie na budowę 6 domów wolno-
stojących o powierzchni użytkowej 180 m² 
każdy. Projekt przyłącza wodociągowego 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 
zagospodarowania przestrzennego gminy, bli-
sko Pruszcza Gd. I Gdańska, udziały w działce 
drogowej. Cena 120.000 zł. Tel. 058-683-39-93, 
e-mail: andrzej.st15@wp.pl

Ryn QQ Szymonka, 2,9 ha, atrakcyjnie położona w 
Zatoce Szymoneckiej, na szlaku WJM, ok. 100 
m linii brzegowej. Kształt prostokąta, piękne 
widoki, okolica cicha i dynamicznie rozwijająca 
się. Graniczy również z szerokim rowem który 
idealnie nadawałby się do cumowania lodzi. 
Cena 400.000 zł. Tel. 0669-270-141, e-mail: 
sylwekadamowicz@wp.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

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

nieruchomości.www.krn.pl
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Sidzina, k. Skawiny, QQ budowlana. 17 a, dobra 
lokalizacja 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: da-
ek75@inMail.pl

ok. Słomnik QQ Niedźwiedź, 12 a (wym. 25 x 48 
m), budowlana w spokojnej, wiejskiej okolicy. 
Druga linia zabudowy, prąd do podciągnięcia 
(ok. 40 m), projekt na wodę. Cena 78.000 zł. Tel. 
0517-457-069, e-mail: yaho888@wp.pl

Słomniki,QQ  Polanowice, 3600 m², budowlano - 
-rolna. Atrakcyjna, prostokątna, prąd i woda 
na działce obok. Możliwość przekwalifikowania 
na budowlaną. Cena 50 zł/ 1 m². Tel. 0603-301-
406

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

WarszawaQQ , 12 a, wymiary 30 m x 40 m, w 
bezpośrednim sąsiedztwie Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego. Wszystkie media w uli-
cy – woda, kanalizacja, gaz, prąd. Sąsiedztwo 
nowych domków jednorodzinnych i bliźniaków. 
Obowiązuje plan zagospodarowania – budow-
nictwo jednorodzinne, może być bliźniacze. 
Cena 699.000 zł. Tel. 0601-353-556, 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 po-
między Parkiem Młocińskim a Bielańskim. Cena 
1.040.000 zł do negocjacji. Tel. 0517-0667-00, 
e-mail: metafory634@gmail.com

WieliczkaQQ - Pawlikowice, 78 a, budowlana, wi-
dokowa, 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 sąsiedz-
twie 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

gm. Wielka WieśQQ , 9 a, budowlana, atrakcyjna, 
nachylona, nieuzbrojona. Cena 330.000 zł. Tel. 
0601-496-232

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 po-
wiatowej z Nowego Tomyśla w kierunku Rako-
niewic. Możliwość podziału na mniejsze działki 
budowlane. Cena 400.000 zł do negocjacji Tel. 
0666-974-139, e-mail: chiziu77@wp.pl

ok. Wrocławia QQ Jeszkowice, 1 ha, budowlana, 
6 km od Wrocławia, położona między wsią a 
nowopowstałym osiedlem domków jednoro-
dzinnych, 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

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

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

Q WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Q  KOSZTORYSOWANIE

Q EKSPERTYZY I OPINIE  TECHNICZNE

Q SZKOLENIA

GEOINFO 
Krakowski Zespół Ekspertów sp. z o.o.

www.ekspert.com.pl
e-mail: aiwaniec@ekspert.com.pl
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Zawoja QQ 19,06 a, budowlana, uzbrojona, z wido-
kiem na Babia Górę, nr ewidencyjny 22197. Cena 
210.000 do negocjacji. Tel. 0668-493-396

Zawoja QQ 42,76 a, budowlana, uzbrojona, w po-
bliżu szkoły, boisko Orlik 2012, kościół. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605-763-554

Żywiec QQ 7 a, budowlana-usługowa, 500 m do je-
ziora, 300 m do centrum, obok wszystkie media. 
Strategiczne położenie i status działki powinny 
pomóc w decyzji. Cena 89.700 zł (do negocjacji). 
Tel. 033-861-855-8, e-mail: madess@wp.pl

SPRZEDAŻ INNE

Gospodarstwo ogrodnicze QQ woj. lubuskie, 
okolice Gorzowa Wlkp. Na posesji (5400 m²) 
znajdują się dwa domy (1 – budownictwo przed-
wojenne, 2 – lata 90.), budynek gospodarczy, 
3 szklarnie o łącznej pow. 1400 m² oraz staw. 
Dom piętrowy, w idealnym stanie, z pełnym 
umeblowaniem oraz wyposażeniem. W cenie 
również 3 ha pola. Gospodarstwo nadaje się na 
prowadzenie agroturystyki, jest to idealne miej-
sce na rekreację i odpoczynek. Cena 800.000 zł. 
Tel. 0501 054 104

Kamienica QQ Lublin Centrum, 1200 m², działka 34 
ha, 55% udziałów, bez konserwatora i mieszkań-
ców socjalnych, możliwość odzyskania terenu 
pod nieruchomością, ścisłe centrum Lublina. 
Cena 4 500.000 zł. Tel. 0606-626-477, e-mail: 
ehomer@wp.pl

KamienicaQQ , ok. Wrocławia, Wołów, 300 m², 
działka 5,5 a. Nowa kamienica mieszkalno-usłu-
gowa w centrum. Parter: 3 niezależne od siebie 
lokale usługowo-handlowe o wysokim standar-
dzie, I p.: 2 lokale mieszkalne lub biurowe oraz 
duża klatka schodowa. Bardzo atrakcyjna loka-
lizacja. Cena 1.500.000 zł. Tel. 0722-161-422, 
e-mail: grono78@interia.pl

Lokal handlowy QQ ul. Smoleńsk, 210 m², po grun-
townym remoncie, dwupoziomowe, wejście 
bezpośrednio z ulicy. Cena 10.000 zł netto. Tel. 
0501-281-919

Lokal usługowo-handlowy QQ Katowice, 310 m², 
atrakcyjny, w centrum, na korzystnych warun-
kach odstąpi spółka. Dobre wyeksponowanie, 
ruchliwa ulica, po remoncie, doskonale nadaje 
się na działalność 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 + przy-
budówka). Ogrodzenie metalowe, trzy bramy 
wjazdowo-wyjazdowe na dwie ulice. Ogrzewa-
nie gazowe, kanalizacja w sieci miejskiej. Możli-
wość przeznaczenia obiektu na pomieszczenia 
bankietowe, konferencyjne, laboratoria, ambu-
latoria oraz usługi nie będące w sprzeczności z 
przepisami, dotyczącymi ochrony środowiska. 
Cena 1.400.000 zł. Tel. 0724-784-293, e-mail: 
ewaaniewska@wp.pl

Obiekt magazynowo-produkcyjno-biurowy QQ

Dąbrowa Górnicza Reden, 1140 m², działka 50 
a. Część magazynowa w kształcie prostokąta o 
wymiarach 19 x 50, wysokości 10 m. Bardzo do-
bra 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

Obiekt usługowy QQ Marszowice 220 m² (wymiary: 
30 x 7,5 x 2,60), działka 27 a. Budynek zbudowa-
ny z pustaka, kryty dachówką, dach do wymiany. 
Działka przemysłowo-usługowa, płaska, prosto-
kątna, ogrodzona siatką, przylegająca do drogi 
asfaltowej na długości 45 metrów. Utwardzone 
pole manewrowe oraz dwie bramy wjazdowe 
bezpośrednio z asfaltu dla tirów. Media: gaz, 
prąd, szambo, woda z własnego ujęcia. Cena 
275.000 zł. Tel. 0509-584-009, e-mail: slawek.
szelag@wp.pl

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

nieruchomości.www.krn.pl

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

GARDEROBY  PAWLACZE Q
 BIBLIOTEKI  ZABUDOWA 
WNĘK  SZAFY WOLNOSTOJĄCE  
 MEBLE BIUROWE   
PRODUKCJA DRZWI PRZESU-
WNYCH  HURT - DETAL
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Strych QQ ul. Św. Krzyża, Stare Miasto, 475 m², 
strych z prawomocnym pozwoleniem na nad-
budowę kamienicy. Po wykonaniu inwestycji 
powstanie 5 dwupoziomowych apartamentów. 
Cena 3.650.000 zł. Tel. 0502-149-635

Teren inwestycyjny, QQ ul. Mazowiecka 9, 3.500 
m², działka 5,94 ha. Prawomocna decyzja WZ i 
ZT na budynek usługowo-mieszkalny, wykona-
na 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

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 kubafrankowski@gmail.com

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

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

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

Mieszkanie QQ 100 m², 4 pokoje, zadbane, w 
bardzo dobrej lokalizacji, w Śródmieściu. 
Zamienię na mniejsze w tej samej lokalizacji. 
Cena 900.000 zł. Tel. 0510-050-844

WYNAJEM
MIESZKANIA

Bydgoszcz, QQ Wyżyny, 53 m², dwa pokoje, kuchnia 
z jadalnią, przedpokój, łazienka, wc. W pełni 
urządzone i wyposażone w sprzęt AGD, o pod-
wyższonym standardzie. Cena 1200 zł + czynsz 

ok. 416 zł + opłaty. Tel. 0507-000-147, e-mail: 
waw115@o2.pl

Gdańsk, QQ Oliwa, 27 m², w pełni umeblowane, 
czyste, ciepłe i komfortowe. Blok monitorowany, 
w spokojnej okolicy, blisko tramwaj, autobus i 
kolejka PKP. Cena 1100 zł + czynsz ok. 150 zł 
+ prąd oraz gaz. Tel. 0694-434-468, e-mail: 
ms201@o2.pl

Kraków, ul. Bobrzyńskiego, QQ Ruczaj, 54 m², 
VII p., 2 pokoje + duży balkon, w pełni ume-
blowane 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 
standardzie, na strzeżonym i monitorowanym 
osiedlu. Kuchnia oddzielna, w pełni umeblowa-
ne. Cena 1600 zł + media ok. 300 zł. Tel. 0791-
966-443, e-mail: pawel.stepek@gmail.com

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

Kraków, ul. Dożynkowa, QQ os. Marszowiec, 135 
m², super komfortowe, umeblowane, samo-
dzielna połowa domu + garaż. Cena 2500 zł + 
media. Tel. 0668-318-877

Kraków, ul. Halszki, QQ Podgórze, 50 m², dwa po-
koje, 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, os. II Pułku Lotniczego, QQ Czyżyny, 52 
m², V p., dwa pokoje z balkonem. Mieszkanie 
w pełni umeblowane, posiada nowe okna, 
panele i wyposażenie. Blok usytuowany blisko 
AWF, w sąsiedztwie supermarket, przedszkole, 
apteka i przychodnia. Dobrze rozwinięty węzeł 
komunikacyjny. Cena 1300 zł + czynsz + media 

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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+ kaucja. Tel. 0509-548-202, e-mail: a.madej@
ppc.org.pl

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

Kraków, ul. Kraszewskiego, QQ Salwator, 40 m², 
III p./ 4 p., budynek z 2008 roku. W pełni ume-
blowane i urządzone: hall z 2 m szafą, sypialnia 
z łóżkiem, kuchnia ze zmywarką, płytą, piekar-
nikiem, łazienka z pralką, kabiną, umywalką z 
blatem. Cichobieżna winda, sympatyczne, ciche 
sąsiedztwo. Cena 1450 zł. Tel. 0512-513-357, 
e-mail: joanidis@interia.pl

Kraków, ul. Łobzowska, QQ Stare Miasto, 35 m², 
kawalerka, ciekawa aranżacja wnętrza. Wydzie-
lone miejsce do spania i do pracy biurowej. Wy-
soki 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, 
apartament wysokiej klasy w nowej nadbudowie 
kamienicy po generalnym remoncie. Umeblowa-
ny, sprzęt AGD i RTV, system alarmowy. Salon 
z aneksem kuchennym, 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, jedno-
pokojowe z osobną jasną, dużą kuchnią - jadal-
nią. Umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD. 
Ogrzewanie elektryczne, kuchenka gazowa. 
Cena 1200 zł. Tel. 0603-078-825, e-mail: fen-
nek@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Niezapominajek, QQ 40 m², 2 pokoje, 
aneks kuchenny, garderoba, balkon, komórka 
lokatorska, garaż. Nowe, komfortowe, w pełni 
umeblowane i wyposażone w sprzęt agd, na 
ogrodzonym terenie. Cena 1600 zł + 300 zł 
garaż + media. Tel. 0604-082-228

Kraków, ul. Niezapominajek, QQ Wola Justow-
ska, 83 m², I p., 3 pokoje, budynek z 2004 

roku, Mieszkanie wykończone, wymalowane, 
umeblowane i wyposażone. Z salonu wyjście 
na loggię z widokiem na zagospodarowane 
zielone ogródki. Istnieje możliwość wynajmu 
garażu z niezależnym wjazdem, zamykanego, 
do wyłącznego korzystania przez najemcę, w 
tym samym budynku. Cena 2150 zł. Tel.0698-
999-360, e-mail: bastek@poczta.fm

Kraków, ul. pl. Na Groblach, QQ Śródmieście, 39 
m², 2-pokojowe, umeblowane i wyposażone. 
Wolne od połowy czerwca. Okres najmu: mini-
mum rok. Cena 1400 zł + media (ok.400-500 
zł). Tel. 0512-174-066, e-mail: california1954@
tlen.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 do-
godna komunikacja, 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 umeblo-
wana 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: elaleslaw@op.pl

Kraków, Wola JustowskaQQ , superkomfortowe 
mieszkanie z garażem. Cena 1800 zł + media. 
Tel. 0602-480-020

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

OpatowiceQQ , 70 m², wysoki parter. 4 umeblowa-
ne pokoje, 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 + licz-
niki wg. zużycia. Tel. 0510-596-775, e-mail: 
basia666@onet.eu

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

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

Warszawa, QQ Mokotów, 59 m², dwa pokoje, osob-
na kuchnia, balkon. Budynek nowy, chroniony, 
domofon, winda. Doskonała lokalizacja, blisko 
centrum, dobre połączenia komunikacyjne. Do-
bre na biuro i dla osób prywatnych. Cena 1900 
zł. Tel. 0502-369-888, e-mail: kbuchm@wp.pl

Warszawa, QQ Muranów, 27 m², jednopokojowe z 
widną kuchnią, po remoncie, z AGD. W pobli-
żu CH Arkadia, Clif, Starówka. Usytuowane w 
atrakcyjnej okolicy, w dobrym punkcie komu-
nikacyjnym. Cena 1500 zł. Tel. 0507-433-005, 
e-mail: ewicak@wp.pl

Warszawa, QQ Ochota, 25 m², jednopokojowe z 
aneksem kuchennym, III p. Mieszkanie ume-
blowane, parkiet dębowy, wymienione okna, 
kuchnia z zabudową i sprzętem AGD. Łazienka 
wykończona glazurą, wanna, pralka. Cena 1600 
zł + opłaty licznikowe. Tel. 0601-235-497, e-
mail: ryszard.trzeciak@okomedica.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, 52 m², I p, po gruntownym 
remoncie. Rozkład: widna kuchnia, duży przedpo-
kój, pokój dzienny, sypialnia z wejściem do łazienki. 
Mimo swojej doskonałej lokalizacji w samym cen-
trum miasta - mieszkanie jest ciche, okna wychodzą 
na podwórko. Cena 2500 zł + prąd + gaz. Tel. 
0604-601-161, e-mail: bohl@wp.pl

Waszawa, QQ Ursus, 38 m², możliwość wynajęcia 
miejsca 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

Wrocław, QQ Krzyki, 42 m², 2 pokoje, komfortowe 
i nowoczesne, z 2009 roku. Sypialnia, łazienka, 
przedpokój i aneks kuchenny połączony z sa-
lonem (balkon). Mieszkanie jest umeblowane 
i w pełni wyposażone. Cena 2000 zł + opłaty 

(czynsz, prąd i media) + kaucja 2000 zł. Tel. 
0600-661-638, 0694-485-706, e-mail: rafalsz-
kurdz@wp.pl

Wrocław, QQ Krzyki, 51 m², I p./III p., nowe, luksu-
sowe, rozkładowe: salon z wyjściem na balkon, 
jasna kuchnia, sypialnia, łazienka z wc, przed-
pokój z zabudową typu Komandor. Kompletnie 
umeblowane i wyposażone, 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, wy-
posażone, z nowymi meblami, nową pralką i lo-
dówką. 5 minut od Rynku, świetna komunikacja. 
Cena 2500 zł + opłaty + należność dla spółdzielni. 
Kaucja w wysokości jednego czynszu najmu. Tel. 
0886-488-541, e-mail: motomysz@o2.pl

DOMY

ok. Krakowa, QQ poszukuje do wynajęcia domu na 
dłuższy okres. Mile widziane okolice Krakowa. 
Dom może być do niewielkiego remontu. Tel. 
0518-346-924

Kraków, ul. Bieżanowska, QQ Podgórze-Bieża-
nów, 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. Urządzony 
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, KrowodrzaQQ , 180 m², okolice ul. Łokiet-
ka, na działalność biurową. Cena 3500 zł netto+ 
media. Tel. 0602-586-739

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

WarszawaQQ , Mokotów, 300 m², działka 2,5 ha. 6 
umeblowanych pokoi sypialnych oraz s alon (40 
m²), kuchnia (w pełni wyposażona). W budynku 
garaż na 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
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„KRAKOWSKIEGO RYNKU 

NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ   

6 listopada 2009 roku

Warszawa, QQ Wawer, 377 m², dz. 17 a. I kondy-
gnacja o pow. 107 m²: garaż, pokój bilardowy, 
łazienka,, hol, kotłownia gazowa. II kondygnacja 
o pow. 85 m²-: salon z kominkiem, nowocze-
sna kuchnia z pełną zabudową, łazienka, w 
holu szafy wnękowe. III kondygnacja o pow. 
87 m²: 3 sypialnie, łazienka, duży hol. Dział-
ka usytuowana w otulinie Mazowieckiego 
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

Działka, QQ Korzkiew, gm. Zielonki. 28,5 a, 
budowlano- rolna, piękna, doskonale położona, 
wszystkie media, doskonały dojazd. Wynajmę 
na dłuższy czas. Tel. 0605-568-275

Lokal gastronomiczny, QQ Sopot Deptak, 300 m². 
Poszukuję konkretnej firmy lub osoby do prze-
jęcia i poprowadzenia lokalu gastronomicznego 
w Sopocie. Lokal po generalnym remoncie, 
nowocześnie urządzony spełniający funkcję 
restauracji i pubu. Łączna ilość miejsc w lokalu 
ok. 300. Rozpatrujemy tylko poważne oferty. Tel. 
058-524-42-32, e-mail: t.kopek@veltra.pl

Lokal biurowo-usługowy, QQ Krzeszowice, 32 m², 
Centrum Krzeszowic, rynek, parter. Lokal po 

gabinecie lekarskim, stan idealny, nowoczesny, 
do wejścia. Może być na inną działalność usłu-
gową. Tel. 012-282 –05-92, e-mail: magdalena.
skotniczna@interia.pl

Lokal użytkowy, QQ ul. Grunwaldzka, 27 m², nowy, 
parter, frontowy, wejście z ulicy, witryna, inter-
net, łazienka, WC, domofon, miejsca parkin-
gowe. 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 + łazien-
ka. Teren budynku ogrodzony i monitorowany, 
umowa z firmą ochroniarską, pomieszczenia 
klimatyzowane. Dostęp do: dużego parkingu, 
sali konferencyjnej na paterze, zaplecza kuchen-
nego. Cena 4500 zł (w cenie zaliczka na prąd, 
woda). Tel. 0793-534-135, e-mail: irena.zajdel@
gmail.com

Obiekt handlowo-usługowy, QQ Łódź Widzew, 
3830 m², czterokondygnacyjny, we wschodniej 
części Łodzi. Parter: lokale handlowe i maga-
zynowe z rampą, na wyższych kondygnacjach 
pomieszczenia magazynowo-produkcyjne 
oraz nowoczesne biura w układzie ‘’open spa-
ce’’. Wokół budynku znajduje się parking na  
ok. 100 aut. Tel. 0608-090-716, e-mail: 
a.plewka@aia.pl
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Lokalizacja: 1 region: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie,  
zachodniopomorskie, pomorskie;
2 region: łódzkie, śląskie, opolskie, dolnośląskie;
3 region: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie;
4 region: lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie;
Podległość: pod Dyrektora Handlowego

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

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

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

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

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

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

Wymagania:

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

•	 Samodzielność	działania	oraz	nastawienie	na	realizację	celów	i	zadań;

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

•	 Znajomość	rynku	wyrobów	gumowych	będzie	dodatkowym	atutem;

•	 Prawo	jazdy	kat.	B;

Oferujemy:

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

•	 Motywujące	warunki	zatrudnienia;

•	 Narzędzia	pracy:	niezbędne	do	pełnienia	w/w	funkcji:	samochód	
służbowy, komórka, laptop;

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)

Pozyskiwanie absolwentów zy-
skało na znaczeniu w okresie naj-
większego niedoboru kadr. Wiele 
działów HR tworzyło odrębne sta-
nowiska poświęcone promocji firm 
na uczelniach. Wyznaczano również 
osoby odpowiedzialne za rozwój 
strategii rekrutacji najmłodszych 
pracowników. Aktualnie na rynku 
działają firmy, które w studenckim 
życiu uczestniczą niemal przez cały 
rok akademicki. Obok promocji na 
targach pracy, organizują warsztaty 
i akademie, wspierają organizacje 
studenckie, sponsorują imprezy. 
Popularne są także konkursy i gry 
zespołowe oraz posiadanie tzw. 
ambasadorów. Rekrutacji najlep-
szych sprzyja coraz większa ilość 

Sposób na studenta

inicjatyw podejmowanych nie tylko 
przez uczelnie i organizacje studenc-
kie, ale też urzędy pracy i różnorodne 
fundacje. Ilość zaproszeń napływa-
jących do firm zmusza do wyboru 
tych, które najbardziej odpowiadają 
zapotrzebowaniu przedsiębiorstwa 
na określonych pracowników. Oprócz 
dużej ilości wydarzeń, na racjo-
nalizację wydatków związanych z 
pozyskiwaniem studentów wpływa 
także spowolnienie gospodarcze. 
Do uczelnianych Biur Karier trafia 
mniejsza ilość ofert, folderów, ulotek 
czy gadżetów. Najprawdopodobniej 
jednak wraz z końcem kryzysu ak-
tywność firm na uczelniach ponownie 
wzrośnie. Wśród studentów dominuje 
bowiem opinia, że szkoły wyższe i 

organizacje studenckie to najlepsze 
miejsce na informowanie o ofercie 
pracodawców. Uważa tak ponad 
80% studiujących przebadanych 
przez firmę Europhia Consulting.

W jaki sposób pracodawcy pro-
mują się na uczelniach? Które z 
metod są najlepiej oceniane przez 
studentów? Jakich narzędzi używają 
firmy, aby dotrzeć do najlepszych 
żaków? Jak na działania wizerun-
kowe i promocyjne wpływa kryzys? 
Odpowiedzi na te pytania znajdą 
Państwo w artykule „Magnetyzm 
firm – jak firmy pozyskują najlep-
szych studentów.”

Źródło: www.rynekpracy.pl

Pod koniec sierpnia 2009 roku weszła w życie ustawa o praktykach absolwenckich. Pomimo iż nowe przepisy 
ułatwiają firmom pozyskiwanie młodych ludzi, to aby znaleźć i zatrudnić dobrze rokującego kandydata, nadal 
trzeba się napracować. Chcąc „wyłowić” najlepszych studentów z rzeszy absolwentów opuszczających co roku 
mury uczelni, pracodawcy podejmują wiele różnorodnych inicjatyw.
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Raz na jakiś czas zdarza się, że dowiadu-
jemy się o tym, iż osoba zatrudniona na pewne 
stanowisko nie spełnia wcześniej założonych 
oczekiwań. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak się 
zachować? Czy „wina” zawsze leży po stronie 
kandydata?

Firmy rekrutacyjne pośredniczą w przedsta-
wieniu jak najlepszego kandydata, zbliżonego 
do idealnego jego wzorca, jaki nakreślił klient. 
Kandydata, który spełnia postawione przez Klienta 
oczekiwania – nie tylko te związane z doświad-
czeniem, ale również oczekiwania dotyczące cech 
personalnych danej osoby. Często już na tym etapie, 
klienci i kandydaci zapominają o jednej, bardzo 
ważnej rzeczy: obie strony muszą się swoiście 
dopasować do siebie, znaleźć powody dla których 
chcą rozpocząć współpracę, jak również znaleźć 
te, które będą przeciwko takiej tezie. Zdarzają się 
jednak sytuacje, w których na początku procesu 
rekrutacji wszystko idzie zgodnie z założeniami 
pracodawcy i finalnie zostaje zatrudniony kandydat, 
który jest najbardziej zbliżony do wyznaczonego 
profilu. Wydawałoby się, że wszystko powinno być 
wówczas idealne. Co jednak, gdy okazuje się np. 
po upływie trzech miesięcy, iż zatrudniona osoba 
nie jest jednak naszym idealnym kandydatem, nie 
spełnia naszych wymagań, bądź też nie pasuje do 
zespołu, z którym ma ściśle współpracować? Na 
pewno nie należy „przemilczeć” takiej sytuacji, ani 
liczyć na to, iż dana osoba nagle się zmieni. Należy 
jak najszybciej przedsięwziąć odpowiednie kroki i 
podjąć odpowiednie działania.

Otwarta rozmowa
Rozmowa z pracownikiem – najczęściej 

szczera rozmowa, nie do końca oficjalna, pozwala 
na wytłumaczenie zatrudnionej osobie, co według 
pracodawcy robi nie tak, co powinna zmienić, co 
usprawnić. Konstruktywne uwagi skierowane w 
stronę pracownika powinny skłonić go do zastano-
wienia się nad podejmowanymi działaniami oraz 
zachowaniem. Często bowiem dochodzi do sytu-
acji, iż pracownik nie odpowiada w jakiejś kwestii 
pracodawcy, jednak nie jest tego nawet świadomy 
(nie ma żadnego feedbacku), w związku z czym 
nawet nie wie, że powinien nad czymś pracować, 
czy coś usprawnić.

Doradztwo ekspertów
Kolejnym rozwiązaniem takiej sytuacji jest 

zwrócenie się z prośbą o pomoc do firmy rekru-
tacyjnej. Warto zarysować zaistniały problem 
konsultantowi, który prowadził ten projekt rekruta-
cyjny i poprosić go o analizę sytuacji oraz podjęcie 
konkretnych działań – zawsze konsultowanych z 
Klientem. Konsultant jest bowiem osobą „bezstron-
ną” w takich sytuacjach i może podjąć rozmowy 
z kandydatem zarysowując dany problem lub też 
będąc „ambasadorem” klienta skontaktować się 
z „nie pasującym” pracownikiem, poprosić o 
feedback z dotychczas przepracowanego okresu 
czasu u nowego pracodawcy. Rekruterzy mający 
doświadczenie w swojej pracy często mają prze-
szkolenie psychologiczne i wiedzą w jaki sposób 
„delikatnie” dotrzeć do kandydata oraz jak przeka-
zać mu uwagi Klienta.

Przesunięcie na inne stanowisko
Zaproponuj zmianę stanowiska – o ile to 

możliwe, warto zastanowić się, czy dana osoba nie 
spełnia naszych oczekiwań, dlatego, że nie nadaje 
się do pracy na tym stanowisku, czy dlatego że w 
ogóle nie możecie Państwo znaleźć wspólnego 
języka? Jeżeli osoba posiada umiejętności np.: 
techniczne, a zajmuje stanowisko Development 
Managera, to może warto zastanowić się, czy nie 
lepiej byłoby zaproponować jej stanowisko Project 
Managera. Taka decyzja powinna być oczywiście 
omówiona wcześniej z pracownikiem i poparta 
argumentami.

Zmiana pracodawcy
Outplacement – to coraz bardziej znana forma 

„przenoszenia” kandydata z obecnej pracy (firmy 
klienta) na życzenie klienta do innej firmy, konku-
rencyjnej. Ten sposób jest wart polecenia, kiedy 
np.: kandydat posiada naprawdę bardzo dobre 
umiejętności biznesowe, ale np.: w danej chwili nie 
ma dla niego projektów wewnątrz firmy i postana-
wiacie się Państwo rozstać. Metoda ta ma na celu 
pomoc kandydatowi w znalezieniu nowej pracy.

Z wymieniowych powyżej sposobów, osobi-
ście doradzałbym zawsze szczerą rozmowę. Jeżeli 
obie strony przedstawią swoje zdania i dojdą do 
porozumienia, wyjaśniwszy wcześniej wszelkie 
dygresje – współpraca ułoży się znakomicie. Czego 
i kandydatom i klientom życzę.

Autor: Oskar Kasiński, Consultant  
– HAYS Poland

Naszym klientem jest dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się budową oraz komercjalizacją centrów 
handlowych. Firma operuje głównie na terenie 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 specjalisty 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 zawieraniem 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 powierzchni 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;
• Tworzenie planów najmu;
• Tworzenie i realizacja budżetu;
• Utrzymywanie dobrych relacji z najemcami;
• Nadzór nad firmami konsultingowymi odpowiedzialnymi za komercjalizację centrów;
• Udział w międzynarodowych i krajowych targach oraz 
konferencjach branżowych;
• Zarządzanie kilkuosobowym zespołem (menedżerowie 
centrów, specjaliści)

Oferta:
• Atrakcyjne zarobki + wysokiej klasy samochód służbowy;
• Możliwość tworzenia i kierowania działem najmu;
• Opieka nad kilkoma centrami handlowymi o powierzchni  
 od 3 do kilkunastu tysięcy m2;
• Zatrudnienie na zasadzie własnej działalności – rozliczenia  
 FIRMA –FIRMA;
• Bardzo duże możliwości rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: 
krzywinski@hays.pl

Dla Naszego Klienta – producenta i dystrybutora materiałów izolacyjnych dla 
branży budowlanej – 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 gwarantuje 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 akustycznych 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

Oferta:
•  Zatrudnienie w nowoczesnej i dynamicznie  
 rozwijającej się firmie w ramach koncernu  
 międzynarodowego;
•  Ciekawą i odpowiedzialną pracę w młodym  
 zespole ludzi;
•  Możliwości podnoszenia kwalifikacji;
•  Atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne  
 warunki zatrudnienia;
• Narzędzia pracy (samochód służbowy, telefon  
 komórkowy, laptop)

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie 
CV na adres: wygas@hays.pl

Nie ten kandydat… czyli co robić kiedy kandydat po przyjęciu  
do pracy nie spełnia naszych oczekiwań, jakie mamy możliwości?

hays.pl hays.pl
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W każdej firmie to ludzie, jako najcenniejsze 
aktywa przedsiębiorstwa, są wartością nadrzędną. 
A dobre rezultaty osiągają jedynie ludzie dobrze 
zmotywowani oraz zaangażowani w swoją pracę. 
Jednak aby skutecznie motywować, nie wystarczy 
już metoda „kija i marchewki”. Zasada ta powinna 
zniknąć z atrybutów motywowania szefa, gdyż 
prowadzi jedynie do powiększania dystansu 
między przełożonym a pracownikiem, pobudza 
niezdrową rywalizację oraz powoduje wzrost 
wzajemnej wrogości i zawiści. Jak zatem wspierać 
efektywność zespołu, jak sprawić, by pracownicy 
byli zaangażowani w wykonywane zadania?

Rola szefa – ryba psuje się od głowy
Menedżer, niezależnie do tego czy zdaje sobie 

z tego sprawę, stale wpływa na zachowania swoich 
pracowników – swoim stylem pracy, postawą, 
zachowaniami. Skuteczny szef powinien nie tylko 
dążyć do realizacji określonych zadań, ale przede 
wszystkim odpowiednio inspirować oraz stymu-
lować podległy mu zespół. Menedżer, który chce 
zmobilizować do wysiłku swoich podwładnych, 
musi być sam zmotywowany do działania. Posta-
wa menedżera oraz wszystkie jego wypowiedzi 
są czytelnymi sygnałami dla pracowników. Szef, 
wymagając większego wkładu i cięższej pracy, ale 
jednocześnie wykazujący zmęczenie i wypalenie, 
nie będzie w stanie odpowiednio zmotywować 
swojego zespołu. Jego podwładni będą działać na 
zasadzie odbicia lustrzanego. Nie oznacza to, ze 
menedżer musi cały czas tryskać energią i zapałem, 
ale jego działania powinny być przykładem dla 
innych, w przeciwnym razie jego motywacyjne 
zabiegi nie będą wiarygodne.

Brak idealnej recepty
Nie istnieje gotowa recepta na dobór ideal-

nych motywatorów. Każdego bowiem mobilizują 
do pracy inne czynniki. Kluczem do satysfakcji i 
jednocześnie wzrostu motywacji wewnętrznej jest 
poznanie indywidualnych potrzeb pracowników i 
dopasowanie odpowiednich narzędzi do poszcze-
gólnych osób. Ponadto takie podejście odbierane 
jest przez pracowników jako docenienie ze strony 
przełożonych i wskazuje na czynne zaangażowanie 
menedżerów w sprawy zespołu.

Pieniądze to nie wszystko
Pracownicy dużo bardziej od motywatorów 

typowo finansowych cenią sobie uznanie przeło-
żonych, dobrą atmosferę i komunikację w pracy, 
możliwości rozwoju i awansu.

Nie da się jednak ukryć, iż wynagrodzenie 
jest konieczne by spełnić podstawowe potrzeby 
pracowników. Nawet najbardziej wyszukany 
system motywacyjny nie będzie skuteczny, jeżeli 
pracownik będzie miał poczucie, iż jego wynagro-
dzenie jest znacznie niższe, niż osób na podobnych 
stanowiskach w innych firmach. Dlatego, wprowa-
dzając czynniki motywacyjne warto pamiętać, że 
motywowanie pozafinansowe zawsze powinno iść 
w parze z motywacją finansową.

Istnieje szeroki wachlarz różnego rodzaju 
motywatorów pozafinansowych. Do najbardziej 
popularnych i cenionych przez pracowników 

należą: optymalne wyposażenie miejsca pracy, 
dopasowany do potrzeb pracownika czas pracy, 
pakiety usług medycznych, narzędzia typu telefon 
komórkowy, laptop, czy też samochód służbowy i 
uregulowana opłata za miejsce parkingowe, roz-
winięte programy socjalne, atrakcyjne wycieczki, 
karnety do kina, teatru, opery, karnety na zajęcia 
sportowe, zniżki na różnego rodzaju zabiegi ko-
smetyczne, prenumerata przydatnych czasopism.

Potrzeba aprobaty i przyjazna atmosfera 
pracy

Jednym z najskuteczniejszych i najtańszych 
sposobów motywowania jest dostrzeganie osią-
gnięć. Każdy pracownik potrzebuje wyrazów 
uznania za dobrze wykonane zadanie. Pochwała 
może przybierać różne formy i powinna być od-
powiednio dobrana do osobowości chwalonego 
pracownika. Niektórzy bowiem lubią wyróżnienia 
na forum, podczas gdy inni preferują uznanie w 
formie dyplomu, czy też specjalnego tytułu. Po-
zytywny efekt osiąga się jednak tylko wówczas, 
gdy aprobata udzielana jest zaraz po wykonaniu 
zadania.

Dostrzeganie sukcesów niesie ze sobą wiele 
korzyści. Pracownik ma świadomość, iż jest obser-
wowany przez szefa, a jego zaangażowanie i praca 
są doceniane. Taka osoba czuje się zmotywowana 
pragnieniem osiągnięcia kolejnych sukcesów i za-
sług. Działa to również inspirująco na pozostałych 
członków zespołu, którzy swoim wkładem pracy 
będą dążyli do uzyskania podobnego efektu. Warto 
szukać zatem okazji do wyrażania wyrazu uznania: 
e-maile z podziękowaniami, aprobata kierowana 
indywidualnie lub na forum, pochwały wyrażane 
w codziennych rozmowach nic nas nie kosztują, a 
dodają skrzydeł prawie każdemu pracownikowi.

Wspólne określanie celów
Większości z nas nie motywują cele narzucone 

odgórnie. Współudział pracowników w określaniu 
zamierzeń przynosi wiele korzyści. Pracownicy, 
czując się współautorami, utożsamiają się z ce-
lem i są bardziej zaangażowani w jego realizację, 
biorą większą odpowiedzialność za wyniki swoich 
poczynań, a przede wszystkim akceptują zaplano-
wane działania. Podwładni, którzy partycypowali 
w ustalaniu celów czują się docenieni i potrzebni w 
firmie. Angażowanie pracowników w ocenę minio-
nego okresu i uzyskanych rezultatów, jak również 
we wspólne definiowanie planu na przyszłość jest 
niekonwencjonalnym sposobem budowania dobre-
go, efektywnie pracującego zespołu. Wszystkie 
ustalane cele powinny być jasno określone i moż-
liwe do osiągnięcia – tylko wówczas zachęcają nas 
do uzyskania wyznaczonego targetu.

Warto też pamiętać, że dla wielu osób wy-
znaczenie zbyt łatwego celu nie prowokuje do 
skutecznego działania. Pracownik powinien mieć 
poczucie, że sukces jest możliwy do osiągnięcia, 
ale nie jest w 100% pewny i wymaga odpowied-
niego poświęcenia i zaangażowania.

Jasno określone możliwości rozwoju
Rozwój, jako element samorealizacji oraz 

zdobywania nowych umiejętności, zwiększa 

poczucie własnej wartości. Na współczesnym, 
bardzo konkurencyjnym rynku pracy, możliwość 
postępu i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
jest niezwykle pożądanym czynnikiem. Pracow-
nik, który zna swoją ścieżkę kariery, zapewniającą 
mu rozwój, czuje się bezpieczny, ceniony i ak-
ceptowany w pracy. Powinien mieć poczucie, iż 
proponowana mu ścieżka rozwoju zawodowego 
pomoże w dotarciu do zakładanego celu. Szcze-
gólnie wartościowe dla ambitnych pracowników 
jest dofinansowanie studiów podyplomowych czy 
też MBA, umożliwienie nauki języków obcych, 
atrakcyjny pakiet szkoleń dodatkowych, człon-
kostwo w prestiżowych organizacjach itp. Takie 
działania powodują wytworzenie się zobowiązania 
wobec firmy, które często przekłada się większą 
motywacją do wydajniejszej pracy. Należy jednak 
pamiętać, iż pracownik musi dokładnie wiedzieć, 
co powinien zrobić i osiągnąć, by zasłużyć na 
określony bonus.

Odpowiedni dobór zadań
Rodzaj wykonywanych obowiązków to także 

element motywujący lub demotywujący do pracy. 
Zadania należy dopasować do zainteresowań 
oraz osobowości pracownika. Ustalając zadania 
do wykonania należy wiedzieć, które z nich 
przynoszą pracownikowi satysfakcję, a które 
rodzą niepotrzebną frustrację i wywołują stres. 
Czasami inne sformułowanie polecenia lub też 
swoboda w wyborze metody wykonania danego 
obowiązku potrafi zmienić „uciążliwą” pracę w 
twórczy zapał.

Motywuj codziennie
Poziom motywacji należy podnosić regularnie 

i używając zróżnicowanych narzędzi. Pracowni-
cy przyzwyczajają się bowiem do stosowanych 
mechanizmów i w pełni doceniają je tylko dwa 
razy – gdy je otrzymują oraz w momencie kiedy 
je tracą. Stosując zatem te same bodźce, należy 
zwiększać ich dawkę, w celu utrzymania ich moty-
wującego wpływu. Najlepszym rozwiązaniem jest 
jednak różnicowanie używanych motywatorów. 
Omówione narzędzia i sposoby motywowania nie 
wymagają zbyt wysokich nakładów, a przynoszą 
wymierne efekty. Należy jednak pamiętać, że 
aby były skuteczne trzeba właściwie dopasować 
je do pracowników. Adekwatny dobór systemu 
motywacyjnego pozwala osiągnąć jeszcze jeden, 
bardzo ważny efekt – kształtuje dobry wizerunek 
firmy na zewnątrz. Pracownicy tych samych branż 
często znają się miedzy sobą i wymieniają się 
informacjami na temat warunków pracy w swoich 
firmach i możliwości, jakie pracodawca im zapew-
nia. Firmy, które nie dbają o swoich pracowników, 
nie są postrzegane jako atrakcyjne miejsce pracy. 
Warto zatem dokładnie przemyśleć proponowane 
systemy motywacyjne, które przyczynią się nie 
tylko do mniejszej rotacji kadry, ale również 
przyciągają do firmy kolejnych wartościowych 
pracowników.

Autor: Katarzyna Kowalczyk,  
Marketing & PR Specialist, HAYS Poland

Idealny system motywacyjny  
twojego zespołu

Umiejętność motywowania pracowników jest jedną z istotniejszych cech szeroko rozumianych kwalifikacji menedżerskich. Skuteczność 
pracy kierownika zależy bowiem w dużej mierze od jego zdolności motywowania podwładnych, wpływania na ich zachowanie, kierowania 
oraz porozumiewania się z nimi.
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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:  

0 500-162-122 lub 0 500-162-132

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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Płace w 8 nietypowych 
zawodach w USA

Większość ludzi na świecie wykonuje w pracy bardzo rutynowe, a czasem 
wręcz nudne czynności. Są jednak zawody, w których realizacja obowiązków to 
wyjątkowa przyjemność, często połączona z osobistą pasją. Co więcej, zarobki w 
tych profesjach pozwalają na dość wygodne, a czasem wręcz luksusowe życie.

Z pewnością bardzo zadowoleni ze swojej pracy i płacy są zawodowi golfiści. 
Mediana ich miesięcznych zarobków oscyluje wokół poziomu 4762 USD. Co cieka-
we, jest to kwota dla osób, które zazwyczaj nie biorą udziału w międzynarodowych 
turniejach i zawodach. Tacy zawodnicy, potrafią bowiem uzyskać z wygranych 
przeciętnie 237 598 USD w ciągu roku.

Na swoje obowiązki z pewnością nie narzekają również sprawozdawcy sportowi. 
Dla większości mężczyzn praca polegająca na oglądaniu transmisji sportowych i 
rozmawianiu o sporcie wydaje się wręcz idealna. Przy okazji, miesięcznie można 
zarobić ok. 4228 USD i mieć okazję do podróżowania po całym świecie – praktycznie 
za darmo. Oczywiście kiedy sprawozdawca stanie się znany i lubiany, stawka jego 
płacy szybuje zazwyczaj bardzo dynamicznie w górę.

Jeśli komuś znudzi się życie w mieście i poczuje chęć, aby realizować się na łonie 
natury, to idealnym rozwiązaniem będzie podjęcie pracy kowboja. Współcześnie 
profesja ta nie polega bynajmniej na jeździe konno po zachodzie USA i odwiedza-
niu lokalnych barów. Taką nazwą określa się raczej pracownika lub zarządcę farmy. 
Mediana płacy na tym szczeblu wynosi 2 917 USD miesięcznie Do tego często do-
chodzi darmowe zakwaterowanie, „służbowy” pojazd i bezpłatne pieczone kurczaki 
na obiad.

Ciekawą profesję mają również dyrektorzy rejsów wycieczkowych. Ich zadania 
obejmują m.in.: ustalanie szczegółowego harmonogramu rejsów wraz ze wszystki-
mi atrakcjami, dopilnowanie, by odpowiedni zespół muzyczny grał na pokładzie, 
zadbanie o to, by wycieczki na ląd w trakcie rejsu były wyjątkowo atrakcyjne, czy 
właściwe zrekrutowanie pracowników kasyna na statku. Jak pokazują raporty płacowe, 
przeciętnie w USA na tym stanowisku można zarobić 4 167 USD miesięcznie, nie 
licząc specjalnych dodatków i atrakcji związanych z podróżowaniem po – często – 
egzotycznych wyspach. 

Dla wielu mężczyzn marzeniem byłaby również praca w charakterze mistrza bro-
warnictwa. I choć zapewne w trakcie pracy konsumpcja produkowanego towaru jest 
surowo zabroniona, to stanowisko to wydaje się być bardzo atrakcyjne. Miesięczne 
zarobki, na tej pozycji w lokalnych browarach to przeciętnie 2 083 USD. W ogólno-
krajowych podmiotach tacy specjaliści mogą zarobić nawet do 8 000 USD.

Więcej informacji o wynagrodzeniach w nietypowych zawodach przedstawia 
wykres 1.

Wykres 1. Mediana miesięcznych wynagrodzeń w wybranych zawodach  
w USA

Źródło: na podstawie danych bls.gov oraz monster.com
Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Odpowiedzialna strona  
polskiego biznesu

Istotę społecznej odpowiedzialności biznesu najtrafniej 
i najprościej opisuje zasada „3P”: People – Planet – Profit 
(Ludzie – Planeta – Zysk). Koncepcja, postrzegana po-
czątkowo jako kosztowna zabawka, staje się dla polskich 
przedsiębiorstw dobrą praktyką - obyczajem, który opłaca 
się pielęgnować.

CSR (Corporate Social Responsibility) w polskim wydaniu 
dedykowany jest przede wszystkim pracownikom i lokalnym 
grupom społecznym. Ten obszar aktywności dominuje wśród 
przedsiębiorstw sektora MSP, a stosowane praktyki obejmują m.in. 
organizację imprez integracyjnych, dofinansowywanie szkoleń 
oraz sponsoring i mecenat. Adresatami czynności CSR są również 
klienci i konsumenci. Oferuje się im na przykład preferencyjne ceny 
przy zakupie produktów firmy. Silny akcent na słowo „społeczna” 
zarówno w polskiej, jak i angielskiej nazwie koncepcji spowodował, 
że przy budowie strategii CSR rodzime przedsiębiorstwa mało uwagi 
poświęcają środowisku i ekologii. Nadal niewiele firm ubiega się o 
tzw. certyfikaty środowiskowe, potwierdzające wysokie normy w 
dziedzinie eko-zarządzania. Z danych Banku Światowego wynika, 
że w 2005 roku aż 50% ankietowanych przedsiębiorstw nie posiadało 
tego typu dokumentu. Ważnym impulsem do budowy i/lub rozwoju 
strategii CSR w obszarze środowiska są środki Unii Europejskiej 
przeznaczone na dofinansowanie proekologicznej aktywności. 

Kim są odbiorcy czynności CSR w Polsce? Które z praktyk 
CSR są najbardziej powszechne wśród polskich przedsiębiorstw? 
Jakie korzyści z wdrażania koncepcji dostrzegają polscy mene-
dżerowie? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule 
„CSR po polsku”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

„Zielone” miejsca pracy
Do 2020 roku nasz kraj musi uzyskać 15% udział OZE 

(Odnawialne Źródła Energii) w finalnym zużyciu energii. W 
2006 roku wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 7,5%, 
zatem w ciągu kolejnych 14 lat powinien ulec podwojeniu. 
W przeciwnym wypadku spalanie szkodliwych substancji 
odczuje nie tylko planeta, ale również nasza kieszeń.

Scenariusz założony przez Unię Europejską wydaje się 
nazbyt optymistyczny, a szanse jego realizacji coraz mniejsze. - 
Cel pośredni do roku 2010 nie będzie osiągnięty i jeżeli postęp 
będzie się dokonywał w niezmienionym tempie, cel 2020 roku 
także nie zostanie osiągnięty – twierdzi Gouri Kuman, analityk 
sektora energii odnawialnej globalnej firmy doradczej Frost & 
Sullivan. Szczególnie Polska ma do wykonania trudne zadanie. 
Od początku wieku do 2006 roku średni roczny przyrost udziału 
OZE w finalnym zużyciu energii wyniósł zaledwie 0,2 punktu 
procentowego.

Na drodze do rozwoju polskiej energii odnawialnej w Polsce 
staje wiele barier. Uzyskanie postępu w tej dziedzinie wymaga 
metamorfozy zarówno systemu energetycznego (instalacje i urzą-
dzenia), jak i jego otoczenia (prawo, mentalność czy edukacja). 
Z podobnymi wyzwaniami muszą zmierzyć się również inne 
kraje członkowskie. Łącznie do 2020 roku udział OZE w finalnej 
konsumpcji energii powinien wynieść minimum 20%.

Dołożenie wszelkich starań do realizacji unijnych celów przynie-
sie nie tylko korzyści ekologiczne, ale również wpłynie na sytuację 
ekonomiczną państw. Z roku na rok liczba zielonych miejsc pracy 
rośnie, a wraz z nimi kształtuje się nowy segment rynku pracy. Jak 
wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Ekologicznej, na 
przełomie 2007 i 2008 roku w europejskim sektorze energetyki od-
nawialnej było ok. 400 tys. miejsc pracy. Najwięcej osób pracowało 
w elektrowniach wiatrowych (ok. 160 tys.), słonecznych (ok. 110 
tys.) oraz biomasowych (ok. 106 tys.).

Jak rozwija się sektor energetyki odnawialnej w Europie? Ile 
osób znajduje w nim obecnie zatrudnienie i jak sytuacja będzie 
wyglądała w 2020 roku? Jakie bariery stoją na drodze użytkowa-
nia zielonej energii w Polsce? Odpowiedzi na te pytania znajdą 
Państwo w artykule „Energetyka odnawialna – sektor szans czy 
sektor marzeń”.

Źródło: www.rynekpracy.pl
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Ile zarabiają menedżerowie spółek giełdowych?
Roczne wynagrodzenie członka zarzą-

du spółki giełdowej wyniosło w 2008 roku 
420 400 PLN (mediana). W porównaniu 
z 2007 rokiem było więc o 5% niższe. 
Członkowie zarządów spółek zarobili 
miesięcznie około 35 033 PLN – wynika 
z najnowszego raportu „Wynagrodzenia 
zarządów spółek giełdowych w 2008 roku” 
przygotowanego przez firmę Sedlak & 
Sedlak.

Najwyższe zarobki otrzymywali, podobnie 
jak w zeszłych latach, członkowie zarządów 
spółek sektora bankowego. Mediana ich płac 
wyniosła 1 951 388 PLN i była ponad 4,5 
razy wyższa od mediany dla ogółu grupy 
(mediana: 420 400 PLN). Najsłabiej opłacani 
byli natomiast członkowie zarządów spółek 
działających w branży chemicznej (212 357 
PLN) oraz w funduszach inwestycyjnych 
(128 000 PLN). Budżet przeznaczony na płace 
członków zarządu wynosił w 2008 roku 1 190 
200 PLN i był zbliżony do wysokości funduszu 
wynagrodzeń zarządu za rok 2007 (1 152 000 
PLN). Najmniejsze budżety wynagrodzeń 
oscylowały wokół 330 000 PLN, najwyższe 
przekraczały kwotę 5 416 000 PLN. Niemal 
44% funduszy wynagrodzeń zarządu osiągało 
wartość poniżej 1 mln PLN.

Najlepiej opłacanym członkiem zarządu 
był Piotr Janeczek – prezes Stalprodukt S.A. 
Znaczną część jego wynagrodzenia (o łącz-
nej wysokości 7 733 000 PLN) stanowiła 
premia za wyniki w wysokości 5 463 000 
PLN. Do pozostałych składników wynagro-
dzenia Piotra Janeczka należały: podstawa 
(737 000 PLN), tantiema z zysku za 2007 
rok (1 359 000 PLN) oraz wynagrodzenie 
z tytułu pełnienia funkcji we władzach jed-
nostek podporządkowanych (174 000 PLN). 
Na drugim miejscu w rankingu najlepiej 
wynagradzanych menedżerów znalazł się 
Sławomir Lachowski, były prezes BRE 
Bank S.A. Jego wynagrodzenie za 2008 rok 
wyniosło 6 955 147 PLN, z czego 4 300 000 
PLN stanowił bonus za rok 2007, a 2 000 000 
PLN – odprawa z tytułu rozwiązania umowy 
o pracę. Na trzecim miejscu, a zarazem na 
pierwszym w gronie wiceprezesów, znalazł 
się Luigi Lovaglio (Pekao S.A.). Otrzymał 
on wynagrodzenie w wysokości 6 087 000 
PLN. Ponad połowę jego wynagrodzenia 
całkowitego stanowił bonus za rok 2007 
w wysokości 3 101 000 PLN.

Informacje o raporcie
Raport „Wynagrodzenia zarządów spół-

ek giełdowych w 2008 roku” zawiera szcze-

gółowe informacje o wynagrodzeniach, jakie 
w 2008 roku otrzymali członkowie zarządów 
przedsiębiorstw notowanych na GPW. Dzięki 
przygotowanym analizom dowiedzą się Pań-
stwo, kto zarobił najwięcej i na którym miej-
scu w rankingu najlepiej zarabiających znala-
zły się poszczególne osoby. W opracowaniu 
znajdują się również dane na temat wielkości 
funduszu wynagrodzeń zarządów w każdej 
z 308 spółek oraz analizy efektywności płac. 
Dodatkowym atutem tegorocznego raportu 
jest opracowanie części poświęconej dobrym 
praktykom wynagradzania oraz obowiązkom 
informacyjnym dotyczącym wynagrodzeń 
organów spółek. Tegoroczną nowością jest 
również analiza dynamiki przychodów oraz 
funduszy wynagrodzeń w poszczególnych 
spółkach. Ponadto, raport wzbogacono o opis 
sytuacji rynkowej na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych i analizy indeksów 
WIG. Raport zawiera łącznie dane o wy-
nagrodzeniach 1299 członków zarządów 
z 308 spółek notowanych na warszawskiej 
GPW. Opracowanie liczy 97 stron, zawiera 
33 tabele, 51 wykresów oraz 7 rankingów 
i zestawień.

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Wymagania: 
   łatwość w nawiązywaniu kontaktów i 

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

korzystania z Internetu

Mile widziane:
   doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej  

i negocjacjach;
  umiejętność sporządzania ofert handlowych  

i ich prezentacji;
  znajomość rynku nieruchomości

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

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

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

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

SPECJALISTA 
ds. SPRZEDAŻY

Wymagania:
  dobra znajomość PHP i relacyjnych baz danych 

(MySQL, PostgreSQL);
  odpowiedzialność i rzetelność;
  umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach 

stresowych
Mile widziane:
  znajomość środowiska Linux;
  doświadczenie w projektowaniu i implementacji 

projektów internetowych;
  mile widziani studenci

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

w temacie „PROGRAMISTA2”.
Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko 

 z wybranymi osobami.

PROGRAMISTA  
PHP/MySQL

W aplikacji proszę zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb 

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




