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Z Krakowa
Stadion Wisły bez problemów. Prace przy wznoszeniu trybun 
miejskiego stadionu Wisły Kraków prowadzone są zgodnie z har-
monogramem i obecnie nie ma zagrożeń dla terminu realizacji wy-
znaczonego na połowę 2010 r. – zapewniali przedstawiciele Miasta 
na konferencji prasowej poświęconej budowie piłkarskiego obiektu 
przy ulicy Reymonta. Podczas konferencji odniesiono się m.in. do 
pojawiających się krytycznych uwag co do działania władz przy 
realizacji tego projektu. Jak podkreślali przedstawiciele magistratu, 
„(...) gdyby nie determinacja obecnego prezydenta w pozyskaniu 
od Skarbu Państwa działek, na których leży stadion Wisły Kraków, 
nie byłoby mowy o realizacji przez Samorząd Krakowa tej inwe-
stycji. Dlatego mówienie o zaniedbaniach i braku zaangażowania 
służb miejskich przy budowie stadionu jest nieuzasadnione i wyso-
ce nieodpowiedzialne”. Zdaniem wiceprezydenta Tadeusza Trzmie-
la wyolbrzymiana przez media jest również kwestia dodatkowych 
kosztów stadionu, dlatego, że przy wszystkich tego typu obiektach 
ostateczne koszty są wyższe niż pierwotnie zakładano.
Bonarka rusza za dwa tygodnie. Największe w południowej Pol-
sce centrum handlowe Bonarka City Center zostało już prawie cał-
kowicie wynajęte, otwarcie obiektu zaplanowano zaś na 21 listo-
pada – podaje „Dziennik Polski”. Całkowita powierzchnia centrum 
Bonarka City Center to 91 tys. m kw. W jego skład wejdzie 270 skle-
pów, w tym sieci, które nie były jeszcze obecne w Krakowie (m.in. 
z branży elektronicznej czy spożywczej), np. Auchan, który zajmie 
prawie 19 tys. m kw. Znajdzie się tam również największy obiekt 
kinowy z 20 salami oraz dwupoziomowy parking z 3200 miejscami 
parkingowymi. Przy budowie obiektu zatrudnienie znalazło 3,5 tys. 
pracowników. Po otwarciu centrum będzie miejscem pracy dla bli-
sko trzech tysięcy osób. Dodatkową funkcją społeczną BCC będzie 
placówka pod nazwą „Młodzieżowy Klub Umiejętności Bonarka”. 
Inwestor obiektu przebudował w tym rejonie układ drogowy. W 
sumie powstały trzy kilometry dróg, których budowa kosztowała 
inwestora około 70 mln. Drugi i trzeci etap inwestycji obejmują bu-
dowę kompleksu biurowego oraz osiedla mieszkaniowego, a łączna 
wartość tych inwestycji to ok. 500 mln euro.
POP króluje w Krakowie. Przegląd Ofert Prywatnych, czyli zna-
ny POP, to niezmiennie największy i najpopularniejszy w Krakowie 
i Małopolsce program selekcjonujący oferty prywatne. Tego typu 
program jest podstawą działalności każdego nowoczesnego biura 
nieruchomości, używają go również deweloperzy i analitycy rynku. 
Korzystając z tej usługi, klient ma wgląd w aktualną sytuację na 
rynku nieruchomości w danym województwie. Dzięki stałym aktu-
alizacjom (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) usługa ta pozwala 
na maksymalne skrócenie czasu dostępu do oferenta, tworzenie ra-
portów oraz analiz sytuacji na rynku nieruchomości, a także zapo-
znanie się z aktualnymi cenami i oferowanymi nieruchomościami. 
Od kilku miesięcy POP jest dostępny również dla firm działających 
na wszystkich największych lokalnych rynkach nieruchomości, czy-
li m.in. w Warszawie, Wrocławiu czy na Górnym Śląsku.
Zimowy rozkład na Balicach. W nocy z 24 na 25 października za-
czął obowiązywać zimowy rozkład lotów. Pojawiły się w nim trzy 
nowe destynacje. Codzienne połączenie na główne lotnisko w Dus-
seldorfie zaoferuje air berlin. Ta linia lotnicza obecna jest w porcie w 
Balicach od pół roku – z połączeniem do Berlina. Dwunastą już de-
stynację obsługiwać będzie Ryanair, który od listopada będzie latać 
do Oslo Torp. Od września działa nowe połączenie krajowe, które 
zapewnia linia lotnicza Jet Air – do Szczecina. W sezonie zimowym 
z Krakowa polecieć można do ponad 40 miast w całej Europie.

Tabela kursów średnich walut nr 212/A/NBP/2009 na dzień 29.10.2009
1 USD 2,8847
1 EUR 4,2540
1 CHF 2,8154
1 GBP 4,7372
1 UAH 0,3536
1 CZK 0,1611
1 RUB 0,0985

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   2968,81 zł
 sprzedaż   3414,13 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 29.10.2009; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 29.10.2009; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,19 
EURIBOR EURO 0,7340
LIBOR
 CHF 0,2685

EUR 0,6913
USD 0,2841
GBP 0,5725

(dane na dzień 29.10.2009, 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 29.09.2009)

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 29.10.2009, 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 29.10.2009, 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 29.10.2009, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,29 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,05
Olej napędowy  3,69
(dane na dzień 29.10.2009, 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 29.10.2009, 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.

Mieszkania z TBS na własność. Ministerstwo Infrastruktury przygo-
towało projekt ustawy o TBS-ach, który umożliwi wolnorynkowy obrót 
takimi mieszkaniami. Będzie to możliwe najprawdopodobniej od po-
czątku 2011 r. O możliwości wykupu mieszkania na własność zadecydu-
ją właściciele TBS-ów, a nie najemcy. Wykup lokali będzie przysługiwał 
wyłącznie tym najemcom, którzy wnieśli partycypację, czyli choćby w 
części pokryli koszty budowy mieszkania. Ma się on odbywać na pod-
stawie aktualnej, rynkowej wartości mieszkania. Ceny nie będzie okre-
ślał właściciel TBS-u, lecz rzeczoznawca. Resort infrastruktury liczy na 
to, że dzięki nowym rozwiązaniom TBS-y uzyskają środki finansowe na 
dalszy rozwój budownictwa pod wynajem.
Najwięcej mieszkań oddają deweloperzy. Z analizy komunikatów 
GUS-u wynika, że okres styczeń-wrzesień 2009 jest znacznie lepszy pod 
względem liczby oddawanych do użytkowania mieszkań – o 6,7 proc. – 
w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W przyszłości 
grozi nam jednak znaczne pogłębienie deficytu mieszkaniowego. Coraz 
bardziej widoczna staje się ograniczona aktywność inwestorów na rynku 
mieszkaniowym. Według danych podawanych przez GUS, od początku 
bieżącego roku liczba rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych spa-
dła o prawie 1/4. Największy udział w przypadku powstawania nowych 
zasobów na rynku mieszkaniowym mają deweloperzy. Tworzą oni prak-
tycznie połowę z ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania. 
Od stycznia do września 2009 r. deweloperzy rozpoczęli budowę blisko 
30 tys. nowych mieszkań. Jest to o 45,1 proc. mniej niż w 2008 r. Należy 
przy tym zwrócić także uwagę na równoległy spadek liczby wydanych 
pozwoleń na budowę (w porównaniu z rokiem ubiegłym – o 38,4 proc.). 
Jedynym segmentem budownictwa mieszkaniowego, w którym odnoto-
wujemy wzrosty, jest budownictwo komunalne, społeczne czynszowe 
i zakładowe. Dynamika wzrostu dla tej grupy mieszkań wyniosła 20,6 
proc. w porównaniu do okresu styczeń-wrzesień dla 2008 i 2009 r.
Stopy procentowe nadal bez zmian. Na posiedzeniu, które odbyło się 
w dniach 27 i 28 października, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła 
utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa 
referencyjna wynosi więc nadal 3,50 proc. w skali rocznej, lombardo-
wa 5 proc., depozytowa 2, a stopa redyskonta weksli 3,75 proc. w skali 
rocznej. RPP oceniła prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji 
w średnim okresie poniżej lub powyżej celu inflacyjnego za zbliżone. 
W ocenie Rady, oczekiwana poprawa globalnej koniunktury, dokonane 
obniżki stóp procentowych NBP wraz ze zmniejszeniem stopy rezer-
wy obowiązkowej powinny sprzyjać powrotowi gospodarki na ścieżkę 
potencjalnego tempa wzrostu. RPP obniżała stopy procentowe regular-
nie od listopada 2008 r. Według analityków obecnie nastawienie RPP w 
polityce pieniężnej jest neutralne, więc prawdopodobieństwo obniżek i 
podwyżek stóp jest takie samo.
Pogorszenie koniunktury w budownictwie. W październiku ogólny 
klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 
8 wobec minus 5 we wrześniu – podaje GUS w komunikacie. Jak czy-
tamy dalej, poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. przedsiębiorstw, 
a jej pogorszenie 23 proc. We wrześniu było to odpowiednio 17 proc. i 
22 proc. Przedsiębiorcy odnotowują nieco większe niż przed miesiącem 
ograniczenie portfela zamówień. W konsekwencji utrzymują się pesy-
mistyczne oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej. „Przewi-
dywania na najbliższe trzy miesiące dotyczące portfela zamówień i pro-
dukcji budowlano-montażowej są negatywne, gorsze niż we wrześniu. 
Spośród badanych przedsiębiorstw 16 proc. planuje, że będzie prowa-
dziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 23 proc.). 
Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, że spadek portfela za-
mówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym może 
być nieco większy od przewidywań z ubiegłego miesiąca” – napisano 
w komentarzu. Zarówno oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw bu-
dowlano-montażowych, jak i jej prognozy są niekorzystne, gorsze od 
przewidywań z września.
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OFERTY SPECJALNE

OS. OFICERSKIE, UL. DOMKI
Trzypokojowe mieszkanie w bardzo zadbanej, kameral-
nej kamienicy. Dwa pokoje skierowane na południe, oba 
posiadają wyjścia na bardzo dużą loggię, ciągnącą się 
przez całą długość budynku. Trzeci pokój zorientowany 
jest na wschód. Kuchnia posiada aneks jadalny i jest 
otwarta na hall. Mieszkanie 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 miesz-

kanie, 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.
POWIERZCHNIA 71 M2 CENA: 530.000 ZŁ

ŁOBZÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

Bardzo przestronne dwupokojowe mieszkanie w wysokim 

standardzie. Nowe budownictwo 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 na wysoki standard oraz osobne WC. W przed-

pokoju wnęka pod zabudowę oraz garderoba. Dodatkowo do 

nabycia miejsce w parkingu podziemnym, na który można 

dostać się również windą. Bardzo dobra lokalizacja blisko 

centrum, w okolicy pełna infrastruktura. 

POWIERZCHNIA 63,5 M2 CENA: 539.000 ZŁ

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 35m2 
(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).
POWIERZCHNIA 51 M2 CENA: 380.000 ZŁ

BRONOWICE, UL. ZAPOLSKIEJ
Nowe budownictwo, mieszkanie wykończone w wysokim 
standardzie, do wprowadzenia, o unikalnym półokrągłym 
układzie. Składa się z salonu, dwóch sypialni, jasnej odd-

zielnej kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Mieszkanie 
posiada zarówno balkon na, który wychodzi się z salonu, 
jak i zabudowaną w pełni loggię z wyjściami z jednej syp-
iali oraz kuchni. W cenie mieszkania pozostają zabudow-

ane szafy wnękowe oraz zabudowa kuchenna wraz ze 
sprzętem AGD. W pokojach na podłogach ładne panele, 
solidna stolarka okienna, wystawa salonu południowo-
zachodnia, kuchni południowa, sypialni wschodnia oraz 
najmniejszego pokoju północno-wschodnia. Przepiękny 
widok na panoramę miasta, w szczególności nocą. W 
okolicy bardzo dobra infrastruktura, blisko centrum. 
Istnieje możliwość dokupienia miejsca postojowego 

znajdującego się w podziemnym garażu za 30 000 zł. 
Cena do negocjacji.

POWIERZCHNIA 78 M2 CENA 560.000 ZŁ

ŁOBZÓW, UL. AUGUSTYNKA-WICHURY
Dwupokojowe mieszkanie w ścisłym centrum Krakowa ale 

w spokojnej i bardzo cichej okolicy o niskiej, kameralnej 
zabudowie. Mieszkanie ma bardzo dobry układ pomieszczeń, 
optymalizujący powierzchnie użytkową, jest jednostronne z 
ekspozycją wschodnią ale dosyć jasne. Składa się salonu, 
sypialni oraz jasnej oddzielnej kuchni. Kuchnia z zabudową 
oraz sprzętem AGD, który pozostaję. W przedpokoju szafa 
wnękowa, oraz bardzo praktyczne rozwiązanie w postaci 
garderoby dobudowanej w sypialni. Z salonu oraz kuchni 
można wyjść na zabudowaną w pełni, dużą loggię. Miesz-
kanie bardzo dobrze utrzymane w stanie do wprowadzenia, 
wykończone dobrej jakości materiałami. W okolicy pełna 

infrastruktura, spokojne i ciche sąsiedztwo, a przede wszyst-
kim co jest niespotykane w ścisłym centrum miasta, cisza 

wynikająca z faktu, iż jest to ślepa uliczka na uboczu. 
POWIERZCHNIA 53 M2 CENA 489.000 ZŁ

BRONOWICE, UL. STAŃCZYKA 
Przestronne, trzypokojowe mieszkanie w Salwator City, 
nowe budownictwo na strzeżonym osiedlu z bogatym 
zapleczem wypoczynkowo - rekreacyjnym. Mieszkanie 

częściowo wykończone z dwoma sypialniami oraz 
salonem z częściowo oddzielonym ścianą aneksem 

kuchennym. Łazienka i toaleta wykończone w wysokim 
standardzie, dodatkowo garderoba. Salon zorientowany 
jest na wschód, znajduję się w nim wyście na loggię. 

Obydwie sypialnie natomiast mają ekspozycje zachodnią. 
W pokojach i salonie na podłogach panele, w kuchni tera-
kota. Do mieszkania przynależy również garaż podziemny. 
Na parterze budynku planowane jest otwarcie supermar-
ketu Alma. W okolicy znajdują się pełna infrastruktura, 

tereny zielone, blisko centrum.
POWIERZCHNIA: 79,5 M2 CENA: 660.000 ZŁ

Licencjonowane Pośrednictwo Nieruchomości
Licencja nr 7158

Al. Słowackiego 39, V piętro
31-159 Kraków

tel.: (12) 633 14 36, 605 877 472; 605 877-472; 605 877 504, 516 120 807

www.greathouse.krn.pl www.greathouse.com.pl
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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-26, 27, 1235

Cena od: 139.900 zł KONTAKT: 510-259-399

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

MODLNICZKA, ul. Wspólna
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

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

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

BNP-906

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

SUPER CENA 13.783 zł/a

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-580

CENA: od 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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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.,	4/4	p.,	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	 35,4	m2	 AZORY	do	bieżacego	rem.,	3/10	p.,	okna	plastikowe	9866
245.000	 36	m2	 AL.	POKOJU	DĄBIE	do	gen.	rem.,	ciemna	kuch.	9164
259.000	 46	m2	 WLOTOWA	os.	KOZŁÓWEK	jasna	kuch.,	balkon	7879
270.000	 38	m2	 PRĄDNIK	BIAŁY	udział,	mieszkanie	2-pok,	kuch.,	działka	2,74a	9671
270.000	 45,45	m2	 DĄBIE	do	remontu,	c.	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
340.000	 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.	std.,	ogródek	9428
380.000	 70	m2	 BOREK	FAŁĘCKI	1	piętro,	po	rem.,	wys.	std.	9429
410.000	 65	m2	 KIJOWSKA	3	p.,	do	bieżącego	rem.,	loggia	9862
390.000	 59	m2	 MEISSNERA	po	rem.,	3/10	p.,	mozaika,	flizy,	garaż	25.000	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
790.000	 112	m2	 LEA	po	cz.	rem,	3	piętro,	kamienica	9949
950.000	 133	m2	 RADZIKOWSKIEGO	2-poziomowe,	wys.	std.	9643
1.100.000	 109,7	m2	 POMORSKA	do	rem.,	2	piętro,	ogrz.	miejskie	8600
1.200.000	 143	m2	 DŁUGA	2	piętro,	winda,	stan	db.,	na	kancelarię,	gabinety	9913
1.300.000	 177	m2	 AL.	SŁOWACKIEGO	6	pokoi,	instalacje	po	remoncie,	1/4	p., 
	 	 po	podz.	fizycznym	9241

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

LOKAL HANDLOWY/UŻYTKOWY
130.000	 20	m2	 PRĄDNIK	BIAŁY	parter,	rej.	Siewnej,	witryna,	ogrz.	miejskie	9920
295.000	 37	m2	 REJON	WAWELU	parter,	2	pok.,	kuch.,	łaz.	9526
408.000	 36,7	m2	 REJON	WAWELU,	oficyna,	parter,	ogrz.	elektr.	8984

DOMY / KAMIENICE w Krakowie
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
380.000	 100	m2	 5,93	a	 TYNIEC	do	remontu,	3	pok.,	kuch.,	łaz.	9211
550.000	 100	m2	 6,28	a	 TYNIEC	4	pok.,	2	łaz.,	ogrz.	węglowe,	balkon,	garaż,	10129

13 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

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	 SOBONIOWICE	z	WZ	na	dom	z	garażem,	p,	w,	g,	kan.	10058,10059 
	 	 oraz	6,21	a
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,	aktualna	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
58.000	 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	50	x	52	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	1	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	gastronomiczny	104	m2,	 
	 	 wejście	z	ulicy,	piękne	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 1.800 PLN 

garaż of 9439



100

RYNEK WTÓRNY Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 22/2009  06.11 – 19.11.2009

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 1700 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.  

4000 zł/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 1300 zł/m-c

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

na partrze nowego 
budynku przy  

ul. Grzegórzeckiej. 
1400 zł/m-c
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KRAKÓW, KAZIMIERZA WIELKIEGO - BH580
Luksusowy apartament o pow. 110 m2 usytuowany na 3 piętrze 

prestiżowego budynku na Krowodrzy. Rozkład: przestronny 
przedpokój i korytarz zabudowane szafami w ciemnym drewnie, 
jasny salon z w pełni umeblowanym, nowoczesnym aneksem 

kuchennym, 2 sypialnie, łazienka, pralnia. Elegancko wykończone 
wnętrze materiałami wysokiej klasy. Możliwość dokupienia miejsca 

parkingowego w garażu podziemnym. 
Cena do negocjacji

KRAKÓW, PRĄDNICKA - BHw183
Lokal biurowy, usługowy o powierzchni 200 m2 zlokalizowany na 
drugim, ostatnim piętrze w wyremontowanej kamienicy przy ul. 

Prądnickiej. Adaptacja lokalu na cele biurowe w 2007 roku. Rozkład: 
powierzchnia typu open space z antresolą, 3 pokoje, kuchnia, 2 
łazienki, serwerownia. Bardzo dobry standard wykończenia. W 

kamienicy wyłącznie lokale biurowe. Możliwość parkowania na terenie 
posesji. Lokal dostępny od stycznia 2010 roku. 

Cena miesięcznie: 5500 zł netto + media wg zużycia

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

tel. 012 428 5058
fax 012 428 5059

e−mail: biuro@buyhouse.pl

GSM: 722 108 722; 722 300 309

www.buyhouse.pl
TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

ZIELONKI, MARSZOWIEC - BH582
Dom wolnostojący o pow. całkowitej 229,4 m2, zaś użytkowej 
163,3 m2 położony na widokowej działce o pow. 1580 m2 w 

spokojnej i prestiżowej części Zielonek - Marszowiec. Oryginalny 
projekt budynku, a zarazem praktyczny rozkład pomieszczeń 

tworzą poczucie przestrzeni i komfortu. Dom w pełni umeblowany 
i wyposażony z garażem dwustanowiskowym. Możliwość 

dodatkowej zabudowy działki. 
Cena: 1 275 000 zł

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, RYNEK KLEPARSKI - BHw186
Pięknie wykończony w wysokim standardzie lokal biurowy o pow. 
90 m2 położony na poddaszu (2,5 piętro) w stylowej kamienicy 

po generalnym remoncie. Rozkład: pokój gabinet, przestrzeń typu 
open space z możliwością podziału, kuchnia, łazienka z toaletą i 
prysznicem, schowek. Możliwość najmu miejsca parkingowego 
na parkingu w sąsiedztwie kamienicy. Bardzo dobra lokalizacja z 

ciągiem pieszych oraz komunikacją miejską. 
Cena miesięcznie: 3500zł netto + 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/
m2LOKALE HANDLOWE/USŁUGOWE − WYNAJEM

(21 ofert na stronie)
Al. Mickiewicza	-	130	m2,	biurowy,	po	remoncie	 5000	PLN
Floriańska	-	130	m2,	1	p.,	do	wejścia	 6500	PLN
Floriańska	-	83	m2,	wysoki	parter,	3	pomieszczenia	 4950	PLN
Floriańska	-	73	m2,	front,	witryna	 23	000	PLN
Krakowska	-	74	m2,	front,	witryna,	parter	 120	PLN	netto/m2	neg.
Krakowska	-	350	m2,	piwnice	pod	pub,	restaurację	 35	PLN	netto/m2

Krupnicza	-	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
Pl. Axentowicza	-	220	m2,	7	pokoi,	4	a,	dom	do	wynajęcia	 5000	PLN
Pl. 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	+	160m2	przyziemie	 1	400	000	PLN
ok. Poczty Gł.	-	282	m2,	parter,	witryny	 4	000	000	PLN	netto
ok. Starowiślnej	-	44	m2,	80	m2,	front,	witryny	 10	500	PLN	netto/m2

Podgórze	-	3000	m2,	biurowiec,	wynajęty,	stopa	zwrotu	8,3%	20	000	000	PLN	neg.

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Karmelicka	-	1260	m2	p.	uż.+	WZ	na	500	m2,	5,5	a,	wolna	 21	000	000	PLN
Kościuszki	-	1730	m2	mieszkań	+	garaż	podziemny,	12	a,	WZ		 7	000	000	PLN
Krakowska	-	p.c.	620	m2,	działka	2,7	a,	stan	dobry,	WZ	na	rozbudowę	 do	neg.
Królowej Jadwigi	-	p.c.	450	m2,	10	a,	do	częściowego	remontu	 3	650	000	PLN
Krowoderska	-	wolna,	WZ	na	1200	m2	w	trakcie,	działka	4,5	a	 4	000	000	PLN
ok. Józefińskiej	-	pensjonat,	500	m2,	33	m.	nocleg.,	WZ	na	piętro	 6	000	000	PLN
ok. Placu Wolnica	-	1630	m2	p.uż,	pozw.	na	bud.,	2	lokale,	6,5	a	 4	500	000	PLN
ok. Placu Nowego	-	1150	m2	mieszkań	+	500m2	strychu		
+	350m2	piwnic,	lokale	 5	000	000	PLN
ok. Rynku	-	1280	m2,	pozw.	na	remont,	działka	496	m2	 16	500	000	PLN
ok. Straszewskiego	-	463	m2	+	92	m2	oficyna,		
rozbud.	do	3500	m2,	wolna		 11	000	000	PLN
ok. Wawelu	-	8100	m2,	WZ	na	hotel	lub	apartamenty,	wolna	 62	000	000	PLN
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,	6	p.,	ładny	widok,	do	wyk.,	garaż,	piwnica	 450	000	PLN
Bosacka	-	51	m2,	2	piętro	 450	000	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. 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,	wys.	standard,	wyposażone,	2	balk.	 1	100	000	PLN
Starowiślna	-	88	m2,	2p.,	nowe,	stan	dewelop.,	loggia,	piwnica	 8500	PLN/m2

Szlak	-	88	m2,	3p.	do	remontu,	winda	 8000	PLN/m2

Wrocławska	-	68	m2,	2	p.,	do	wejścia	+	garaż	 646	000	PLN

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,	bud.,	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.	biur.	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.	stand.,	balkon,	parking	 4000	PLN
Rydla - 53	m2,	1p,	2	pokoje,	do	wejścia,	garaż	 1900	PLN
Wola Justowska	-	200	m2,	nowy	dom,	5	a,	wys.	stand.,	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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www.activnieruchomosci.pl
Licencja państwowa nr 2103

 Rok założenia 1997
Zapraszamy: 

pon. − pt. 9−19.30, sobota 10−15

Kraków, ul. Grzegórzecka 8
tel./fax 012 431 07 68 

012 292 43 23, 0502 622 098
e−mail: activ1@poczta.fm; activ@krn.pl

KAMIENICE/HOTELE/KOMERCYJNE
KOCHANÓW, działka 98 a przy głównej drodze Kraków-Trzebinia z budynkiem 400 
m2. Of 3199 WYŁĄCZNOŚĆ 2 700 000 zł
ŁAGIEWNIKI, 300 m2, po gen. remoncie, możliwość podziału, dwa oddzielne wejścia, 
idealne na mieszkanie+biuro. Dz. 3,5 a. Of 3252 1 490 000 zł
ŁAGIEWNIKI, 400 m2, sąsiedztwo Sanktuarium, 8 pokoi, idealny na dom pielgrzyma. 
Działka 8,5 a. Of 55  1 800 000 zł
NOWA HUTA, 1139 m2, obiekt magazynowy/produkcyjny. Działka 1,4 ha, w całości 
przemysłowa. Of 2078  3 200 000 zł
OCHOJNO, budynek produkcyjno-biurowy, 643 m2, dwie kondygnacje, na cichą 
produkcję lub usługi. Of 2495 890 000 zł
OS. OFICERSKIE, 250 m2, 1955 r, po remoncie, dwa lokale usługowe, dwa niezależne 
mieszkania. Działka 6 a. Of 3320 2 600 000 zł

PŁASZÓW, 460 m2, możliwość podziału na mieszkania po ok 100 m2.  
Blisko centrum, idealny na siedzibę firmy. Of 26 1 990 000 zł
PODWALE, 1/3 udziałów w kamienicy obejmujące dwa mieszkania, lokal w oficynie, 
garaż 3 piwnice i część strychu. Of 1270 2 300 000 zł
PRZEWÓZ, 461 m2, idealny na działalność lub dom dwurodzinny; 2 oddzielne 
wejścia, oddzielne media. Działka 15 a, w całości budowlana. Of 1781 790 000 zł
RONDO MATECZNEGO, okolice, kamienica 500 m2, 5 mieszkań, lokal użytkowy, 
wysoki strych 150 m2, podpiwniczenie. Działka 4a. Of 1069 2 900 000 zł
WIELICZKA, 1100 m2, hala produkcyjna 900 m2 + 200 m2 pow. biurowej, b. dobry 
dojazd do autosrady. Of 3484 WYNAJEM 7000 zł netto 
WIELKA WIEŚ, okolice, działający pensjonat w otulinie Ojcowskiego Parku  
Narodowego, 20 miejsc. Działka 1,21 ha! Of 813 1 780 000 zł 

Ponad 700 aktualnych Ofert! www.activnieruchomosci.pl

CEHOWA, okolice, 250 m2, indywidualny projekt, nowoczesna architektura. 
Działka 9,3 a. Of 138 1 050 000 zł

OS. LESISKO, 410 m2, 1999 r, 220 
m2 pow. mieszkalnej + przyziemie i 

strych, stan bdb, odnowiona elewacja. 
Dz. 7,7 a. Of 3485, 1 150 000 zł

SMARDZOWICE, 210 m2, 8-letni, 
wykończenie w stylu rustykalnym. 

Działka 31 a, bardzo spokojna okolica.  
Of 2821, 1 050 000 zł

BIEŻANÓW, 200 m2, 5-letni, indy-
widualny projekt, wys. standard, 4 

pokoje, garaż. Działka 5,7 a, zagospo-
darowana. Of 2605, 995 000 zł

BOLECHOWICE, 190 m2, 2000 r.,  
6 pokoi. Pięknie położona, w sąsiedztwie 
lasu działka 27 a! Of 3066, 897 000 zł

WIELICZKA, 210 m2, do zamiesz-
kania/częściowego wykończenia; 
rozłożysta, niska bryła, 6 pokoi.  

Dz. 9 a. Of 1824, 830 000 zł

 ZIELONKI, 300 m2, sur. zamknięty 
+ elewacja i ogrodzenie. Dz. 14a Of 

2806, 750 000 zł

 BOLECHOWICE, 263 m2, st. surowy 
zamknięty, projekt indywidualny. 

Widokowa działka 8,14 a.  
Of 2612, 650 000 zł

ZIELONKI, Marszowiec, 170 m2, seg-
ment, do wykończenia, 5 pokoi.  

Of 2901, 520 000 zł

WIELICZKA, 135 m2, nowa szeregów-
ka, do wykończenia, tuż za granicą 

Krakowa. Of 2156, 480 000 zł

SKAWINA, Radziszów, 255 m2, sur. 
zamknięty. Działka 20 a, b. spokojna 

okolica. Of 3225, 450 000 zł

TROJANOWICE, 110 m2, sur. 
zamknięty. Działka 8,6 a.  

Of 1465, 439 000 zł

LIBERTÓW, 146 m2, pół bliźniaka, sur. 
Otwarty; 5 pokoi, garaż. Dz 3a.  

Of 2755, 299 000 zł

SWOSZOWICE, rezydencja 480 m2, 
dwa duże tarasy, sauna, piwnica na 

wina. Dz. 28 a. Of 3311, 2 100 000 zł

OLSZA, 250 m2, wolnostojący, 1982 r., 
po częściowym remoncie; 6 pokoi, garaż 
2-stanowiskowy. Działka 3,7 a. Of 2228, 

1 250 000 zł



106

RYNEK WTÓRNY Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 22/2009  06.11 – 19.11.2009

W Y B R A N E  O F E R T Y

SPRZEDAŻ:

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

KARMELICKA	mieszkania	od	46-58	m2,	na	3	piętrze	3,	cena	11	000	pln/m2	
OF.	2/100
SŁAWKOWSKA	poddasze	o	pow.	ok.	156	m2	+	antresola	ok.	100	m2	do	
adaptacji	i	własnej	aranżacji	w	zabytkowej	kamienicy,	możliwość	nadbudowy	
pietra.	Cena	7	000	pln/m2.	

NAJEM:

ul. Westerplatte	elegancki	apartament	o	pow.	130	m2,	3	pokoje,	2	łazienki	
Cena	1000	euro	+	media
Al. Krasińskiego	wysoki	standard,	w	pełni	wyposażone,	2	pokoje	o	pow.	 
73	m2.	Cena	2	500	pln	
ul. Wrocławska	1-pokojowe	po	remoncie,	w	pełni	wyposażone	i	umeblowane.	
Cena	1200	pln	(z	czynszem)	+	media
ul. G. Roweckiego	3-pokojowe	na	strzeżonym	osiedlu.	Cena	2000	pln	+	
czynsz	+	media.

MIESZKANIA DLA STUDENTÓW 1-5 POKOJOWE - ZAPRASZAMY

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

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

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ:

TRZYPOKOJOWE:

KROKUSOWA  65 m2 0/3 SPŁ.  450 000 PLN OF. 3/008
POMORSKA  107 m2 4/5 HIP.  930 000 PLN OF. 3/015
WIELICKA  60 m2 8/10 SPŁ.  400 000 PLN OF. 3/082
MAZOWIECK 60 m2  0/4  HIP.  475 000 PLN OF. 3/086

CZTEROPOKOJOWE i WIĘKSZE:

DŁUGA 142 m2 2/5 HIP. 1 430 000 PLN OF. 4/059
BARSKA 81 m2 0/3 HIP. 600 000 PLN OF. 4/060 
ŁOBZOWSKA 102 m2 1/3 HIP. 994 000 PLN OF. 4/065
ŻYTNIA 72 m2  1/11 HIP. 420 000 PLN OF. 4/063

LOKALE − NAJEM:
OK. RYNKU GŁÓWNEGO	lokal	na	gastronomie	o	pow.	
340	m2	OF.	L/087
RYNEK GŁÓWNY	lokal	handlowo-usługowy	o	pow.	84	m2	
OF.	L/066
ŚW. TOMASZA	lokal	o	pow.:parter-12	m2,	piwnica-150	m2,	
do	lekkiego	remontu	Cena	14000	pln	netto/m-c	OF.	L/047	
GRODZKA	lokal	handlowo-usługowy	z	dużymi	witrynami	o	
pow.	150,	nowe	oświetlenie,	klimatyzacja	OF.	L/0
SŁAWKOWSKA	piękny	lokal	frontowy	o	pow.	90	m2	Cena	
14	000	pln	OF.	L/099
WESTERPLATTE	lokal	biurowo-usługowy	o	pow.	35	m2,	
Cena	2	000	pln	OF.	L/0105
FLORIAŃSKA	165	m2,	1	i	2	p.,	4	sale	+	część	socjalno-
sanitarna,	eleganckie	zabytkowe	pomieszczenia	na	biura.	
Cena	8	500	PLN	netto	OF.	L/057
STAROWIŚLNA	lokal	handlowy	70	m2	Cena	110	zł/m2
DIETLA	frontowy	lokal	handl.-usług.	z	witryną	o	pow.	100	
m2	(konieczność	połączenia	dwóch	lokali)	Cena	8000	pln	
KARMELICKA	lokal	handlowo-usługowy	o	pow.	75	m2,	
parter,	witryny	Cena:	11	000	pln,

LOKALE − SPRZEDAŻ
OK. RYNKU	pow.	520	m2,	wszystkie	odbiory	i	zezwolenia	
na	gastronomie	Cena	8	000	000	pln,	możliwość	najmu.	
OF.	L/084	
LEA	narożny	lokal	o	pow.	159	m2	Cena	1	950	000	pln	OF.	
L/003	(możliwy	również	wynajem	za	8	000	pln)
PODZAMCZE	lokal	użytkowy	o	pow.	36,7m2,	parter	w	
oficynie,	2	sale	+	sanitariat.	Cena	400	000	pln	OF.L/008	
GRZEGÓRZECKA	frontowy	lokal	handlowy	o	pow.	47	m2	
–	1	sala,	zaplecze	z	aneksem,	wc.	Lokal	po	remoncie	cena	
540	000	pln	OF.	L/038

DŁUGA	lokal	handl.	-	usług.	pow.	58	m2,	w	oficynie.	Cena	
812	000	PLN.	OF.	L/040	

OFERTA SPECJALNA
Działający Hotel trzy gwiazdkowy w Krakowie Śród-
mieściu z ugruntowaną pozycją na rynku turystycz-
nym z ok. 160 miejscami noclegowymi.
Cena 22 000 000 pln

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Centrum PODGÓRZA	dochodowy	biurowiec	o	pow.	1380	
m2	z	parkingiem	na	8,5	a	działce,	wys.	standard.	 
Cena	10	500	000	PLN	OF.	K/002	
ok. GRODZKIEJ	kamienica	z	początku	XVw	z	lokalami	
handlowymi	do	remontu,	komplet	prawomocnych	pozwoleń	
na	budowę	OF.K/013
ok. SKAWIŃSKIEJ kamienica	z	1932	roku	o	pow.	650	m2,	
5	kondygnacji,	11	mieszkań	z	czego	7	wolnych.	2	lokale	na	
parterze	z	witrynami.	Cena	3	200	000	pln	OF.	K/004	
KRASICKIEGO	353	m2,	dz.	2	a,	3	kondygnacje,	wolne:	2	
lokale	użytkowe,	5	mieszkań,	strych,	4	lokale	na	przydziałach.	
Cena	2	100	000	PLN	OF.	L/005
ok. PLANT i UJ	do	sprzedania	kamienica	o	pow. 
1	649,71	m2,	piwnice	+	3	kondygnacje	nadziemne+	strych	
Cena	12	500	000	pln	OF.	K/009
KONARSKIEGO	kamienica	o	pow.	ok.	800m2	7	mieszkań	
tylko	jedno	zajęte,	możliwość	rozbudowy,	strych	do	adaptacji.	
Cena	4	000	000	pln.	OF.	K/011
Całoroczna	stylowa	willa	z	bali	nad	Dunajcem,	w	miejscowo-
ści	Tylmanowa.
Powierzchnia	użytkowa	willi	to	75	m2	+	piwnica	30	m2	+	
zadaszony	taras	30	m2
Cena	350	000	pln

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

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

JEDNOPOKOJOWE: 

UGOREK 20 m2 3/10 HIP. 145 000 PLN OF. 1/006
RADZIWIŁŁOWSKA 36 m2 1/3 HIP. 399 000 PLN OF. 1/014 
ALEKSANDRY 22 m2 10/10 SPŁ. 185 000 PLN OF. 1/018 
NA STOKU 26 m2 1/2 SPŁ. 169 000 PLN OF. 1/039

DWUPOKOJOWE:

ZALESKIEGO 52 m2 2/3  HIP.  430 000 PLN OF. 2/006
LIPSKA  37 m2  3/4  SPŁ.  210 000 PLN OF. 2/044
LUBLAŃSKA  38 m2  3/4  HIP.  245 000 PLN OF. 2/048
OŚWIECENIA  36 m2  1/3 SPŁ.  240 000 PLN OF. 2/094

DZIAŁKI DLA INWESTORÓW:
Kraków Centrum,	działka	o	pow.	82	a	z	zezwoleniem	
na	budowę	hotelu	wraz	z	obiektami	towarzyszącymi	
Cena:	32	000	000	pln	
Kraków ul. Radzikowskiego,	działka	o	pow.	10	a	
z	prawomocnym	WZ	na	budynek	wielorodzinny	lub	
budynek	biurowy,	2110	pum,	Cena	2	100	000	pln	netto	
do	niewielkiej	negocjacji	
Kraków ok. WIECZYSTEJ	1,2	ha	pod	budownictwo	
wielorodzinne	mieszkaniowe,	WZ	na	20	000	PUM.	
Biuro	przyjmuje	oferty	zakupu	nieruchomości	OF.	
DZ/001
Kraków	ŻABINIEC	ok.	36	000	m2	pum	Biuro	przyjmuje	
oferty	zakupu	nieruchomości
Kraków ok. GALERII KAZIMIERZ	40	a	pod	budownic-
two	wielorodzinne	mieszkaniowe,	WZ	złożone	na	6500	
PUM.	Biuro	przyjmuje	oferty	zakupu	nieruchomości.
Kraków – BONARKA	ok.	30	a	pod	biurowiec,	hotel	ok.	
12500	m2	PUM.	Cena	18	000	000	pln	
ok. Krakowa - NIEPOŁOMICE	przy	A4,	działki	o	łącz-
nej	pow.	ok	5	ha	Działki	rolne	z	możliwością	przekwa-
lifikowania,	teren	położony	pomiędzy	A4,	a	S4.	Biuro	
przyjmuje	oferty	zakupu	nieruchomości.	OF.	DZ/067
WOLA JUSTOWSKA	działka	uzbrojona	o	pow.	11	a	
WZ	na	dom	w	zabudowie	bliźniaczej	Cena	1,2	mln	
Kraków, ul. TRAUGUTTA 
Przestawiamy	wyjątkową	okazję	zakupu	działki	z	
aktualnym	pozwoleniem	na	budowę.
Inwestycja	zakłada	powstanie	budynku	zawierającego	
17	mieszkań	o	metrażu	34	m2	do	84	m2,	
jeden	poziom	powierzchni	komercyjnych	oraz	12	strze-
żonych	miejsc	parkingowych	na	tyłach	budynku
Cena:	2	100	000	pln

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

Serdecznie zapraszamy!!!

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ:

ok. DUNAJCA,	Tylmanowa	działka	o	pow.	30	a	rolna	w	trakcie	przekwalifikow-
ania	na	budowlaną	Cena	4	000	pln/a
WIELKA WIEŚ	działka	budowlana	10	a	z	dojazdem	Cena	25	000	pln/a	
MICHAŁOWICE	–	MŁODZIEJOWICE	dz.	o	pow.	46	a,	PZP	przewiduje	3	bliźniaki	
lub	4	domki	jednorodz.,	media	w	drodze	Cena	15	000	pln/a	OF.	DZ/077
ok. LASKU WOLSKIEGO	pow.	50	a,	WZ,	pozw.	na	budowę	Cena	6	650	000	pln	
WIĘCKOWICE k. Zabierzowa	4	działki	po	20	a	Cena	20	000	pln/a	OF.	DZ/087
CZERWIENNE k. Zakopanego	pow.	4500	m2	budowlana	w	3/5	projekt	na	dom	
wielorodzinny.	Cena	300	pln	za	m2	OF.	DZ/080

POSZUKUJEMY DZIAŁEK POD INWESTYCJE MIESZKANIOWE
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Wiele możliwości na nieruchomości

Gordon & Webster

30−040 Kraków, ul. Królewska 8/9

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

w godz. 10.00 - 17.00

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

Domy i apartamenty

Wynajem
ul. StaSzica 23 m2, parter, oficyna,  
po remoncie, 800 zł
ul. Karłowicza 51,80 m2, blok z 2002 
roku, wysoki parter, samodzielny, garaż, 
częściowo umeblowane, 1850 zł
ul. BandurSKiego 63m2, umeblowa-
ne, 1800 zł
wola JuStowSKa –rej. Strzelnicy 70 
m2, wysoki standard, 3000 zł zew wszystki-
mi opłatami
ul. StaSzica 72 m2, 3 pokoje, nieume-
blowane, 2400 zł
PaSterniK ul. Starego dęBu nowe 
super wykończone mieszkanie o pow.  
74 m2, przynależy taras 30 m2, miejsce par-
kingowe w garażu podziemnym, komórka 
lokatorska, 3500 zł, of. 1531
ul. MazowiecKa 90 m2, IV piętro z 
windą, aranżacja wnętrza wykonana przez 
architekta, klimatyzacja, alarm, 2500 zł, of. 1536
ul. KrowoderSKa 94 m2, umeblowa-
ne, 2700 zł
ul. PiJarSKa apartament 105 m2, I pię-
tro, wysoki standard, klimatyzacja,  
6000 zł, of. 1532
ul. Podwale 105 m2, I piętro, trzy poko-
je, umeblowana tylko kuchnia, 4000 zł
ul. FloriańSKa 160 m2, zaadaptowane 
poddasze na III piętrze, 5 pokoi, 4500 zł
ul. witKowicKa nowy, nieumeblowany 
dom o pow. 480 m2, dz. 15 a, 8000 zł, of. 1533

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

Licencja zawodowa nr 225

Obiekty i lokale użytkowe

Wynajem
ul. StaSzica 23 m2, parter, samodzielna 
oficyna po remoncie gen., 800 zł + VAT 22%
ul. KościuSzKi 60 m2, parter, witryna, 
ogrzewanie gazowe, 6700 zł + VAT 22%
wola JuStowSKa rej. Strzelnicy 70 m2, 
wysoki parter, dobry standard, 3000 zł ze 
wszystkimi opłatami
rej. ul. SzlaK 72 m2, I piętro, trzy pokoje, 
kuchnia, łazienka, toaleta, po remoncie gene-
ralnym, 2400 zł +VAT 22%
ul. KrólewSKa 79 m2, II piętro z windą, 
2500 zł
cegielniana pow. biurowa ok. 120 m2 w 
budynku biurowym, 50 zł/m2 + VAT 22% 
ryneK główny wyposażony, atrakcyjny 
lokal biurowy o pow. 166 m2, 13 000 zł ze 
wszystkimi opłatami, of. 1528
reJ. ul. wadowicKieJ 600 m2 po-
wierzchni handlowo-usługowo-biurowej, 
parter, witryna, „open space”, do wykończe-
nia, 65 zł/m2 + VAT 22%, of.1521

Oferta Specjalna
KalwaryJSKa dwupokojowe 
mieszkanie o pow. 50,66 m2 położone 
na II piętrze w plombie z cegły z lat 60., 
zadbana klatka, własność hipoteczna, 
380 000 zł, of.1544
BalicKa dwupokojowe mieszkanie o 
pow. 42 m2, I piętro, w budynku z cegły z 
lat 60., własność hipoteczna, 325 000 zł + 
możliwość kupna garażu w tym samym 
budynku o pow. 42m2 za 70 000 zł, of.1542
warSzawSKa strych do adaptacji o 
pow. 107,60 m2, IV piętro, wys. strychu 
od 1m do 3,45 m, solidna kamienica,  
390 000 zł, of. 1540
radziKowSKiego dwupoziomowy 
lokal biurowy z 2001 roku o pow.  
190 m2, 800 000 zł
Stare Podgórze ul. Piwna 
mieszkanie w stanie deweloperskim o 
pow. 41,78 m2 w plombie z 2007 roku, 
III piętro z windą, otwarta przestrzeń 
przeznaczona do własnej aranżacji, 
duży balkon, przynależna piwnica o 
pow. 1,31 m2, własność hipoteczna,  
360 000 zł, of. 1527
olSzanica działka o pow. 1997 m2 
z decyzją WZ dla zabudowy bliźniaczej 
(maksymalnie 4 bliźniaki), dojazd drogą 
asfaltową, wszystkie media w drodze,  
1 400 000 zł

Grunty
liBertów działka o pow. 89 a przeznaczona pod 
budownictwo jednorodzinne z pozwoleniem na 
budowę, 1 800 000 zł + VAT 22%
KraKów ul. PółłanKi pow. 2 ha, użytkowanie 
wieczyste, dla części działki wydana decyzja WZ dla 
budynku usługowo-biurowego, 3 500 000 zł + VAT 
22%, of. 1538
KraKów – BoreK FałęcKi rej. ul. Sielskiej, pow. 
11,33 a, klasyfikacja gruntu- B, 70 000 zł/a
chorągwica gM. wieliczKa działka o pow. 
26,88 a, 145 000 zł
Siedlec gM. KrzeSzowice działka o łącznej pow. 
57 a obejmującą trzy wydzielone geodezyjnie działki 
przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, dojazd 
drogą asfaltową z dwóch stron, wystawa południowa, 
media w drodze, 18 500 zł/a, of. 1517
Bronowice Małe ul. ŻeleńSKiego działka 
o pow. 1536 m2 z prawomocną decyzją WZ pod 
budownictwo wielorodzinne, PUM ok. 1360 m2,  
2 500 000 zł
olSzanica działka o pow. 19,97 a, decyzja WZ dla 
zabudowy bliźniaczej (4 domy), 1 400 000 zł
Szczyglice gm. Zabierzów 19 a, wydana decyzja WZ 
dla dwóch domów w zabudowie bliźniaczej, 500 000 zł
PiSary gM. zaBierzów dwie działki o pow.  
11,75 a (każda), wymiary: 25 x 46 m, przeznaczone pod 
budownictwo mieszkaniowo-usługowe, 20 000 zł/a, 
of. 1513
MaSłoMiąca gM. Michałowice widokowa 
działka budowlana o pow. 30 a, szer. 30 m, dł. 100 m, 
w otoczeniu nowe domy, teren objęty planem,  
595 000 zł, of. 1493

Inne - sprzedaż
warSzawSKa – strych do adaptacji o pow.  
107,60 m2, IV piętro, 390 000 zł, of.1540
cegielniana paroletni, dochodowy obiekt biuro-
wo-usługowy o pow. ok. 2400 m2,  
działka 17,80 a, 15 000 000 + VAT 22%, of. 1537
radziKowSKiego dwupoziomowy lokal biuro-
wy o pow. 190 m2, 800 000 zł
radziKowSKiego lokal magazynowo-produk-
cyjno-usługowy (hala) o pow. 591 m2 + dodatkowo 
nad ok. 50% powierzchni antresola,  
1 400 000 zł netto + VAT 22%

Mieszkania – sprzedaż
ul. Piwna wiSła reSidence mieszkanie w 
stanie deweloperskim o pow. 41,78 m2 + piwnica  
1,31 m2, budynek z 2006/2007 roku, III/VI p.,  
winda, duży balkon, własność hipoteczna,  
360 000 zł, of. 1527
ul. BalicKa 42 m2, 2 pokoje z jasną kuchnią,  
I piętro, kameralny budynek cegły z lat 60., możli-
wość kupna garażu w tym samym budynku,  
325 000 zł, of. 1542
ul. KalwaryJSKa 50,66 m2, dwa pokoje z jasną 
kuchnią, balkon, II piętro, plomba z cegły z lat 60., 
zadbana klatka, do remontu, 380 000 zł, of. 1544
ul. KochanowSKiego 148 m2, II piętro, dwa 
wejścia, przynależna piwnica 35 m2, 1 690 000 zł,  
of. 1526
ul. PiłSudSKiego dwupoziomowy apartament 
230 m2 + taras 70 m2, super wykończony, sauna,  
2 kominki, 2 łazienki, winda, 3 000000 zł, of.1432
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Kraków, Armii Krajowejnieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615

31−116 Kraków ul. Studencka 6

Mieszkania − sprzedaż

Garsoniery, 1 − pokojowe
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
47,8 m2 – ul. Kremerowska – I/III, do remontu – 378 000 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
64,7 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

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

Kamienice, udziały, strychy
ul. Rakowicka – cała kamienica 609 m2 – 3 600 000 zł
ok. Pl. Bohaterów Getta - cała kamienica 1500 m2, wynajęta, dochodowa - 9 000 000 zł
rejon Sobieskiego - strych 79 m2 nad III piętrem, z WZ - 235 000 zł
ul. Karmelicka - strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą - 500 000 zł
rejon Sobieskiego - strych 252 m2 nad III piętrem, z WZ - 660 000 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, of. DK/209
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 niewielk-
iego remontu – 349 000 zł, of. DZ/221
Wołowice 120 m2 + garaż + 7 a – wolnostojący, możliwość adaptacji poddasza, do remontu – 290 
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

www.taraba.gratka.pl

Rybna 178 m2 + 30 a – NOWY wolnostojący, stan surowy otwarty, na pięknej, widokowej działce 
– 385 000 zł, of. DZ/227
Cianowice 180 m2 z garażem + 8 a – NOWY 1/2 bliźniaka, stan surowy zamknięty - 450 000 
zł, of. DZ/193
Sanka gm. Krzeszowice 198 m2 + 9,7 a – wolnostojący, stan deweloperski, widokowa działka 
– 530 000 zł, of. DZ/236
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 – 90 000 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 – 250 000 zł, of. D/435
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
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, of. D/438
Przegorzały 10 a – budowlana, uzbrojona – 800 000 zł, of. D/434
Sanka gm. Krzeszowice 10 a – budowlana, piękny widok, uzbrojona – 120 000 zł, of. D/424
Kobylany 10,38 a – budowlana, widokowa – 175 000 zł, of. D/432
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
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, of. D/436
Smardzowice 15 a – budowlana, ładnie położona – 180 000 zł, of. D/427
Piaski 15,95 a - budowlana, aktualna WZ - 550 000 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
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 pozwoleniem 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
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BIELSKO-BIAŁA
Rynek 9 i 10, dwie kamienice,  
pow. 1751 m2,  
brak najemców
CENA: 3 450 000 zł

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

UL. 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

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

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

ŚRÓDMIEŚCIE UL. 
ŁOBZOWSKA, 
65 m2, 1 piętro, nowe, do 
wykończenia, miejsce postojowe 
CENA: 845 000 zł

Leach & Lang
Tel. 0 608 406 803

BRONOWICE UL. STAŃCZYKA
51 m2, 2 pokoje, wykończone,  
umeblowana kuchnia,  
miejsce postojowe
CENA: 400 000 zł

Leach & Lang
Tel. 0 608 406 803

GAJ
32 a (11 budowlane), piękna widokowa 
działka, zieleń, cisza, pozwolenie na 
budowę domu 134/249 m2.
CENA: 420 000 zł

Mirage Nieruchomości
Tel. 0501-717-893

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

PASTERNIK UL. STAREGO DĘBU
50,24 m2, wykończone w wysokim stan-
dardzie 
40 m TARAS!!!
Parter/2 p., budynek z 2008 r.
CENA: 409.000 zł
 
Biuro Nieruchomości Zawadzki
Tel. (012) 636-22-44

ŁOBZÓW UL. RYDLA
49 m2, 2 pokoje + jasna kuchnia
Zadbany, ocieplony budynek 
Parter/3 p.

CENA: 391.000 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

ŁOBZÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO
2-pokojowe mieszkanie w wysokim  
standardzie. Nowe budownictwo w bardzo 
dobrej lokalizacji. Powierzchnia 63,5 m2 
CENA: 539.000 ZŁ

Great House
Tel. (12) 633 14 36

OS. OFICERSKIE, UL. DOMKI
3-pokojowe mieszkanie w bardzo zadbanej, 
kameralnej kamienicy. Mieszkanie zadbane, 
utrzymane w dobrym stanie, wymienione 
zostały wszystkie instalacje. Pow. 71 m2 
CENA: 530.000 zł

Great House
Tel. (12) 633 14 36

KRAKÓW, UL. ŁOBZOWSKA
Piękne 4-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze w kamienicy 

secesyjnej o pow. 102,5 m2. 
CENA: 994 000 zł

Biuro Prawne INTERWEST 
Tel. (12) 431-21-64

KRAKÓW, UL. FELICJANEK
atrakcyjny II-poziomowy apartament o pow. użytk. 75 m2 

(pow. całk. 90 m2).
CENA: 749 000 zł

Biuro Prawne INTERWEST 
Tel. (12) 431-21-64
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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

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

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

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. 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, wł. hip.
CENA: 360 000 zł

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

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

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

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

GM. ZIELONKI, BRZOZÓWKA
Dom wolnost. o pow.: 240 m2, pow. działki: 
56 a, Piwnice: garaż, kotłownia, 3 pom.. 
Parter: wiatrołap, hall, 3 pok., kuchnia, 
łazienka. Piętro: 4 pok., łazienka, hall. 
Poddasze użytkowe. Oferta na wyłączność: 
nr 7187. CENA: 900 000 zł

Danax 
Tel. (012) 260-21-50

SKAWINA
Dom wolnost. jednorodz. pow.: 166 m2, 
pow. dz.: 7,90 a. Parter: garaż, wiatrołap, 
holl, wc, kuchnia z jadalnią oraz salon 
z kominkiem i wyjście na taras (40 m2). 
Piętro: 3 sypialnie, łazienka. Oferta na 
wyłączność: nr 7177. CENA: 760 000 zł 

Danax 
Tel. (012) 260-21-50

KRAKÓW, UL. ODROWĄŻA 
Do wynajęcia piękne mieszkanie 66M2po 
gen. rem., dwa duże pokoje częściowo 
umeblowane, pianino i fortepian.  
Kuchnia wyposażona. Również do wynajęcia 
oddzielnie pokoje po 1.000 PLN za pokój.
CENA: 1800 zł

GEOFORMAT 
Tel. (012)-623 0269

KRAKÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 
TARASY VERONY 
Do wynajęcia piękny apartament 2-pok., 
44,3 M2 z aneksem kuch., 10/14 p., 2 tara-
sy, wysoki standard wyk., kuchnia i łazienka 
urządzone, pokoje mogą być umeblowane.
CENA: 2.000 zł

GEOFORMAT 
Tel. (012)-623 0269

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

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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SPRZEDAŻ
Mieszkania

Bielsko-Biała, QQ centrum, 131 m2, III p., w kamie-
nicy. 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 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 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 

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 

Kraków, ul. Beskidzka, QQ Podgórze, 36 m2, 1 
pokój z jasną kuchnią, balkonem i piwnicą. 
Przedpokój z miejscem na szafę wnękową, wy-
flizowana łazienka, okna PCV z żaluzjami. Blok 
ocieplony, wyremontowane klatki schodowe. 
Bardzo dobra komunikacja, w pobliżu Bonarka 
City Center. Cena 214.000 zł. Tel. 0604-140-
132

Kraków, ul. BiałoprądnickaQQ , Krowodrza, 52,5 
m2, dwupokojowe, duży balkon. Cicha i spo-
kojna okolica, w pobliżu korty tenisowe, park. 
Możliwość dokupienia garażu w podziemiu 
budynku. Cena 330.000 zł. Tel. 0794-319-020

Kraków, ul. BobrzyńskiegoQQ , 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. Bosaków, QQ Olsza, 30 m2, jednopo-
kojowe, pokój ok. 20 m2, garderoba, ciemna 
kuchnia, łazienka z wc, mały przedpokój.  Miesz-

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

OGŁOSZENIA DROBNE

1/ Dwupokojowe mieszkanie do sprzedaży, położone  
na wysokim parterze w kamienicy przy ulicy Chocimskiej, 
47-metrowe, jasne, własna Księga Wieczysta, bez zadłużeń 

kamienica zadbana – oferta na wyłączność,  
cena : 300.000 złotych

2/ Trzypokojowe mieszkanie do wynajmu,  
częściowo umeblowane o powierzchni 80 m2,  

położone na parterze z pięknym tarasem przy ulicy Wesele 
na zamkniętym, nowym osiedlu, dwa miejsca parkingowe. 
Opłaty: 1.500 złotych plus czynsz 500 złotych plus prąd.

„Realność” Kancelaria Prawna,  
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami S.C.

ulica Mazowiecka 117, tel: 12-6331549,  
tel/fax:12-6323796, 0601 488 071, realnosc@kki.pl
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

kanie słoneczne, ustawne, blisko przystanek 
autobusowy, dużo zieleni, cisza. Cena 190.000 
zł do negocjacji Tel. 0602-256-001, e-mail: 
agnieszka.krzystek@poczta.fm

Kraków, Bronowice QQ 50 m2, część domu z 
oddzielnym wejściem, działka 1.1 a, dwupo-
ziomowe po generalnym remoncie, wjazd na 
samochód, opłaty roczne 50zł. Cena 290.000 
zł. Tel. 0793-003-939

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

Kraków, ul. Czarnowiejska,QQ  Krowodrza, 65 m2, 
w idealnym stanie. Jasna kuchnia, duży pokój z 
loggią 20 m2, kolejne pokoje 13 m2 i 11 m2. Do 
mieszkania przynależy piwnica i pomieszczenie 
gospodarcze. W budynku: winda, wymienione 
okna, internet, kablówka. Cena 519.000 zł. Tel. 
0608-200-480

Kraków,QQ  Kazimierz, Stare Miasto, 82 m2, 
nowa plomba z 2001r, wykończone, ume-
blowane - stan do wejścia od zaraz. Cena 
890.000 zł do negocjacji. Tel. 0691-676-091, 
e-mail: olbertj@op.pl

Kraków, ul. KluczborskaQQ , II p., os. Ukryte Pra-
gnienia, 2 pokoje + oddzielna jasna kuchnia, 
łazienka, balkon, komórka lokatorska. Cena 

495.000 zł. Tel. 0795-144-466, 0604-692-263 
(po godz.16)

Kraków, ul. Kozia, QQ Podgórze, 53 m2 z dużym 
balkonem. Partycypację mieszkania TBS odstą-
pię. Cena 175 000 zł. Tel. 0505-255-342, e-mail: 
krowokur@onet.eu

Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, QQ 52 m2, 
IV p./VIII p., w pełni umeblowane, przytulne i 
bardzo jasne. Mieszkanie składa się z dużego 
salonu z otwartą kuchnią, sypialni, łazienki z wc 
oraz przedpokoju. Z loggi (7,5 m) rozpościera 
się piękna panorama starego Krakowa oraz przy 
dobrej pogodzie Tatr. Blok z 2005 roku z pustaka 
ceramicznego, ogrodzony. Istnieje możliwość 
dokupienia lub wynajęcia samodzielnego garażu 
na ogrodzonym dziedzińcu bloku. Cena 369.000 
zł. Tel. 0664-055-604, e-mail: piwko12@msn.
com

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,QQ  ul. Lubostroń, 63 m2, wysoki stan-
dard wykończenia, alarm, dwa balkony (log-
gie), dodatkowo garderoba, podgrzewane 
podłogi. Bardzo ładny blok, ogrodzony, z 
jedna klatką. Cena 449.000 zł. Tel. 0501-
421-831, e-mail: matoga@kancelaria-kra-
kow.pl

Kraków,QQ  ul. Marchołta, Prądnik Czerwo-
ny, 57 m2, I p., 2 pokoje, oddzielna jasna 
kuchnia, duża łazienka, loggia 6 m2 Bar-
dzo blisko mieszkania znajduje się szkoła, 
przedszkole, sklepy. Blok jest ogrodzony i 
strzeżony przez ochronę. Mieszkanie opo-
miarowane. Czynsz około 170 zł. Cena 
385.000 zł. Tel. 0501-451-567, e-mail: 
trader25@wp.pl

Kraków, al. MickiewiczaQQ , 56 m2, 2 pokoje 
+ strych + piwnica, IV p., stan dobry. Cena 
650.000 zł. Tel. 0663-634-394

Kraków, ul. Radzikowskiego,QQ  Krowodrza, 38 
m2,2 pokoje, III p./ III p., mieszkanie w systemie 
TBS. Kuchnia otwarta na salon, pokój dzienny 

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
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z balkonem, mieszkanie przytulne w bardzo 
dobrym stanie. Po cesji Praw do Partycypacji 
TBS wymaga wpłacenia przez nowego Najemcę 
zwrotnej kaucji zabezpieczającej w wysokości 
15.000 zł. Podana cena obejmuje kaucje. Cena 
140.000 zł. Tel. 0791-414-442., e-mail: biuro@
jusmar.com.pl

Kraków, ul. Strzelców,QQ  Śródmieście, 58,3 m2,  
3 pokoje, wc osobno, loggia, zadbane, słonecz-
ne, panorama Krakowa i Tatr. Cena 380.000 zł. 
Tel. 0880-397-580

Kraków,QQ  ul. Szlak, 75 m2, 3 pokoje, kuch-
nio- jadalnia, łazienka z oknem, przedpokój, 
balkon, pozwolenie na taras. Mieszkanie 
po remoncie. Cena 750.000 zł. Tel. 0602-
383-145

Kraków, Śródmieście,QQ  36 m2, jednopokojowe, 
kamienica z 1943 roku. Duża sypialnia, duża 
kuchnia z jadalnią, łazienka, przedpokój. Cena 
360.000 zł. Tel. 0509-235-313, e-mail: mawie-
czorek@poczta.onet.pl

Kraków,QQ  ul. Turniejowa, Kurdwanów, 57,4 
m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, duży holl, pół-
okrągły balkon. Mieszkanie przestronne, z 
ładnym układem pomieszczeń. Blok usy-
tuowany blisko parku. Niedaleko żłobek, 
przedszkole, szkoły, boisko, sklepy, kościół. 
Cena 375.000 zł. Tel. 0660-468-887, e-mail: 
paulina.szele@gmail.com

Kraków, Wola DuchackaQQ , M-3, 46 m2,  
2 pokoje, II p., kuchnia, łazienka, osobno 
WC,balkon. Cena 300.000 zł. Tel.0888-183-
947

Kraków, ul. Zachodnia,QQ  Ruczaj, 44 m2, II p./IV 
p., blok z 1998 r. Dwa pokoje i przedpokój z 
drzwiami przesuwnymi, zabudowana kuchnia 
i wyflizowana łazienka. Mieszkanie nowocze-
sne i ustawne, skierowane na płd -wschód. 
Do mieszkania przynależy piwnica – dostępna 
bezpośrednio z poziomu klatki. W bezpośred-
niej okolicy do 100 metrów: pętla autobusowa, 
przedszkole, poczta, sklepy. Cena 320.000 zł. Tel. 
0602-112-038, e-mail: artco@eranet.pl

Kraków, ul. Zakątek,QQ  3 pokojowe, 57 m2, log-
gia. Cena 395.000 zł. Tel. 0694-383-222

Michałowice, Książniczki,QQ  6 km od Krakowa. 
Dom 176 m2, stan surowy otwarty. Działka 832 
m2, widokowa, południowa. Media: prąd, woda, 
gaz, telefon – na działce. Prąd i gaz opłacone, 
tylko podłączać. Cena 440.000 zł. Tel. 0601-
400-105

Otwock,QQ  68 m2, mieszkanie ciche, dom z cegły, 
wokół dużo zieleni-lasy, łąki, jezioro, doskonałe 
połączenie z Warszawą. Rolety antywłamanio-
we, kuchnia z nowym sprzętem, połączona z 
salonem, widna. Balkon od strony lasu, pod 
oknami ogrodzony ogródek. Okna wschó-
d-zachód. Podłoga drewniana-dąb i sosna. 
Cena 390.000 zł. Tel. 0509-481-186, e-mail: 
 idubicka@op.pl

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”

SulejówekQQ , 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

Warszawa QQ Ochota, 74 m2, w pięknej, presti-
żowej, zabytkowej kamienicy przy Placu Naru-
towicza. Wysokość pomieszczeń 315 cm, wy-
mienione instalacje wodne i elektryczna, nowe 
okna PCV. Czynsz z funduszem remontowym: 
522 zł. Do mieszkania przynależy piwnica. Cena 
620.000 zł. Tel. 0502-600-559, e-mail: tomek@
studioanto.pl

Warszawa QQ Bemowo, 62,4 m2, 2 pokoje z osob-
ną, jasną kuchnią (zabudowa w cenie), balko-
nem oraz garażem podziemnym i piwnicą; III 
p./ V p. z windą. Blok z 2002 r. na strzeżonym 
osiedlu. W przedpokoju 2 szafy wnękowe, drzwi 
antywłamaniowe. Cena 520.000 zł. Tel. 0602-
517-403, e-mail: paseo1@o2.pl

Warszawa QQ Białołęka, 44 m2, umeblowane, do-
stęp do TV i internetu, na strzeżonym osiedlu. W 

pobliżu pętla autobusowa z szybkim dojazdem 
do centrum i metra. W okolicy sklep, apteka 
i kościółek. Cena 319.000 do negocjacji. Tel. 
0691-536-544, e-mail: karol.mojski@gazeta.pl

WieliczkaQQ , 39 m2, bardzo ładne mieszkanie po 
kapitalnym remoncie, parkiet, płytki, umeblowa-
ne, okna PCV, drzwi antywłamaniowe, liczniki na 
wszystko. Blok świeżo ocieplony, blisko basen, 
park, Lidl i bezproblemowy dojazd do Krakowa. 
Cena 200.000 zł. Tel. 0793-158-358, e-mail: 
kapustamarek@neostrada.pl

Wrocław, QQ Maślice, 89,6 m2, dwupoziomowe z 
garażem, piwnicą i balkonem. Poziom I: duży, 
jasny salon z aneksem kuchennym i wyjściem 
na balkon (23,5 m2), pokój o powierzchni 10 
m2, łazienka z wanną, przedpokój ze schoda-
mi i schowek pod schodami. Poziom II: duża 
sypialnia z garderobą o pow. 30 m2, łazienka z 
kabiną prysznicową, umywalką, bidetem i toa-
letą o pow. 7 m2, korytarzyk z szafą wnękową. 
Budynek trzypiętrowy, wybudowany w 2006 r. 
Cena 560.000 zł. Kontakt e-mail: kamila.panc-
zyk19@gmail.com

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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SPRZEDAŻ DOMY

Karpacz, QQ 500 m2, działka 6,24 a. Budynek po-
siada kategoryzację jako obiekt hotelarski typu 
pensjonat. 6 pokoi o powierzchni 20 m2, 4 
pokoje o powierzchni 16 m2, 2 apartamenty o 
powierzchni 50 m2, świetlica, zaplecze gastro-
nomiczne. Okna PCV, dach ogrzewany, garaż 
wolnostojący. Cena 2.200.000 zł. Tel. 075-761-
92-73, e-mail: pensjonat@daglezja.com

ok. Koszalina,QQ  460 m2, działka 15 a. Dom 
znajduje się bardzo blisko morza w miejscowo-
ści Gąski, niedaleko Mielna i Koszalina. Cena 
1.200.000 zł. Tel. 094-345-0864

ok. Krakowa,QQ  300 m2, działka 15 a, nowoczesny 
dom, w pełni urządzony, wykończony w naj-
wyższym standardzie. Garaż 2-stanowiskowy, 
centralne nagłośnienie, odkurzacz centralny, 
monitoring, nowoczesny ogród z nawodnie-
niem. Ogród zimowy z aluminium, instalacja 
solarna. Dom na wzgórzu, ekspozycja połu-
dniowa, cisza, spokój, idealna komunikacja z 
centrum Krakowa. Cena 3.000.000 zł, e-mail: 
pajb@interia.pl

ok. Krakowa, QQ Jerzmanowice, 220 m2, działka: 8 
ha. Parter: wiatrołap, holl, salon z kominkiem, 
kuchnia, jadalnia, spiżarka, łazienka, WC, po-
mieszczenie gospodarcze, garaż. Poddasze: 
4 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 Paszkówka, 20 km od Krakowa, 
dom energooszczędny z 2006 roku, 132 m2, 
wykończony, garaż. Cena 495.000 zł. Tel. 0601-
238-991, e-mail: picado@wp.pl

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

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

Kraków, ul. Królowej JadwigiQQ , Wola Justowska, 
230 m2, działka 3,6 a (10 x 36), dwupiętrowy, 
z 1994 roku. Parter - lokal biurowy z osobnym 
wejściem i łazienką, wiatrołap, hol, kotłownia, 
drzwi główne. Piętra - 7 pokoi (od 10 do 25 
m2) 5 z balkonami, kuchnia, 3 łazienki w tym 2 
po generalnym remoncie, schody z podestami, 
strych ( możliwość adaptacji ). Parking dla 4 
samochodów. Cena 1.200.000 zł do negocjacji. 
Tel. 0606-786-106, e-mail: presx@op.pl

KrakówQQ , ul. Opata,Salwińskiego, Mogiła, 300 
m2, działka 7,7 a. Parter: hol, kuchnia z jadalnią, 
łazienka z kabiną prysznicową z hydro masażem. 
Półpiętro: salon z kominkiem i duży taras wy-
kończony terakotą. Na następnym półpoziomie: 
hol z WC. Na najwyższym poziomie dwa pokoje 
ze wspólnym balkonem. Instalacja alarmowa 

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

wraz z ochroną przez firmę ochroniarską. Do-
jazd drogą asfaltową. Media: prąd, gaz, woda 
miejska i własna, szambo. Cena 1.100.000 zł. 
Tel. 0606-334-010, e-mail: mpcionek@wp.pl

KrakówQQ , ul. Petrażyckiego, Opatkowice, 144 
m2, działka: 2,7 a, zabudowa szeregowa w sta-
nie deweloperskim. Cena 490.000 zł. Tel. 0601-
446-752, e-mail: rudnicki.krzysztof@tlen.pl

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, pokój 
i łazienka z wc i kabiną prysznicową, taras z 
zejściem do ogrodu. Na trzeciej kondygnacji 3 
pokoje, łazienka z wc, bidetem, wanną i kabiną 
prysznicową. Brama wjazdowa i garaż otwie-
rane automatycznie. Cena 1.500.000 zł. Tel. 
0500-099-663, e-mail: gadar@onet.pl

KrakówQQ , ul. Ptasia, Olsza, stary dom, działka 
10,5 a, prąd, gaz, woda. Cena 940.000 zł. Tel. 
012-425-10-41, 0507-781-580

KrakówQQ , ul. Trzcinowa, Nowa Huta, 270 m2, 
działka 24 a, oryginalnie zaprojektowane wnę-
trze, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, WC, garaże (3 
stanowiska), budynek gospodarczy, wyjątkowo 
ciche miejsce. Cena 750.000 zł. Tel. 0505-944-
577

KrakówQQ , ul. Wygoda 5, Stare Miasto, 326 m2, 
działka: 3,5 a. Piękna kamienica czterokondy-
gnacyjna po generalnym remoncie, kilka minut 

spacerem do Wawelu, rzeki Wisły, Rynku Głów-
nego. Jest to secesyjny budynek mieszkalno-biu-
rowy wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku. 
Cena 4.270.000 zł. Tel. 0604-181-281, e-mail: 
wygoda5krakow@gmail.com

ok. Krosna, QQ Jedlicze,109 m2, działka 20 a (uzbro-
jona). Dom z 1960 r., do zamieszkania, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Cena 210.000 zł. 
Tel. 0506-629-791 

Michałowice, QQ 220 m2, działka 5 a, wykończony, 
do zamieszkania. Cena 1.150.000 zł. Tel. 0696-
600-471

Michałowice – Komora,QQ  Kraków, 170 m2, dział-
ka 4,5 a, podwyższony standard deweloperski, 
instalacja systemu baterii słonecznych. Parter- 
wiatrołap, holl, salon z kominkiem, kuchnia, 
jadalnia, łazienka, pom. gospodarcze, garaż. 
Poddasze-3 sypialnie, pokój kąpielowy, gar-
deroba, pralnia, holl. Podgrzewane podłogi w 
kuchni, wiatrołapie i górnej łazience. Instalacje: 
alarmowa, odgromowa, telewizyjna, interneto-
wa, alarmowa, kominkowa - wraz z nawiewem 
świeżego powietrza. Cena 685.000 zł. Tel. 0502-
179-145, e-mail: zuzannamaja@op.pl

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

gm. Michałowice, QQ 148 m2, działka 6,48 a, 10 
km od Krakowa, dom typu dworek, nowy, wy-
kończony, w cenie umeblowana i wyposażona 
w sprzęt AGD kuchnia i łazienka. Ceramika, 

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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kominek, alarm, rolety. Działka ogrodzona i 
zagospodarowana. Cena 730.000 zł. Tel. 0600-
913-814

Mierzeja WiślanaQQ  - Sztutowo, centrum, dom 80 
m2, działka 3,8 a. Cena 240.000 zł. Tel. 0509-
013-626

Mogilany, QQ ok. Parkowego Wzgórza, 170 m2, 10 
a, nowy, wykończony, 5 pokoi, 2 łazienki, alarm, 
rolety, kamery, teletechnika, garaż, do zamiesz-
kania. Cena 1.259.000 zł. Tel. 0606-400-808

Myślenice - Polanka, QQ 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

OlkuszQQ , 285 m2, działka 4 a, zabudowa bliź-
niacza. Parter: gabinet dla gości, hall, wc, 
kotłownia i garaż dwustanowiskowy. I piętro: 
duży reprezentacyjny salon z wyjściem na bal-
kon, mniejszy pokój, jasna odrębna kuchnia, 
łazienka z prysznicem i przedpokój. II piętro: 
3 pokoje, łazienka z wanną, przedpokój, funk-
cjonalna pralnia z suszarnią. Strych: przestrzeń 
otwarta do adaptacji. Ogród około 4 arowy w 
całości zagospodarowany krzewami ozdobny-

mi. Cena 650.000 zł. Kontakt: domkolokrako-
wa@gmail.com

Skawina,QQ  216 m2, działka 5,4 a. 6 pokoi + 2 
łazienki, salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia 
oraz garaż jednostanowiskowy. Budynek wy-
konany 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

Sieraków, QQ 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 

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 
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z jadalnią, WC, pomieszczenie gospodarcze. 
Poddasze: 3 sypialnie, pokój kąpielowy, holl. W 
domu alarm, szyby antywłamaniowe, pozostaje 
całe wyposażenie. Działka zagospodarowana, 
dużo zielni. Cena 689.000 zł. Tel. 0502-179-145, 
e-mail: zuzannamaja@op.pl

Wieliczka,QQ Mietniów, 132 m2, działka 12 a, w 
stanie surowym otwartym, budowany w tech-
nologii tradycyjnej. Parter: garaż, kotłownia, 
hol, wiatrołap, kuchnia, łazienka, salon z ko-
minkiem. Poddasze: hol, sypialnie, garderoba i 
łazienka. Dojazd do budynku drogą powiatową 
asfaltową, ostatnie 100 m utwardzoną zimą od-
śnieżaną. Możliwość doprowadzenia do stanu 
deweloperskiego, z pełnym c. o. Cena 299.000 
zł + 7%vat do negocjacji. Tel. 0501-716-878, 
e-mail: regineda@poczta.onet.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 podpiw-
niczony, 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, możliwość 
rozbudowy na większy pensjonat. Dom ocieplo-
ny, nowa stolarka okienna, 2 duże tarasy oraz 
4 mniejsze balkony. 5 pokoi przystosowanych 
do wynajęcia, wszystkie z łazienkami i pełnym 
wyposażeniem. Piękny widok na Gubałówkę 
oraz Polanę Szymaszkową. Cena 3.500.000 zł. 
Tel. 0605-536-389, e-mail: maraton@zakopane.
biz

gm. Zielonki,QQ  Korzkiew – Grębynice, pow. użyt-
kowa z garażem 151 m2, dom w zabudowie 
bliźniaczej. Stan deweloperski – piec, grzejniki, 
instalacje, tynki, stolarka. Działka 5,85 a, wido-
kowa lokalizacja. Cena 610.000 zł. Tel. 664-091-
281, e-mail krzysztof.pulchny@op.pl

Zielonki, QQ 180 m2, działka 6 a, nowy segment 
bliźniaka. Parter: holl, łazienka z WC, salon, 
kuchnia, jadalnia, garaż. Poddasze: 4 pokoje, 

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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holl, łazienka z WC. Cena – od 480.000 zł. Tel. 
0502-424-078

Zielonki MarszowiecQQ , 123 m2, działka 0,47 
a, nowy, wykończony, środkowy segment 
w zabudowie szeregowej z tarasem i bal-
konem. Parter: WC, salon, kuchnia, wiatro-
łap- garderoba. W kuchnie meble na wymiar 
zabudowane wraz ze sprzętem AGD. Piętro: 
łazienka, 2 sypialnie. Poddasze:1 mały pokoik 
gościnny, 1 duży otwarty pokój plus malutka 
pralnia. Dodatkowo miejsce postojowe przed 
budynkiem i mały ogródek. Osiedle zamknięte, 
wideofon, brama wjazdowa na pilota, na par-
terze rolety antywłamaniowe. Cena 595.000 
zł do negocjacji. Tel. 0606-141-146, e-mail: 
krakowianka78@tlen.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

ok.QQ  Białegostoku, Klepacze, 53 ha. Cena 
397.500 zł. Tel. 0663-281-212, e-mail: biuro@
progaz.bialystok.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

Czubrowice, QQ Polesie, 21 a, budowlana z tere-
nem rolnym. Tel. 0501-350-935

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

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

ok.QQ  Grodziska Mazowieckiego, 15 a, media: 
woda i gaz w drodze, prąd na działce. Cicha i 
spokojna okolica, blisko las i przystanek autobu-
sowy. Aktualne pozwolenie na budowę, możli-
wość zakupu z gotowym projektem budowla-
nym lub zamiana na własny projekt w ramach 
istniejącego pozwolenia. Cena 240.000 zł. Tel. 
0695-191-263, e-mail: Marian81@vp.pl

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

gm.QQ  Karsin, Przytarnia, 1,15 ha, rolna, położo-
na w dole jeziora Wdzydzkiego, zaciszny cypel, 
długość linii brzegowej 150 m, 0,4 ha lasu 
sosnowego na wzgórzu. Cena 210.000 zł. Tel. 
0506-070-646, e-mail: wieslaw.czerniawski@
tgt.pl

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

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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gm.QQ  Michałowice Książniczki, 15 a, budow-
lana, pięknie położona. Cena 22.000 zł/a. Tel. 
0604-433-935

ok.QQ  Ojcowa, 62 a, budowlano-rolna. Cena 
300.000 zł. Tel. 0503-307-857, 0508-156-149

Pawlikowice, QQ Wieliczka, 78 a, budowlana, wi-
dokowa. Media na działce. Cena 17.000 zł/a. 
Tel. 0601-867-455

PorąbkaQQ , 42 a, budowlana, przy drodze asfalto-
wej gminnej na lekkim wzniesieniu z widokiem 
na okolice i na górę Śnieżnicę. Bliskie sąsiedz-
two lasu oraz luźnej zabudowy domów jedno-
rodzinnych; niedaleko wyciągu narciarskiego. 
Możliwość podłączenia wszystkich mediów. 
Cena 105.000 zł. Tel. 0668-377-717, e-mail: 
reginaszewczyk@onet.eu

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 66 a, budowlana, pozwolenie na bu-
dowę 6 domów wolnostojących 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

Rewal,QQ  2,97 ha, rolna (charakter komercyjny), 
w odległości ok. 600-800 m od morza. Plan 
zagospodarowania przestrzennego w opraco-
waniu (obecnie możliwość agroturystyki). Do 
sprzedania w całości lub do podziału. Cena 110 
zł/m2 do negocjacji. Tel. 0509-429-583, e-mail: 
zzieleniewski@vp.pl

Rokitnica,QQ  10 a, sprzedam działki budowlane 
pod zabudowę jednorodzinną, dobra loka-
lizacja blisko Pruszcza Gd. i Gdańska, plan 
zagospodarowania przestrzennego, udziały 
w działce drogowej Cena 115.000 zł. Tel. 
058-683-39-93, e-mail: andrzej.st15@wp.pl 

Bardzo atrakcyjna działka budowlana  
pod inwestycje mieszkaniową o powierzchni 5,6 a.  

Działka w pełni uzbrojona, teren płaski  
o regularnym kształcie. Cicha i spokojna okolica.  

PUM: 630 m2

Tel. 666−830−383

KATOWICE 
– LIGOTA

Obrzeża 
BRYNOWA

ok.QQ  Krakowa, 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

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.QQ  Wrobela, Przewóz, 31 a, 40 m od 
drogi asfaltowej, media w granicy drogi, płaska, 
możliwość starania się o WZ, w planie zagospo-
darowana ujęta jest pod budownictwo jednoro-
dzinne, szeroka ok. 35 metrów, w sąsiedztwie 
dom wolnostojący, blisko przystanek, sklep. 
Cena 320.000 zł. Tel. 0602-256-001, e-mail: 
agnieszka.krzystek@poczta.fm

gm.QQ  Liszki, Rączna, 66 a, budowlana, pra-
womocne pozwolenie na budowę 6 domów 
wolnostojących 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

Maków Podhalański, QQ okolice 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

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

nieruchomości.www.krn.pl
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Ryn SzymonkaQQ , 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 Łodzi. 
Cena 400.000 zł. Tel. 0669-270-141, e-mail: 
sylwekadamowicz@wp.pl

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

ok.QQ  Słomnik, 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 PolanowiceQQ , 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

Warszawa, QQ St. Miłosna, 12 a, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Mazowieckiego Parku Krajobrazo-
wego. Wymiary 30 x 40 m, wszystkie media w 
ulicy - woda, kanalizacja, gaz, prąd. Sąsiedztwo 
nowych domków jednorodzinnych i bliźniaków. 
Obowiązuje aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego - budownictwo jednorodzinne 
może być bliźniacze. Cena 660.000 zł. Tel. 0601-
353-556, email: reniafer@neostrada.pl

Warszawa QQ Wawer, 94 a, centrum os. Mię-
dzylesie. Działka objęta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, zabudo-
wana (dom jednorodzinny, pawilony handlo-
we, budynki gospodarcze). Cena: 3.800.000 
zł - do negocjacji. Tel. 0513-668-615, e-mail:  
piotr.bidzinski@csiag.pl

Warszawa QQ Wola, 4,74 a, budowlana, w są-
siedztwie Parku Na Moczydle. Media: gaz, 
elektryczność, woda, kanalizacja – miejskie.  
Na działce znajduje się częściowo podpiwniczo-
ny, wolnostojący dom z cegły, do wyburzenia 
lub przebudowy, który pozostał tu z oryginalnej 
zabudowy z lat 50. Cena 2.199.000 zł, e-mail: 
domwola@koszycka.waw.pl

Wieliczka, QQ 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

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

gm. Wielka WieśQQ , Modlnica,20 a, całość bu-
dowlana. Cena 420.000 zł. Tel. 0600-487-267, 
e-mail:mazurooo@tlen.pl

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

Wodzisław Śląski, QQ Jedłownik, działka 67,25 a, 
przylega do ulic Żwirki i Wigury oraz Rogowskiej, 
może być inwestycyjna lub usługowa, na działce 
ujęcie wody, 53 x 125 m. Cena 48 zł, e-mail: 
j.a.k@onet.pl

ZabierzówQQ , 11,2 a, budowlana, 10 km od 
Rynku Głównego w Krakowie. Wymiary: sze-
rokość 28 m, długość 40 m, media, blisko od 
przystanku MPK i bus, trzecia linia zabudowy.  
Cena 22.000 zł/a. Tel. 0787-836-220, e-mail: 
pavelmk@interia.pl

ŻywiecQQ , 7a, budowlana - usługowa, 500 m do 
jeziora, 300 m do centrum, obok wszystkie me-

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

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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dia. Cena 82.800 zł. Tel. 033-861-85-58, e-mail: 
madess@wp.pl

SPRZEDAŻ INNE

Gospodarstwo ogrodnicze, QQ woj. lubuskie, 
ok. Gorzowa Wlkp. Na posesji (5400 m2). dwa 
domy (1 – budownictwo przedwojenne, 2 – 
lata 90.), bud. gosp., 3 szklarnie o łącznej pow. 
1400 m2 oraz staw. Dom piętrowy, w idealnym 
stanie, z pełnym umeblowaniem oraz wyposa-
żeniem. W cenie również 3 ha pola. Gospodar-
stwo nadaje się na prowadzenie agroturystyki.  
Cena 800.000 zł. Tel. 050-054-104

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

Kamienica, QQ Lublin, Centrum, 1200 m2, dział-
ka 34 ha, 55% udziałów, bez konserwatora i 
mieszkańców socjalnych, możliwość odzyska-
nia 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 handlowyQQ , ul. Smoleńsk, 210 m2, po 
gruntownym remoncie, dwupoziomowe, wej-
ście bezpośrednio z ulicy. Cena 10.000 zł netto. 
Tel. 0501-281-919

Obiekt usługowy, QQ Marszowice, 220 m2 (wy-
miary: 30 x 7,5 x 2,60), działka 27 a. Budynek 
zbudowany z pustaka, kryty dachówką, dach 
do wymiany. Działka przemysłowo-usługowa, 
płaska, prostokątna, ogrodzona siatką, przy-
legająca 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

Teren inwestycyjnyQQ , 3.500 m2, działka 5,94 ha. 
Prawomocna decyzja WZ i ZT na budynek usłu-
gowo-mieszkalny, wykonana koncepcja archi-
tektoniczno-urbanistyczna. Doskonałe miejsce 
na hotel, biura, apart. hotel. Cena 6.000.000 zł, 
e-mail: akbverwaltung@poczta.onet.pl

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

MieszkanieQQ  o powierzchni 40-60 m2, nowe bu-
downictwo, z dobrą komunikacją, wykluczony 
parter oraz Nowa Huta. Tel. 0502-176-005

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

MieszkanieQQ  Kraków, ul. Strzelców, Śródmie-
ście, 58,3 m2, 3 pokoje, wc osobno, loggia, 
zadbane, słoneczne, panorama Krakowa i Tatr. 
Zamienię na dom z ogrodem lub sprzedam.  
Cena 380.000 zł. Tel. 0880-397-580375

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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WYNAJEM
MIESZKANIA

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. Bandurskiego,QQ  Śródmieście,  
50 m2, 2 pokoje z aneksem kuchennym i balko-
nem, komfortowo umeblowane i wyposażone 
Mieszkanie po remoncie, nowoczesny design, 
w kamienicy ogród do użytku mieszkań-
ców. Dodatkowo miejsce parkingowe. Cena  
1790 zł + media (woda, prąd, śmieci i internet). 
Tel. 0504-138-307

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. Grzegórzecka,QQ  40 m2, I p., nowe, 
w ekskluzywnym kompleksie Wiślane Tarasy. 
Kompleks o pięknej architekturze, ogrodzony 
z monitoringiem i ochroną, usytuowany w 
pobliżu Galerii Kazimierz . Salon połączony z 
aneksem kuchennym, wyposażony w meble 
na wymiar i sprzęt AGD. W pokoju sofa, szafki 
i stolik, w przedpokoju duża szafa, łazienka z 
wanną i pralką. Cena 1520 zł + czynsz 322 zł + 
prąd. Kaucja 2200 zł. Tel. 0601-743-029, e-mail: 
juloh@interia.pl

Kraków, ul. Kalwaryjska,QQ  Śródmieście, Pod-
górze, 39,5 m2, I p., w budynku „Flowers 
Residence”. Lokal wykończony w najwyższym 
standardzie, wyposażony w sprzęt AGD.Do 
lokalu przynależy taras ok. 30 m2.W cenie miej-
sce parkingowe w garażu podziemnym. Cena 
1900 zł + czynsz i media. Tel. 0791-250-585, 
e-mail: apartkrakow@onet.eu

Kraków, ul. Kluczborska, QQ Krowodrza, 51 m2,  
2 urządzone pokoje, zabudowa kuchenna, 
nowa pralka. Apartamentowiec z ochroną, te-

ren ogrodzony. Świetna komunikacja, tramwaj, 
autobus, blisko sklepy. Niski czynsz 200zł. Cena 
1750 zł. Tel. 0600-270-686, e-mail: energy7@
poczta.onet.pl 

Kraków, ul. Kolberga,QQ  Stare Miasto, przy No-
wym Kleparzu, 100 m2, IV p., kamienica z lat 
trzydziestych. Apartament z wysokim holem,  
2 sypialnie, otwarty salon z wyjściem na balkon, 
jadalnia, kuchnia, pokój na antresoli, łazienka, 
pralnia z piecem gazowym, garderoba, wyjście 
na antresolę. Cena 3000 zł + media. Tel. 0602-
108-010, e-mail: koperski@3d.krakow.pl

Kraków, ul. Kraszewskiego, QQ Salwator - Zwie-
rzyniec, 40 m2, III p./ 4 p., budynek z 2008 
roku. W pełni umeblowane i urządzone: hall z 
2 m szafą, sypialnia z łóżkiem, kuchnia ze zmy-
warką, płytą, piekarnikiem, 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. Królewska,QQ  Krowodrza, 53 m2, I p./
IV p., dwupokojowe, jasna kuchnia, balkon. 
Cena 1200 zł + media + czynsz (270 zł). Tel. 
0662-875-585, e-mail: kosmo1989@o2.pl

Kraków, ul. Lipińskiego, QQ 27 m2, garsoniera, 
umeblowana, nowy aneks kuchenny, lodówka, 
pralka, duży balkon, III p., winda, tramwaj, au-
tobus. Cena 1200 zł + media + kaucja 1200 zł. 
Tel. 0501-691-387, e-mail: waldicx@poczta.fm

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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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 Śródmiescie, 39 
m2, 2 pokoje z kuchnią. Całość umeblowana i 
wyposażona w sprzęt AGD. Czas najmu min. 1 
rok. Cena 1400 zł + opłaty. 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. Szlak, QQ Śródmieście, Kleparz, 27 m2, 
poddasze, adaptacja w 2004 roku. Pokój z anek-
sem kuchennym. Całość w pełni umeblowana i 
wyposażona. Cena 1500 zł. Tel. 0517-171-657, 
e-mail: szlak8a@orange.pl

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

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

Poznań QQ Wilda, 60 m2, dwupokojowe o wysokim 
standardzie. Dwa duże, umeblowane pokoje, 
kuchnia z jadalnią wyposażona w lodówkę. Cena 

1750 zł + ogrzewanie, opłaty za wodę, prąd, 
gaz wg liczników. Kaucja 2000 zł. Tel. 0501-505-
598, e-mail: bseifert@wp.pl

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

Warszawa QQ Praga Południe, 39 m2, mieszkanie 
typu studio, otwarta przestrzeń, całkowicie 
urządzone i umeblowane. Budynek z 2000 
roku, miejsce postojowe na parkingu podziem-
nym, osiedle ogrodzone z ochroną. Cena 1500 
zł. Tel. 0691-939-613, e-mail: kasia.sobczak@
greenfields.pl

Warszawa QQ Bemowo, 44 m2, ciekawe mieszkanie 
w ładnej okolicy z garażem. Dobry dojazd do 
centrum, dobra infrastruktura usługowa. Cena 
2000 zł. Tel. 0602-550-763, e-mail: relacje-aga-
ta@wp.pl

Warszawa QQ Mokotów, 31,5 m2, atrakcyjne, no-
woczesne, wyposażone. Mieszkanie do tej pory 
niezamieszkałe, z całodobową ochroną, moni-
toringiem, wideodomofonem. Budynek oddany 
w sierpniu 2009 roku, pełna infrastruktura, 
pasaże handlowe. W cenie miejsce postojowe 
w garażu podziemnym. Wynajem mieszkania 
2000 zł + prąd i woda. Tel. 0509-232-609, e-
mail: cegla_23@wp.pl

Warszawa QQ Ursus, 80 m2, wysoki standard, 
nowy sprzęt AGD, eleganckie meble w kuchni, 
2 duże szafy wnękowe. Kameralne, zamknięte i 
monitorowane osiedle „Tęczowy Park”. Miejsce 
garażowe i balkon wliczone w cenę wynajmu. 
Cena 3000 zł. Tel. 0511-439-335, e-mail: am-
solarz@o2.pl

Warszawa QQ Ochota, 55 m2, stylowe mieszkanie 
idealne na biuro w świetnej lokalizacji. Dostępne 
od stycznia 2010. Cena 2600 zł. Tel. 0603-099-
443, e-mail: wyrzykow@gmail.com

Warszawa QQ Ursynów, 50 m2, przy parkowej czę-
ści Al. Kasztanowej. Budynek wybudowany w 
wysokim standardzie, mieszkanie w pełni ume-
blowane i wyposażone, duży balkon, osobna 
garderoba, możliwość wynajęcia miejsca par-

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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kingowego. Cena 2000 zł. Tel. 0510-285-038, 
e-mail: barbara-e@tlen.pl

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 Śródmieście, 52 m2, III p./VI p. z win-
dą. 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 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 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 Mokotów, 59 m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia, balkon 10 m2. Mieszkanie umeblowane 
i wyposażone, odmalowane, czyste. Budynek 
nowy, zamknięty, chroniony, domofon. Świetna 
lokalizacja, Mokotów - dobre połączenia komu-
nikacyjne, blisko centrum Warszawy. Cena 1900 
zł. Tel. 0502-369-888, e-mail: kbuchm@wp.pl

Warszawa QQ Śródmieście, 52 m2, I p, po gruntow-
nym remoncie. Rozkład: widna kuchnia, duży 
przedpokój, pokój dzienny, sypialnia z wejściem 
do łazienki. Mimo swojej doskonałej lokalizacji 
w samym centrum miasta - mieszkanie jest ci-
che, okna wychodzą na podwórko. Cena 2500 
zł + prąd + gaz. Tel. 0604-601-161, e-mail: 
bohl@wp.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

DOMY

ok. Brzezia,QQ  Człuchów, 120 m2, działka 10 ha, 
nadaje się do zamieszkania, piece kaflowe, ogród 
do zagospodarowania, obecnie wymieniam okna 
i drzwi wejściowe. Cena 300 zł. Tel. 033-853-25-
53, e-mail: danutaholeksa31@gmail.com

gm. Kłaj,QQ  Łężkowice, 170 m2, działka 7 a, 
bliźniak, 2 niezależne części. Część 1: 80 m2; 
parter: wiatrołap, łazienka, kuchnia z jadalnią, 
salon z wyjściem na taras; piętro: przedpokój z 
wyjściem na balkon, łazienka, 2 sypialnie. Część 
2: 170 m2; parter: wiatrołap, korytarz, łazienka, 
kuchnia, pokoik, salon z kominkiem, z wyjściem 
do ogrodu. Piętro: łazienka,przedpokój, dwie 
sypialnie,pokoik dziecięcy. Cena 1300 zł + media 
i 1900 zł + media. Tel. 0694-458-671, e-mail: 
artur.chwastek@kominus.com.pl

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, QQ Krowodrza, 180 m2, okolice ul. Łokiet-
ka, na działalność biurową. Cena 3500 zł netto+ 
media. Tel. 0602-586-739

INNE

Działka, QQ ul. Zakopiańska, Podgórze, 6 a, bezpo-
średnio przy „Zakopiance „, około 250 metrów 
od zjazdu z autostrady A4. Doskonała lokalizacja 
na komis czy punkt handlowo usługowy teren 
utwardzony i ogrodzony. Tel. 0696-092-568, 
0602-308-167, e-mail: m.nazir@poczta.

Działkę QQ Korzkiew, gm. Zielonki. 28,5 a, bu-
dowlano- rolna, piękna, doskonale położona, 
wszystkie media, doskonały dojazd. Wynajmę 
na dłuższy czas. Tel. 0605-568-275
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Hala produkcyjno-magazynowa,QQ  ul. Rybi-
twy, Konstantego Brandla, 2 600 m2, dwu 
nawowa o wymiarach 36,5 m x 75,5 m, wy-
sokość 7,30/895. Hala wyposażona w suwnice 
5T, wydzielone pomieszczenie biurowe, au-
tomatyczne bramy wjazdowe oraz instalacje. 
Cena 19 zł/m2. Tel. 0509-373-302, e-mail: 
b.kukulka@instalkrakow.pl

Lokal gastronomiczny, QQ Sopot Deptak, 300 m2. 
Poszukuję konkretnej firmy lub osoby do przeję-
cia 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 użytkowy QQ Wrocław, Stare Miasto, 140 
m2, główny ciąg handlowy miasta, obok Dom 

Towarowy Renoma, dwirzec PKP i PKS. Lokal na 
parterze budynku, wysokość 5,4 m, od strony 
placu wygodne wejście oraz duże witryny. In-
stalacje: elektryczna, wodno - kanalizacyjna, 
centralne ogrzewanie komunalne. Cena 19900 
zł. Tel. 0603-101-484, e-mail: apar@wp.pl 

Lokal użytkowy QQ Krzeszowice 32 m2, Centrum 
Krzeszowic, rynek, parter. Lokal po gabinecie 
lekarskim, stan idealny, nowoczesny, do wejścia. 
Może być na inną działalność usługową. Tel. 
012-282 –05-92, e-mail: magdalena.skotnicz-
na@interia.pl

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Grunwaldzka, 
27 m2, nowy, parter, frontowy, wejście z uli-
cy, witryna, internet, łazienka, WC, domofon, 
miejsca parkingowe. Na usługi, biuro, gabinet, 
handel. Cena 1500 zł + media + kaucja. Tel. 
0516-253-778
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Wymagania: 
   łatwość w nawiązywaniu kontaktów i 

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

korzystania z Internetu

Mile widziane:
   doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej  

i negocjacjach;
QQ umiejętność sporządzania ofert handlowych  

i ich prezentacji;
QQ 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:
QQ znajomość środowiska Linux;
QQ doświadczenie w projektowaniu i implementacji 

projektów internetowych;
QQ 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).

Do pracy po godzinach przynajmniej 
raz w tygodniu przyznaje się 64% Polaków 
– wynika z sondy przeprowadzonej przez 
portal rynekpracy.pl. Najliczniejszą grupę 
(ponad 26% uczestników badania) tworzą 
osoby, które zadeklarowały, że codziennie 
spędzają w pracy więcej czasu niż to wynika 

z ich umowy o pracę. Częściej niż dwa razy 
w tygodniu pracuje niemal 24% Polaków. 
Jedynie 20,8% badanych stwierdziło, że 
nigdy nie zostaje w pracy po godzinach. 

Wyniki sondy zdają się przeczyć propa-
gowanej w mediach idei work-life balance. 
Zgodnie z aktualną modą Polacy powinni 

zachowywać równowagę pomiędzy życiem 
zawodowym a prywatnym. Tymczasem 
odpowiedzi udzielone przez użytkowników 
portalu rynekpracy.pl wskazują, że praca po 
godzinach to zjawisko powszechne. 

Czy wydłużony czasu pracy jest efektem 
spowolnienia ekonomicznego? Twierdzące 
odpowiedzi na to pytanie coraz częściej pa-
dają w polskich mediach. Wbrew pozorom 
koniunktura gospodarcza w niewielkim 
stopniu determinuje codzienne zachowania 
Polaków. Nawyki i zwyczaje, które kształ-
tują nasz styl życia i pracy są niezależne 
od mody i aktualnej sytuacji gospodarczej. 
W tym przypadku zmiany zachodzą bardzo 
powoli. Brak istotnych zmian w czasie 
pracy Polaków potwierdzają badania sys-
tematycznie prowadzone przez Główny 
Urząd Statystyczny. W II kwartale 2009 
roku średni tygodniowy czas pracy Polaków 
w pracy głównej wyniósł 42,6 godziny i 
był zaledwie o 12 minut dłuższy niż w I 
kwartale. Podobny wynik odnotowano w II 
kwartale 2008 oraz 2007 roku (odpowiednio 
42,9h oraz 43,1h). 

Źródło: www.rynekpracy.pl
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G ówny Urz d Statystyczny. W II kwartale 2009 roku redni tygodniowy czas pracy Polaków 
w pracy g ównej wyniós  42,6 godziny i by  zaledwie o 12 minut d u szy ni  w I kwartale. 
Podobny wynik odnotowano w II kwartale 2008 oraz 2007 roku (odpowiednio 42,9h oraz 
43,1h).  
 

ród o: www.rynekpracy.pl 

Wykres 1. Jak często zostajesz w pracy po godzinach?

rynekpracy.pl na podstawie sondy przeprowadzonej w dniach 14.09.2009-13.10.2009, n =566
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Zawody i kompetencje 
2020 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości opublikowała raport pt: Foresight 
kadr nowoczesnej gospodarki, w którym 
dokonano analizy przyszłości polskich kadr 
w kontekście nowych zawodów oraz kom-
petencji pracowników i kadry zarządzającej. 
W raporcie przedstawiono trzy potencjalne 
scenariusze rozwoju Polski, mające wpływ 
na kształt rynku pracy oraz analizę rozwoju 
czterech branż: technologii informacyjno-
komunikacyjnych, przemysłu chemicznego, 
maszynowego oraz energetycznego.

Dzisiejsze zmiany na rynku pracy coraz 
wyraźniej pokazują, że zmierzamy do takiego 
modelu pracy, w którym nie obowiązują stałe 
miejsce i godziny świadczenia obowiązków 
zawodowych. Ścisły nadzór nad wykona-
niem zadań jest zastępowany przez wymóg 
kreatywności i innowacyjności, a praca 
odbywa się w trybie projektowym oraz w 
oparciu o zespół. Przewidywania ekspertów 
odnośnie kilkunastu najbliższych lat pokazu-
ją, że umiejętności i kompetencje, które dziś 
są mile widziane, w przyszłości będą nale-
żały do standardowego wachlarza wymagań 
stawianych pracownikom. Kluczowe z nich 
to: przekwalifikowalność, mobilność prze-
strzenna, umiejętność zarządzania wiedzą, 
znajomość technologii informatycznych, kre-
atywność i przedsiębiorczość, umiejętność 
pracy w zespole, a także znajomość języków 
obcych i umiejętność funkcjonowania w 
otoczeniu międzynarodowym.

Powstanie wiele nowych zawodów i 
upowszechnią się niszowe dzisiaj specjal-
ności. Dynamicznie rozwijały się będą w 
szczególności te związane z technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) i 
koniecznością uporządkowania coraz szer-
szego strumienia informacyjnego. Zwiększy 
się zapotrzebowanie na różnego rodzaju 
szkoleniowców i trenerów. W konsekwencji 
rozwoju ICT wzrośnie popyt na teleeduka-
torów, specjalistów edukacji wspomaganej 
komputerowo, brokerów edukacyjnych czy 
ekspertów ds. technologii dydaktycznych. Z 
kolei komplikacja relacji biznesowych i spo-
łecznych oraz presja konkurencyjna między 
pracownikami spowodują, że upowszechni 
się zawód coacha.

Na jakie zawody i specjalności będzie 
największy popyt już za kilka lat? Czemu 
nauczenie się jednego konkretnego fachu 
nie zapewni spokojnej przyszłości zawodo-
wej? Co spowoduje, że od inżynierów, czy 
informatyków pracodawcy coraz częściej 
będą wymagali rozwiniętych umiejętności 
społecznych? Kto będzie porządkował na-
rastający chaos informacyjny? Odpowiedzi 
na te pytania znajdą Państwo w artykule 
„Świat pracy w perspektywie najbliższych 10 
lat” w portalu rynekpracy.pl oraz w raporcie 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
„Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Według najnowszego raportu płacowego 
firmy Sedlak & Sedlak, dotyczącego wynagro-
dzeń w małych i średnich przedsiębiorstwach 
(10-250 osób), najlepiej opłacanym stanowi-
skiem jest dyrektor finansowy. Miesięczna 
płaca na tym stanowisku wynosi 14 000 PLN 
i jest o 10% wyższa niż kolejnego w rankingu 
dyrektora ds. logistyki (12 750 PLN). Zarobki 
na zbliżonym poziomie mają dyrektorzy ds. 
badań i rozwoju oraz dyrektorzy ds. IT. Jak 
pokazują dane, na wysokie (ponad 10 000 
PLN) wynagrodzenie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach mogą liczyć wyłącznie 
osoby zatrudnione na stanowiskach kierow-
niczych i dyrektorskich.

W porównaniu do 10 najlepiej opłacanych 
stanowisk w małych i średnich przedsiębior-
stwach, najgorzej wynagradzani pracownicy 
mają blisko dziesięć razy niższe zarobki 

(wykres 2). Zdecydowanie najmniej otrzy-
mują osoby zatrudnione w gastronomii, a 
mediana ich płac wynosi zaledwie 1241 PLN. 
Wysokich dochodów nie zapewnia też praca 
w małych i średnich firmach w charakterze 
pracownika ochrony (1500 PLN), opiekunki 
do dzieci (1522 PLN), czy pokojowej (1550 
PLN).

O Raporcie
Raport „Wynagrodzenia w małych i 

średnich przedsiębiorstwach w 2008 roku” to 
pierwsze w Polsce kompleksowe opracowanie 
dedykowane firmom z sektora MŚP. Prezentu-
je rynkowe stawki płac dla 175 stanowisk w 
firmach zatrudniających od 10 do 250 osób. 
Dla 86 wybranych stanowisk oraz dla 6 szcze-
bli zarządzania zostały sporządzone obszerne, 
szczegółowe analizy.

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Urlopy sabbatical to benefit oferowany 
przez niektóre przedsiębiorstwa. Chcąc wytłu-
maczyć jego koncepcję, warto przytoczyć tzw. 
gap year, na który pomiędzy kolejnymi etapa-
mi edukacji lub tuż przed rozpoczęciem pracy 
decydują się absolwenci uczelni wyższych. 
Sabbatical to urlop dla profesjonalistów – 
pracowników z wieloletnim doświadczeniem 
zawodowym, którzy sprawdzili się na swoim 
stanowisku. Wypaleni bądź zaangażowani 
we własny rozwój chcą jednak odpocząć od 
zawodowej codzienności nie rezygnując przy 
tym z pracy i/lub wynagrodzenia.

Sabbatical został przeszczepiony do 
biznesu ze świata akademickiego. Pierwszy 
udokumentowany urlop sabbatical przyznano 
na Uniwersytecie Harvarda pod koniec XIX 
wieku. Pracownikom naukowym o stażu 
pracy większym niż 7 lat uczelnia oferowała 
pół semestru pełnopłatnego urlopu bądź dwa 
semestry wolnego z 50% wynagrodzeniem. 
W świecie korporacji pierwsze ścieżki w 
dziedzinie sabbatical przecierał McDonal-
d’s. Z kilku niezależnych badań wynika, że 
w Stanach Zjednoczonych z dodatkowego 

wypoczynku skorzystać mogą pracownicy co 
piątego przedsiębiorstwa. Samo zatrudnienie 
w szeregach takiej firmy nie gwarantuje 
jednak, że pracownik będzie miał możliwość 
odpoczynku na koszt pracodawcy. Warunkiem 
otrzymania urlopu jest na przykład: określony 
staż pracy (zazwyczaj około 5-10 lat ciągłego 
zatrudnienia) i/lub konieczność przedstawie-
nia korzyści, jakie pracodawca odniesie po 
powrocie „wypoczętego” pracownika. Czas 
trwania sabbatical zależy od oferującej go 
firmy. Przeciętny wymiar dodatkowego urlopu 
waha się zazwyczaj między 3 a 6 miesiącami. 
Występują również urlopy znacznie krótsze 
(np. dwu-, czterotygodniowe) lub dłuższe (do 
12 miesięcy).

Na czym polega sabbatical i w których 
branżach przyznawany jest najczęściej? Ja-
kie korzyści z przyznawania dodatkowych 
urlopów zyskuje pracodawca? Czy przed-
siębiorstwa zlokalizowane w Polsce oferują 
urlopy sabbatical? Odpowiedzi na te pytania 
znajdą Państwo w artykule „Wagary od pracy 
– urlopy sabbatical”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Najlepiej i najgorzej wynagradzani  
pracownicy MŚP

Wykres 1. Dziesięć najlepiej opłacanych stanowisk 
w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce 
w 2008 roku

Wykres 2. Dziesięć najniżej opłacanych stanowisk 
w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce 
w 2008 roku

Źródło: Raport płacowy „Wynagrodzenia w małych i śred-
nich przedsiębiorstwach w 2008 roku”, Sedlak & Sedlak

Źródło: Raport płacowy „Wynagrodzenia w małych i śred-
nich przedsiębiorstwach w 2008 roku”, Sedlak & Sedlak

Zrób sobie przerwę od pracy  
– weź sabbatical!
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Zaangażowany pracownik to taki, 
który identyfikuje się z firmą, dba o jej 
interesy, dąży do rozwoju swojego i fir-
my oraz wykonuje powierzone zadania, 
realizując założone cele. Jak sprawić, by 
pracownik był zaangażowany?

Bezpośredni przełożony to jedna z 
osób w firmie, posiadająca największy 
wpływ na zaangażowanie pracownika. 
Jego postawa w pracy oraz spójność za-
chowania z deklarowanymi wartościami 
przyczyniają się do zwiększenia zaangażo-
wania pracownika w wykonywaną pracę. 
By utrzymać zaangażowanie pracownika 
przełożony powinien przekazywać infor-
mację zwrotną na temat jakości wykony-
wanej przez niego pracy. Konstruktywnie 
przekazana informacja zwrotna, wskazuje 
obszary do rozwoju, co działa motywująco 
na pracownika. Utrzymywanie jasnej, 
otwartej oraz pełnej szacunku komunikacji 
zapobiega powstawaniu domysłów, które 
skutecznie potrafią obniżyć zaangażowa-
nie pracownika.

Wartościowy pracownik - jak budować oraz utrzymać  
zaangażowanie w pracy

Kolejnym czynnikiem budującym za-
angażowanie jest poczucie sensowności 
działań. Pracownik, który rozumie sens 
istnienia swojego stanowiska oraz wie 
„po co?” wykonuje dane czynności i jaki 
jest ich wpływ na cel nadrzędny, chętniej 
angażuje się w proces pracy. Brak ja-
snego zrozumienia celu wykonywanych 
obowiązków powoduje poczucie „bycia 
małym trybikiem” w bliżej nieokreślonej 
większej całości oraz poczucie braku 
wpływu na realizowany cel, a co za tym 
idzie brak zaangażowania w pracę.

Na prośbę o wskazanie czynników, 
mających największy wpływ na zaan-
gażowanie w pracy, kandydaci uczest-
niczący w rozmowach kwalifikacyjnych 
najczęściej wskazują możliwość rozwo-
ju swoich umiejętności podczas reali-
zowania zadań w firmie. Świadomość 
uczestniczenia w rozwoju firmy, przy 
jednoczesnym rozwoju własnych kom-
petencji jest zachęcająca do pełniejszego 
zaangażowania się w pracę. Pracownik 

jasno widzi korzyści nie tylko firmy, ale 
i swoje własne.

Innymi czynnikami budującymi i 
utrzymującymi zaangażowanie w pracy, 
wskazywanymi przez kandydatów, są 
sprawiedliwe i jasne zasady wynagra-
dzania, realizowane konsekwentnie w 
czasie. Pracownik, który wie, za co jest 
wynagradzany, otrzymujący wynagro-
dzenie terminowo i według wcześniej 
ustalonych reguł, czuje, że jest traktowa-
ny przez firmę poważnie i sprawiedliwie, 
co pozytywnie wpływa na jego postawę 
i zaangażowanie w pracy.

Wyżej wymienione rozwiązania, czę-
sto nie generują dodatkowych kosztów, a 
mogą skutecznie wpływać na zaangażo-
wanie pracowników, co w konsekwencji 
może generować wyższą jakość pracy, 
lepsze relacje firmy z klientami, a co za 
tym idzie wyższe zyski.

Materiał opracowany przez  
HAYS Poland

Specjalista ds. rekrutacji
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref: 25509

Naszym klientem jest międzynarodowa firma budowlana z siedzibą w Krakowie. W 
związku z powiększającymi się potrzebami rekrutacyjnymi zdecydowano o wzmocnie-
niu działu personalnego. Obecnie poszukujemy 1 osoby na stanowisko Specjalisty ds. 
Rekrutacji.
Nasz klient kieruje swoją ofertę do osób doświadczonych. Jednym z głównych wymagań 
jest posiadanie co najmniej 5 lat doświadczenia w rekrutacji pracowników. Idealnie gdyby 
doświadczenie to związane było z rekrutacją specjalistów, inżynierów, budowlańców. 
Ze względu na międzynarodowy charakter firmy obowiązkowo osoba zatrudniona musi 
władać co najmniej dobrze językiem angielskim. Ponieważ głównym zadaniem będzie 
prowadzenie procesów rekrutacji pracowników, nie jest wymagane doświadczenie w 
innych obszarach HR. Jednak w miarę możliwości i potrzeb, nowo zatrudniony pracownik 
będzie wdrażany w inne niż rekrutacja działania departamentu zasobów ludzkich. Biuro 
firmy mieści się w Krakowie i tutaj będzie miejsce pracy, natomiast sporadycznie trzeba 
będzie odbywać podróże służbowe na terenie kraju.
Obowiązki:
• Samodzielne prowadzenie rekrutacji na stanowiska techniczne, inżynieryjne, budowlane;
•  Wspieranie działu HR w innych działaniach związanych z zarządzaniem  

zasobami ludzkimi;
• Współpraca z zewnętrznymi agencjami rekrutacyjnymi
Oferta:
• Praca w dużej, międzynarodowej firmie;
• Dobre warunki finansowe;
•  Bardzo duże możliwości rozwoju  

zawodowego;
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
CV w języku angielskim na adres:  
krzywinski@hays.pl
HAYS Poland Sp. z o.o.
Ul. Lublańska 38
81-364 Kraków
T: +48 12 290 4460

www.hays.pl

Dyrektor ds. Najmu i Zarządzania
Miejsce pracy: Polska Południowa
Nr ref: 25399

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.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe, ekonomia, prawo, zarządzanie nieruchomościami;
• Min. 5-letnie 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 i realizacja budżetu;
• 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 powier-
zchni od trzech 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
HAYS Poland Sp. z o.o.
Ul. Lublańska 38
81-364 Kraków
T: +48 12 290 4460

www.hays.pl
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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:

-  kończysz budowę domu;

-  sprzedajesz bądź wynajmujesz dom lub mieszkanie 

Potrzebne Ci jest

ŚWIADECTWO  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
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Z naszych doświadczeń z kandydatami szu-
kającymi nowych miejsc prac, a także z ostatnich 
badań przeprowadzonych wśród pracowników do-
tyczących ich satysfakcji w pracy wynika, że dużo 
wyżej od bonusów, nagród i innych motywatorów 
typowo finansowych cenią oni sobie uznanie prze-
łożonych, dobrą komunikację w pracy, możliwość 
awansu. Chociaż wynagrodzenie, bonusy i różnego 
rodzaju nagrody są konieczne by spełnić podsta-
wowe potrzeby pracowników, to jednak mogą być 
one krótkotrwałymi motywatorami.

Istnieje cały wachlarz motywatorów pozafi-
nansowych, które można wprowadzić w firmie nie 
narażając się na dodatkowe wydatki. Gratyfikacje 
pozafinansowe skutecznej i szybciej integrują pra-
cowników z zarządem firmy, tworzą przyjacielską 
atmosferę w miejscu pracy, a ponad to kształtują 
wizerunek firmy jako dbającej o własny perso-
nel. Warto jednak pamiętać, że motywowanie 
pozafinansowe powinno zawsze iść w parze z 
prawidłową motywacją finansową.

Nie istnieje gotowa recepta na najlepsze 
motywatory pozafinansowe. Każdy pracownik 
i każdy zespół jest inny, dlatego tez skuteczna 
motywacja zaczyna się od szczegółowego badania 
potrzeb pracownika, które zależne są od jego cech 
osobowych, sytuacji życiowej, środowiska pracy, 
wiedzy, przekonań i oczekiwań. Niemniej jednak 
wymienię kilka czynników pozafinansowych, 
które są bardzo istotne, zapewniają lojalność i 
zaangażowanie pracowników bez względu na 
branże i specyfikę stanowisk.

Okazywanie uznania i aprobaty
Nie ma pracownika, który nie chciałby być 

chwalony i doceniany przez swojego przełożonego. 
Każdego dnia możemy pochwalić pracownika za 
coś, co dobrze zrobił. Szukajmy takich okazji. 
Zachęcajmy także naszych pracowników do do-
ceniania i chwalenia osiągnięć swoich kolegów. 
Pozytywny efekt osiąga się jednak tylko wtedy, 
gdy pochwała udzielona jest zaraz po wykonaniu 
zadania. E-maile z podziękowaniem, pochwały 
wyrażane indywidualnie lub na forum zespołu, 
dowody uznania przekazywane w codziennej roz-
mowie nie kosztują nic, a dodają skrzydeł prawie 
każdemu pracownikowi. Pamiętajmy jedynie, aby 
były one szczere i nie nadużywane. Znamy swo-
ich pracowników więc formę, w jakiej pochwałę 
przekażemy należy dostosować do indywidualnych 
preferencji. Są osoby, które lubią być pochwalone 
przed całym zespołem, ale są też i tacy, dla których 
byłaby to sytuacja krępująca.

Angażowanie pracowników w zarządzanie 
firmą

Ludzie mają potrzebę przynależności. Daje 
im to poczucie ważności i poczucia, że są ważny-
mi osobami w organizacji. Angażowanie pracow-
ników nie tylko w ocenę minionego okresu, ale 
także w tworzenie zasad działania na przyszłość to 

niekwestionowany sposób na budowanie dobrego 
zespołu, który wspólnie rozwiązuje problemy i 
wspiera się wzajemnie w pracy. Dobrą praktyką 
jest organizowanie regularnych spotkań z pracow-
nikami, na których omawia się codzienne zadania, 
technologie, roczne i kwartalne plany pracy.

Przyjazna atmosfera w pracy
Bycie częścią zgranego zespołu wyzwala w 

pracownikach tak pożądaną przez firmę lojalność, 
zaangażowanie i kreatywność. Jest to element 
bardzo ceniony przez pracowników, wielokrotnie 
niedoceniany przez pracodawców. Jest to jedna z 
najczęściej podawanych przyczyn zmiany pracy, 
z którymi spotykamy się podczas rozmów kwa-
lifikacyjnych.

Ktoś kiedyś powiedział, że do pracy przy-
chodzi się dla firmy/marki, odchodzi z powodu 
atmosfery/braku współpracy z przełożonym. Jest 
w tym wiele prawdy. Okazywanie empatii i szcze-
rej troski, również w kwestiach pozazawodowych 
bardzo wpływa na tworzenie pozytywnej atmosfe-
ry w każdym środowisku pracy. Wysyłanie kartek 
na urodziny na prywatny adres pracownika pod-
pisanych ręcznie to bardzo miły, szczery akcent, 
niedoceniany przez pracodawców.

Informacja zwrotna i konstruktywna 
krytyka

Sprawą konieczną w każdej firmie jest 
indywidualna rozmowa managera z każdym 
podległym pracownikiem, nie tylko przy okazji 
ocen okresowych. Spotkanie takie powinno mieć 
na celu przekazanie pozytywnych i częstych in-
formacji zwrotnych o postępach pracy. Sesja musi 
przebiegać w przyjaznej atmosferze, w której 
ludzie otwarci są na informacje wypowiadane 
bez negatywnych emocji.

Często zdarza się, że firmy wykorzystują oce-
ny okresowe jedynie jako moment do wytknięcia 
błędów popełnionych przez pracownika. Warto 
pamiętać, że krytyka ma mu przede wszystkim 
pomóc. By tak się stało musi ona być konstruk-
tywna, połączona z propozycjami usprawnień i 
pozbawiona negatywnych emocji. Nie powinna 
wywoływać w nikim uczucia stresu - i tak mamy 
go wiele w codziennej pracy. Należy pamiętać, że 
wiadomości przekazywane są nie tylko poprzez to 
co mówimy, ale również poprzez to jakim tonem, 
jak szybko i jaka jest nasza mowa ciała. Ważne 
jest aktywne słuchanie, obserwowanie rozmówcy, 
zadawanie pytań. Właściwie przekazany feedback 
na bieżąco informuje pracownika o postępach 
w jego pracy oraz o tym, jak jego zachowania i 
działania są oceniane przez kierownictwo firmy. 
Im szybciej pracownik dowie się, jak pracuje, i 
co mógłby udoskonalić, tym mniejsze zmiany w 
metodach pracy będą konieczne do osiągnięcia 
zamierzonego celu. Niewielkie zmiany wpro-
wadzone odpowiednio wcześnie mogą zapobiec 
konieczności większych zmian później.

Przejrzyste kryteria awansu
Każda firma powinna dysponować jasną 

strukturą organizacyjną i precyzyjnie określonymi 
kryteriami awansu. Pracownicy potrzebują przej-
rzystej realistycznej ścieżki kariery, możliwej do 
zrealizowania wewnątrz firmy. Osoby z ambicja-
mi piastowania stanowisk kierowniczych wyższe-
go szczebla powinny wiedzieć, które ze ścieżek 
rozwoju zawodowego dostępnych w firmie po-
mogą im w dotarciu do stanowiska będącego ich 
celem. Zdecydowanie warto posługiwać się tutaj 
opisami poszczególnych stanowisk i profilami 
kompetencyjnymi tak, aby pracownik czuł ze ma 
równe szanse przy dostępie do awansu i dokument 
do którego zawsze może się odnieść w rozmowie z 
przełożonym. Oceny okresowe są zawsze dobrym 
momentem by wspólnie ustalić targety i „action 
plan” konieczny to uzyskania awansu.

Work-Time Balance
Pracownik efektywny to pracownik za-

dowolony, realizujący się zarówno w sferze 
zawodowej, jak i prywatnej, pełen energii, którą 
może spożytkować do realizacji celów organiza-
cji. Równoważenie pracy oraz życia osobistego 
zapobiega wypaleniu zawodowemu pracowników 
i przywiązuje ich do miejsca pracy. Zmniejszanie 
stresu pozwala ludziom pracować chętnie i z opty-
malną wydajnością. Przykładowe rozwiązania, by 
promować utrzymanie work-time balance:
l Propozycja elastycznego czasu pracy , ale 

nie tylko dla osób powracających z urlopów 
macierzyńskich i wychowawczych, którym 
możemy zaoferować na przykład prace 
przez 4 dni po 10 h. Dla pewnych grup osób 
wstawanie o wczesnych godzinach poran-
nych jest prawdziwą udręką, jednocześnie 
potrafią oni pracować efektywnie do późnych 
godzin nocnych. Inni zaś począwszy od 
najwcześniejszych godzinnych rannych są 
w stanie pracować na tzw. pełnych obrotach. 
Stad właśnie pomysł ruchomych godzin 
rozpoczynania i kończenia dnia pracy. Jest 
on powszechnie stosowany w agencjach 
reklamowych, firmach projektowych. Nie 
obejmuje on najczęściej firm usługowych, 
gdzie klienci kontaktują się w ściśle ustalo-
nych godzinach pracy biura;

l Zadaniowy czas pracy;
l Opcja przerwy w karierze (6-12 miesięcy).

Motywatory pozafinansowe nie wymagają 
wysokich nakładów, a efekty w postaci większego 
zaangażowania personelu są widoczne prawie 
natychmiast. Trzeba pamiętać ze motywowanie 
pozafinansowe to proces ciągły, powinniśmy 
motywować pracowników codziennie. Tylko 
wtedy będzie to skuteczne.

Autor: Agnieszka Pastuła,  
Associate HAYS Executive

Źródło: Eurojobscee.com

Motywacja pozafinansowa  
– czyli zachęty inne niż ekonomiczne,  

które stosowane są obecnie przez pracodawców
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O organizację imprez sportowych 
wielkiego formatu ubiega się wiele kra-
jów. Polsce i Ukrainie przypadł zaszczyt 
goszczenia najlepszych reprezentacji 
piłkarskich starego kontynentu podczas 
Euro 2012. W jaki sposób i czy w ogóle 
organizacja tego wydarzenia wpłynie na 
nasze zarobki i polską gospodarkę?

Najnowszy raport firmy Sedlak & 
Sedlak „Wpływ organizacji wielkich 
imprez sportowych na wynagrodzenia w 
kraju organizatora” zawiera dane o zmia-
nach płac w Belgii, Holandii, Portugalii, 
Wielkiej Brytanii i Włoszech. Państwa 
te były organizatorami wielkich imprez 
sportowych - mistrzostw Europy w piłce 
nożnej i olimpiad zimowych - w ostatnich 
dwóch dekadach.

Według danych zawartych w raporcie, 
w okresie przygotowawczym (od 3 lat 
przed organizacją wydarzenia oraz we 
właściwym roku imprezy) najwięcej zy-
skali Włosi. Ich wynagrodzenia wzrosły 
w tym czasie o 12,2%, co daje średnią 
3,3% w ciągu roku. Za nimi znaleźli się 

Brytyjczycy i Belgowie ze wzrostem płac 
odpowiednio 9,9% i 7,9%. W Portugalii i 
Holandii zmiany wysokości wynagrodzeń 
były mniejsze. Portugalczycy otrzymali 
podwyżki rzędu 6,4%, natomiast Holen-
drzy - na poziomie 5,9%.

Według danych pochodzących z ra-
portu firmy Sedlak & Sedlak nie można 
stwierdzić, że organizacja wielkich im-
prez sportowych pozytywnie wpłynęła 
na wynagrodzenia w krajach, w których 
odbywały się wydarzenia. Do 2008 roku 
wszystkie imprezy sportowe o randze 
międzynarodowej przynosiły zyski or-
ganizatorom, większość zarobionych 
pieniędzy pochodzi jednak ze sprzedaży 
praw medialnych. Gros przychodów nie 
trafia do kieszeni zwykłych pracowników, 
ale przechodzi do międzynarodowych or-
ganizatorów, takich jak UEFA czy MKOl. 
Trzeba także pamiętać, że sam efekt 
organizacji wielkich imprez sportowych 
jest krótkotrwały - przygotowania nakrę-
cają gospodarkę na 2-3 lata. W rezultacie 
wynagrodzenia nie są widoczne, a jeżeli 
już je widać, są tłumione przez inflację. 

Na pocieszenie warto zauważyć, że zre-
alizowane przed imprezami inwestycje 
w infrastrukturę wzmacniają gospodarkę 
i służą społeczeństwu jeszcze długo po 
zakończeniu wydarzenia.

Informacja o raporcie
Raport „Wpływ organizacji wielkich 

imprez sportowych na wynagrodzenia w 
kraju organizatora” zawiera dane o zmia-
nach wynagrodzeń w pięciu państwach 
europejskich, które były organizatorami 
wielkich imprez sportowych w ostatnich 
dwóch dekadach. Analiz dokonano dla 
pięciu gałęzi gospodarek poszczegól-
nych krajów (budownictwa, hoteli i re-
stauracji, handlu i usług, nieruchomości 
oraz transportu). W raporcie zestawiono 
średnie płace z: produktem krajowym 
brutto, nakładami inwestycyjnymi, 
produktywnością pracy, bezrobociem 
oraz inflacją. Analizy przeprowadzono 
w oparciu o dane z Eurostatu, OECD 
oraz Laborsty.

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Czy organizacja Euro 2012 wpłynie  
na wynagrodzenia Polaków?

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

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

Dla stałych Klientów rekrutujemy także pracowników na stanowiskach asystenckich.

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

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Pearl Hunters - Executive Search

Adres do korespondencji: ul. Sulejkowska 29A/1; 04-157 Warszawa

tel.: +48 (22) 398 16 22, fax: +48 (22) 398 15 53, e-mail info@pearl-hunters.pl
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 Żabka

Jesteśmy nowoczesną firmą rozwijającą ogólnopolską sieć sklepów Żabka. 
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osób chętnych do współpracy 

na terenie województw górnośląskiego i małopolskiego na stanowisko:

Partner ds. adaptacji
(nr ref.: PDA/10/09)

Zakres obowiązków: 

 

Oczekujemy: 

 
 harmonogramów prac

Oferujemy: 

rekrutacja@zabka.pl

Grupa Kapitałowa REDAN

 
 

w sprzyjającej i niepowtarzalnej atmosferze.
W chwili obecnej poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku:

Regionalny specjalista ds. rozwoju sieci 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 

 nowych sklepów sieci Textilmarket

Od kandydatów oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

 
intensywnego rozwoju zawodowego i awansu.

 
i list motywacyjny na adres:

rekrutacja.trl@redan.com.pl

Sodexo Polska Sp. z o.o.

 

 

Property Manager
Miejsce pracy: Warszawa

1/PM/1009 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za:

 
 oraz podwykonawców w ramach projektów uzgodnionych w kontrakcie 

Wymagania:

 

 
 kierownicze

Oferujemy:

 
i list motywacyjny (z numerem referencyjnym w temacie ) mailem na adres:

 
dorota.piecuch@sodexo.com 

MetroHouse

Dyrektor biura nieruchomości
Miejsce pracy: Wrocław

Obowiązki:

Wymagania:

Oferta:

jekler@metrohouse.pl 
z wyszczególnieniem nazwy stanowiska oraz miasta

w temacie wiadomości.
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DTZ

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko

Starszy Specjalista ds. Najmu w Warszawie 
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 
asset management
 
Wymagania:

 
 

 

 
Firma oferuje:

 

letting@dtz.pl

INDEPRO NIERUCHOMOŚCI

Agent - Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Od Kandydatów oczekujemy:

 

 

Obowiązki:

Oferujemy:

zawodowego

P

pośrednika oraz pomoc ze strony doświadczonego zespołu.

P

praca@indepro.pl

www.indepro.pl

PÓŁNOC Nieruchomości SA

 
całej Polski poszukuje osób nastawionych na sukces. Obecnie poszukujemy:

SPECJALISTA DS. NIERUCHOMOŚCI
 

Oczekujemy:

Mile widziane:

Oferujemy:

 
 nieruchomości w Polsce z wieloletnią tradycją i doświadczeniem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej aplikacji na adres:

e-mail: praca@polnoc.pl 
w temacie wpisując wybrane miasto

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami 
w Lublinie

 
 

i świętokrzyskiego.

Administrator Nieruchomości 

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Administratora Nieruchomości 
będzie należało między innymi:

 
 nieruchomości

Od osób zainteresowanych wymagamy:

 
 

l.sztyber@wp.pl

http://www.pkp.pl
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Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.dwutygodnik.krn.pl

Przydatne adresy
UrzĘdy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


