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Z Krakowa
Balice urosną. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, otrzymał 
zgodę ministra Skarbu Państwa na przekazanie w formie darowi-
zny nieruchomości w Balicach województwu małopolskiemu – in-
formuje Małopolski Urząd Wojewódzki. Nieruchomości te są po-
trzebne Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu w Balicach do 
rozbudowy lotniska. Wojewoda przekaże około 33 ha w Balicach 
województwu małopolskiemu. Władze województwa muszą z ko-
lei oddać nieruchomości Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu 
albo w formie nieodpłatnego użyczenia, albo płatnej dzierżawy. 
Władze portu lotniczego planują budowę terminala, drogi kołowa-
nia dla samolotów, a także płyty postojowej – podaje MUW.
Pieniądze unijne na inwestycje. Urząd Marszałkowski ogłosił 
wyniki konkursu na unijne dofinansowanie projektów rewitaliza-
cyjnych. Pozytywną ocenę uzyskały dwa przedsięwzięcia realizo-
wane przez Miasto Kraków. Na budowę kładki przez Wisłę między 
Kazimierzem i Podgórzem oraz na modernizację Teatru Ludowego 
zostało przyznane dofinansowanie w wysokości niemal 16 mln zł. 
Pierwsza z inwestycji, które otrzymają unijne wsparcie – kładka 
pieszo-rowerowa na wysokości dzielnic Kazimierz i Podgórze – 
jest już realizowana. Przeprawa budowana jest według projektu 
Autorskiej Pracowni Projektowo-Plastycznej prof. Andrzeja Get-
tera. Jej podstawowym elementem nośnym będzie stalowa rura w 
formie łuku. Podwieszone będą do niej za pomocą specjalnych lin 
dwa pomosty – jeden dla pieszych, drugi dla rowerzystów. Kładka 
pojawi się w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się most Franciszka 
Józefa, zwany także podgórskim. Koszt budowy wyniesie około 
38 mln zł, z czego unijne dofinansowanie sięga 15 mln zł. Kwotą 
niemal 700 tys. zł Unia Europejska wesprze też modernizację i do-
posażenie Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Całe przedsięwzięcie 
ma kosztować 1,2 mln zł. 
Kraków wyróżniony za ekorozwój. Główną nagrodę Eko Prix i 
150 tys. złotych otrzymało Miasto Kraków w konkursie „Ekolo-
giczna gmina województwa małopolskiego”, ogłoszonym przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie. Wyróżniając miasto Kraków, wzięto pod uwagę 
prowadzone od kilku lat inwestycje w dziedzinie oczyszczania 
ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także systemu 
cieplnego i gospodarki odpadowej. W ubiegłym roku w konkur-
sie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej Kraków był najlepszy w kategorii 
„Ochrona wód”.
Rynek hotelarski – gorzej, ale nie bardzo źle. Ponad 7 mln go-
ści odwiedziło Kraków w 2009 r. Podczas pobytu w stolicy Ma-
łopolski wydali oni ponad 2 600 000 000 zł. Liczba turystów się 
zmniejszyła, ale w mniejszym stopniu niż przewidywano – tak 
wynika z badań przeprowadzonych przez Małopolską Organiza-
cję Turystyczną dla Urzędu Miasta Krakowa. W porównaniu z 
2008 r. liczba turystów krajowych zmniejszyła się o 2,5 proc., a 
zagranicznych – o 7,14 proc. Ten spadek nie jest tak wielki, jak się 
spodziewaliśmy, szacowano, że sięgnie on ok. 18 proc. – mówi dr 
Krzysztof Borkowski, kierownik zespołu ekspertów przygotowu-
jących raport. 
Bonarka ruszyła. Od 21 listopada 2009 r. działa Bonarka City 
Center, jedno z największych centrów handlowych w naszej części 
Europy. Jak podają przedstawiciele inwestora, wybór materiałów 
na fasady i elewację odzwierciedla przemysłową przeszłość terenu, 
stanowi też nawiązanie do tradycyjnego, wielkomiejskiego pasażu 
handlowego, obecnego w zabudowie polskich miast na przełomie 
XIX i XX wieku. Powierzchnia użytkowa inwestycji to 91 tys. m 
kw., a powierzchnia całkowita 234 tys. m kw.

Tabela kursów średnich walut nr 235/A/NBP/2009 na dzień 26.11.2009
1 USD 2,8051
1 EUR 4,1808
1 CHF 2,7722
1 GBP 4,6036
1 UAH 0,3506
1 CZK 0,1587
1 RUB 0,0946

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   3243,42 zł
 sprzedaż   35729,93 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 27.11.2009; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 27.11.2009; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,19 
EURIBOR EURO 0,7150
LIBOR
 CHF 0,2550

EUR 0,6713
USD 0,2725
GBP 0,6125

(dane na dzień 27.11.2009, 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:
listopad 2009 (wartość w pkt.)
 Wolumen transakcji (tys.) Kurs końcowy ceny Zmiana ceny (w %)
WIG 80 348,15 39 335,07 -1,52
WIG20 25 567,62 2333,43,37 -2,09
mWIG40* 12 592,31 2265,07 -1,08
SWIG-80 12 844,40 11 146,06 -1,26
* dawniej MIDWIG (dane na dzień 27.11.2009)

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 27.11.2009, 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 27.11.2009, 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 27.11.2009, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,49 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,22
Olej napędowy  3,92
(dane na dzień 27.11.2009, 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 27.11.2009, 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.

Szybsze rozpoczęcie prac budowlanych. Procedura rozpoczynania 
prac budowlanych ma ulec skróceniu dzięki przygotowanemu przez 
Komisję Przyjazne Państwo projektowi nowelizacji prawa budowlane-
go. Według nowych przepisów zamiast starostów pozwolenia na budo-
wę będą mogli wydawać wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. 
Będą jednak musieli zawrzeć odpowiednie porozumienie ze starostą, 
który dziś jest odpowiedzialny za wydawanie decyzji zezwalających 
na rozpoczęcie inwestycji budowlanych. Porozumienie takie nie będzie 
mogło być zawarte w przypadkach, w których inwestorem jest gmina, 
gminna osoba prawna, inna gminna jednostka organizacyjna, związek 
międzygminny lub gmina wykonująca zadania objęte porozumieniem 
międzygminnym.
Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej podczas ostat-
niego posiedzenia (24-25 listopada) nie zmieniła stóp procentowych. Na-
dal wynoszą one: referencyjna – 3,5 proc. w skali rocznej, lombardowa 
– 5 proc., depozytowa – 2 proc., a stopa redyskonta weksli – 3,75 proc. 
Ostatnie informacje dotyczące polskiej gospodarki, w tym dane o pro-
dukcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, a także dane o wynikach 
finansowych przedsiębiorstw wskazują na poprawę aktywności gospo-
darczej w III kw. br. W dalszym ciągu zmniejsza się jednak akcja kredy-
towa w sektorze przedsiębiorstw oraz utrzymuje się niski wzrost kredytu 
dla sektora gospodarstw domowych. Jak czytamy w komunikacie NBP, 
Rada podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że przystąpienie Polski 
do ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym 
terminie, po uzyskaniu koniecznego poparcia politycznego dla zmian 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych aktach prawnych nie-
zbędnych dla przyjęcia euro w Polsce.
„Rodzina na swoim” także dla singli. Szykują się zmiany w programie 
„Rodzina na swoim”. Wiceminister infrastruktury Piotr Styczeń zapowie-
dział, że poszczególne rozwiązania prawdopodobnie będą wchodziły w 
życie w różnych terminach. Z dopłat do kredytu będą mogły skorzystać 
również osoby samotne, a nie – jak do tej pory – jedynie rodziny i osoby 
samotnie wychowujące dzieci. Dofinansowanie w ramach „Rodziny na 
swoim” będzie jednak możliwe nie wcześniej niż od lipca 2010 r. Resort 
infrastruktury rozważa, czy jednocześnie z objęciem singli dopłatą nie 
obniżyć pułapu cen mieszkań, którego nie wolno przekroczyć, jeśli chce 
się taką dopłatę dostać (wyjątkiem mają być gminy sąsiadujące z mia-
stami wojewódzkimi, tam możliwy będzie wzrost limitu). 
Kongres Zarządców i Administratorów Nieruchomości. Wicemini-
ster infrastruktury Piotr Styczeń podkreślił podczas II Ogólnopolskiego 
Kongresu Zarządców i Administratorów Nieruchomości, zorganizowa-
nego 24 listopada w Warszawie przez Wydawnictwo FORUM, że na 
pośrednikach w obrocie nieruchomościami i zarządcach nieruchomości 
spoczywa szczególna odpowiedzialność w zakresie promowania zapisu 
ustawowego dotyczącego świadectwa charakterystyki energetycznej i 
jego przełożenia na praktykę rynkową. Przypomniał także, że certyfi-
katy energetyczne dla budynków są obowiązkowymi dokumentami przy 
dokonywaniu transakcji wynajmu lub sprzedaży lokalu mieszkalnego. 
Kongres, służący podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób zawodo-
wo związany z rynkiem nieruchomości, spełniał wymóg programowy 
obowiązkowego samodoskonalenia stawiany licencjonowanym zarząd-
com i pośrednikom w obrocie nieruchomościami.
Konkurs MRR rozstrzygnięty. Spośród 140 projektów inwestycyj-
nych, które korzystają z unijnej dotacji, najpopularniejszy okazał się 
projekt zgłoszony do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
przez Targi Kielce. Warta 170 milionów rozbudowa kieleckiego ośrodka 
wystawienniczego zyskała poparcie niemal 50 tysięcy internautów. W 
ramach konkursu przebiegającego pod hasłem „Przymierz się” wyso-
kie noty otrzymały także takie projekty, jak modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej oraz 
tzw. projekt BIO, dotyczący wydziałów uniwersytetu w Olsztynie oraz 
Zakładu Doświadczalnego w Bałcynach koło Ostródy, których specyfi-
ka badań dotyczy szeroko rozumianych nauk przyrodniczych.
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OFERTY SPECJALNE

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

BRONOWICE,  
UL. NA POLACH

Dwupokojowe, dwupoziomo-
we mieszkanie w nowym bu-
downictwie, położone w cichej, 
spokojnej okolicy. Duża kuchnia 
(do aranżacji), przestronny sa-
lon z wyjściem na balkon oraz 
duża łazienka, na pierwszym 
poziomie, na drugim sypial-
nia. Kameralny dwupiętrowy 
budynek, mieszkanie znajduję 
się na pierwszym i drugim pię-
trze. Osiedle ogrodzone, dużo 
zieleni, plac zabaw. Gorąco 
polecam. TYLKO 6000 zł/m2 

POWIERZCHNIA 60 m2  
CENA: 360.000

*OFERTY KWALIFIKUJĄ SIĘ DO PROGRAMU „RODZINA NA SWOIM”*

RUCZAJ, UL. ZACHODNIA 

Do sprzedania trzypokojowe miesz-
kanie w spokojnej i cichej okolicy 
w nowym budownictwie. Do miesz-
kania przynależy loggia oraz piwnica. 
Znajduje się ono na wysokim parterze 
w czteropiętrowym bloku z cegły. W po-
bliżu znajduje się duży wybór sklepów, 
blisko TESCO, przedszkole, kościół.  
Dobra komunikacja miejska. Mieszka-
nie wymaga odświeżenia, ale całość 
jest w stanie ogólnie dobrym. 
Gorąco polecam. 
TYLKO 5850 zł/m2

POWIERZCHNIA 65 m2  
CENA 380.000
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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. SUPER PROMOCJA na pierwsze dwie 
działki tylko do końca roku cena: 99.000 zł brutto (z VAT). SPIESZ SIĘ

BNP-123
CENA: już od 99.900 zł brutto z VAT KONTAKT: 510-180-034
        KONTAKT: 509-951-803

TYLKO TERAZ PROMOCJA!

Kozłówek, ul. SPÓŁDZIELCÓW 11 i 12

Trzy mieszkania w bardzo niskiej cenie, 1- pokojowe 
o pow. ok. 25 m², do odnowienia. Do mieszkań 
przynależą piwnice. Dobry i szybki dojazd do 

Centrum. Świetne jako inwestycja.
BNP – 26, 1235

Cena już 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

SKOTNIKI, ul. Starzyńskiego
Działka o pow. 6 a. Działka jest ogrodzona z 3 stron. 

Spokojna okolica, sąsiedztwo domów jednorodzinnych. 
Bardzo dobra lokalizacja. 

BNP-1361
CENA: 139.000 zł KONTAKT: 510-259-399

MODLNICZKA 
Rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego, działka 

budowlana ok. 4,30 ar z wylanymi fundamentami 
domu wolnostojącego z garażem w granicy  działki.

CENA: 215.000 zł brutto                   BNP-338                                           

Możliwość wybudowania domu. Termin realizacji 
czerwiec/lipiec 2010 r.

 CENA: 555.000 zł brutto                    BNP-1419                     
KONTAKT: 510-180-034 

OKAZJA!
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DOBRY KURS W NIERUCHOMOŚCIACH

Więcej ofert: www.polnoc.pl

GM. MICHAŁOWICE, TEREN INWESTYCYJNY, 
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

os. NA STOKU 15, 23, 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)

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: 449.000 zł   KONTAKT: 509-580-818

OKAZJA! TYLKO 4000 zł/a netto

ul. ZYBLIKIEWICZA 5 / Stare Miasto
Garsoniera położona na drugim piętrze w pięciopiętrowej 
kamienicy, o pow. 18,65 m². Mieszkanie do odświeżenia. 

Świetna lokalizacja – 7 min od Rynku Głównego.
BNP-1324

  CENA: 199.900 zł KONTAKT: 510-259-399

ul. WYBICKIEGO 16 / Krowodrza
Mieszkanie jednopokojowe o pow. 30 m² na drugim 

piętrze. Bardzo dobra lokalizacja. Dobrze rozwinięta sieć 
komunikacji miejskiej. Mieszkanie do odświeżenia.

BNP-1391

CENA: 199.000 zł           KONTAKT: 510-259-399
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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 63 m2, umeblowa-
ne, 1800 zł
wola JuStowSKa –rej. Strzelnicy  
70 m2, wysoki standard, 3000 zł  
z wszystkimi 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. 250 m2, dz. 11 a, 
570 000 zł, of. 1525
ruczaJ ul. norMandzKa segment w 
zabudowie szeregowej o pow. 350 m2 z 2000 
roku, działka 280 m2, 1 285 000 zł, of.1515
Szczyglice gm. Zabierzów dom o pow. 
użytk. 310 m2 w trakcie remontu general-
nego, będzie oddany w stanie deweloper-
skim, nadaję się również pod działalność 
usługowo-biurową, dodatkowo na działce 
stoi wolnostojący budynek gospodarczy o 
pow. 36 m2, działka 14,69 a, 650 000 zł
Szczyglice gm. Zabierzów dom ok. 
240 m2, po remoncie generalnym sześć lat 
temu, dz. 9,28 a, istnieje możliwość jeszcze 
rozbudowy budynku poprzez adaptację 
poddasza, 900 000 zł

Licencja zawodowa nr 225

Obiekty i lokale użytkowe

Wynajem
ul. 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. 42 m2 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, 3 000 000 zł, of.1432
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KRAKÓW, STAROWOLSKA - okolice - BH595
Dom w zabudowie bliźniaczej o nowoczesnej architekturze.  
Powierzchnia 160 m2 na działce 400 m2. Dom 1-piętrowy  

z przestronnym dodatkowym pokojem na poddaszu, w sumie  
5 pokoi, toaleta, łazienka, garderoba oraz garaż.  

Dom w stanie deweloperskim położony na lekkim wzniesieniu  
z wystawą zachodnią.
Cena: 1 450 000 zł

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

tel. 012 428 5058
fax 012 428 5059

e−mail: biuro@buyhouse.pl

GSM: 722 108 722; 722 300 309

www.buyhouse.pl
TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

KRAKÓW, BRONOWICKA - BH592
Budynek wolnostojący o pow. 266 m2 z własnym parkingiem. 

Każdy poziom liczy ok. 90 m2. Stan deweloperski, w standardzie: 
wylewki, gładzie na ścianach, ogrzewanie gazowe - piec 

2-funkcyjny oraz kaloryfery, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, 
drzwi wewnętrzne, biały montaż w łazienkach oraz toaletach. 

Doskonały pod siedzibę firmy oraz na prowadzenie usług. 
Cena: 2 300 000 zł

KRAKÓW, OLSZA - BH597
Dom w zabudowie bliźniaczej położony w willowej części OLSZY. 

Piętrowy, częściowo podpiwniczony o pow.290 m2 na działce 
7,55 a z dwustanowiskowym garażem wolnostojącym.  

Standard: okna drewniane, ogrzewanie centralne gazowe, parkiet, 
terakota, 2 linie tel., Internet, TV sat, system alarmowy.  

Lokalizacja idealna na siedzibę firmy i na prowadzenia usług. 
Cena: 2 990 000 zł 

KRAKÓW, REYMONTA - okolice BH594
Kamieniczka o pow. ok. 150 m2 na działce 115 m2.  

Budynek 1-piętrowy z poddaszem użytkowym. Parter: pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój; pół-piętro: pokój; I piętro: 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka, toaleta; poddasze: pokój, kuchnia, łazienka. 
Budynek w dobrym stanie technicznym. Doskonały pod inwestycję, 

czy na siedzibę firmy. 
Cena: 1 500 000 zł

KRAKÓW, ALEJA KIJOWSKA - BH585
2-pokojowe mieszkanie w stanie idealnym, o pow. 34,33 m2, 

znajdujące się na 4 piętrze w nowoczesnym budynku z recepcją, 
monitoringiem, windą oraz parkingiem w okolicy ul. Królewskiej. 

Rozkład: pokój dzienny z aneksem kuchennym, sypialnia,
łazienka, przedpokój. Mieszkanie w pełni umeblowane  
i wyposażone. Możliwość kupna miejsca postojowego  

w garażu podziemnym. 
Cena: 325 000 zł

KRAKÓW, ALEJA ARTURA GROTTGERA - BH588
Przestronne, jasne mieszkanie o powierzchni 87,6 m2, usytuowane 
na siódmym piętrze w bloku mieszkalnym z 1966 roku w okolicy 

Nowego Kleparza. Rozkład: 3 pokoje, kuchnia, schowek/garderoba, 
łazienka, toaleta, korytarz. Dodatkowo loggia z pięknym widokiem  

na miasto. Możliwość adaptacji całej powierzchni  
wg. własnych upodobań. Ok.10 min. spacerem do Rynku Głównego. 

Cena: 680 000 zł

Odkrywamy urocze miejsce w Krakowie!
•	 Kraków,	Podgórze	–	Soboniowice

•		20	domów	w	zabudowie	bliźniaczej

•		Budowane	w	technologii	tradycyjnej

•		Wykonane	z	materiałów	wysokiej	jakości

•		Domy	137	m2	z	garażami	i	widokowymi		
tarasami!

•		Działki	od	3	do	5	a

•		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.

•  Stan surowy zamknięty lub deweloperski

OSIEDLE KUKIEŁEK GOLKOWICKICH

Oferta	spełnia	wymogi	programu	„RODZINA NA SWOIM”

CENA: 466 000 zł + 7% VAT
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Licencja nr 3051

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

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

!!!Willa Awangarda - 57-114	m2,	BEZ	PROWIZJI	!!!	 od	7490	PLN	brutto/m2

Łobzowska -	44	-	90	m2,	wykończone	 14	000	PLN	brutto/m2

Macedońska	-	29	-	71	m2,	stan	surowy,	BEZ	PROWIZJI!!!	 od	6527	PLN	brutto/m2

ok. Starowiślnej	-	30	-	141	m2,	garaż	podziemny	 od	11	200	PLN	brutto/m2

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

Al. Mickiewicza - 130	m2,	biurowy,	po	remoncie	 5000	PLN
Floriańska - 130	m2,	1	p.,	do	wejścia	 6500	PLN
Floriańska - 83	m2,	wysoki	parter,	3	pomieszczenia	 4950	PLN
Krakowska	-	102	m2,	front,	parter	 100	PLN	netto/m2	neg.
Krakowska	-	24	m2,	witryna,	frontowy	 1600	PLN	netto
Krupnicza - 115	m2,	I	piętro	 60	PLN/m2

Kazimierz –	69	m2,	parter,	front,	witryna,	2	wejścia	 5900	PLN
Miodowa – 24	m2,	do	wejścia,	parter,	biurowy	 4500	PLN
ok. Rynku Głównego	- 150	m2,	parter,	front,	witryna	 45	000	PLN
ok. Wybickiego	–	650	m2,	budynek	wolnostojący,	parking,	 38	000	PLN
Plac Axentowicza - 220	m2,	7	pokoi,	4	a,	dom	do	wynajęcia	 5000	PLN
Rondo Mogilskie -	dom,	180	m2	pow.	użytkowej,	parking	na	6	aut	 9000	PLN
Rynek Główny - 120	m2,	I	p.,	po	remoncie	 4500	PLN
Zwierzyniecka - 150	m2,	parter,	biurowo	-	usługowy	 8500	PLN
Zwierzyniecka	–	lokale	handlowe,	55	i	60	m2	 150	PLN	/	m2

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
Kazimierz –	200	m2,	piwnice	pod	pub	 1	260	000	PLN
ok. Floriańskiej	-	100	m2,	parter,	front,	działający	lokal	 28	000	PLN/m2

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

ok. Małego Rynku -	100	+	66	m2,	parter	i	piwnica,	witryna,	udział	 3	600	000	PLN
ok. Poczty Gł. -	45	m2,	parter,	witryna	+	160	m2	przyziemie	 1	400	000	PLN
ok. Starowiślnej	-	44	m2,	80	m2,	front,	witryny	 10	500	PLN	netto/m2

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

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Karmelicka	-	1260	m2	p.	uż.+	WZ	na	500	m2,	5,5	a,	wolna	 21	000	000	PLN
Kościuszki - 1730	m2	mieszkań	+	garaż	podziemny,	12a,	WZ		 7	000	000	PLN
Krakowska -	p.c.	620	m2,	działka	2,7	a,	stan	dobry,	WZ	na	rozbudowę	 do	neg.
Królowej Jadwigi	-	p.c.	450	m2,	10	a,	do	częściowego	remontu	 3	650	000	PLN
Krowoderska	-	wolna,	WZ	na	1200	m2	w	trakcie,	działka	4,5	a	 4	000	000	PLN
ok. Józefińskiej	-	pensjonat,	500	m2,	33	m.	nocleg.,	WZ	na	piętro	 6	000	000	PLN
ok. Placu Wolnica	-	1630	m2	p.	uż.,	pozw.	na	budowę,	2	lokale,	6,5	a	 4	500	000	PLN
ok. Placu Nowego	-	1150	m2	mieszkań	+	500m2	strychu		
+	350m2	piwnic,	lokale	 5	000	000	PLN
ok. Rynku -	1280	m2,	pozw.	na	remont,	działka	496	m2	 16	500	000	PLN
ok. Straszewskiego -	463	m2	+	92	m2	oficyna,		
rozbud.	do	3500	m2,	wolna		 11	000	000	PLN
ok. Wawelu	-	8100	m2,	WZ	na	hotel	lub	apartamenty,	wolna	 62	000	000	PLN
Topolowa	-	1000	m2	PUM	+	strych	(wysoki)	300	m2	+	piwnica	200	m2	 2	200	000	EUR
Wieliczka -	879,11	m2,	dobry	stan,	trzy	kondygnacje,	10	a	 1	865	000	PLN
Zyblikiewicza	-	WZ	na	1102	m2,	wolna,	stan	dobry	 4	900	000	PLN	neg.

MIESZKANIA 1−2 pok. − SPRZEDAŻ
(79 ofert na stronie)

Angel City – 40	m2,	6p.,	ładny	widok,	do	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-	36	m2	,wysoki	parter,	do	wejścia	 330	000	PLN
Smocza – 59	m2,	parter,	do	remontu	 735	000	PLN

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
Monte Cassino –	78	m2,	garaż	,	stan	deweloperski	 750	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
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
Rajska – 109	m2,	1	p.,	5	pokoi,	stylowe,	umeblowane	 1	308	000	PLN
Salwator – 97m2,	4	p.,	winda,	wys.	standard,	wyposażone,	2	balk.	 1	100	000	PLN
Starowiślna - 88	m2,	2	p.,	nowe,	stan	dewelop.,	loggia,	piwnica	 8500	PLN/m2

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

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

DOMY − SPRZEDAŻ
(30 ofert na stronie)

gm. Zielonki -	140	m2,	1/2	bliźniaka,	5	a,	stan	dewelop.	 395	000	PLN
Michałowice -	250	m2,	27	a,	wykończony,	wys.	stand.	 1	800	000	PLN
ok. Grunwaldzkiej	–	140	m2,	3	a	 1	150	000	PLN
Radzikowskiego	-200	m2,	do	remontu,	14	a	 900	000	PLN
Rydla –	200m2,	5	a,	wysoki	standard	 2	200	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	400	000	PLN

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ
(50 ofert na stronie)

gm. Michałowice - 21	a,	budowlana	 300	000	PLN
Mogilany	-	10	a,	budowlana,	widokowa	 200	000	PLN
Marszowiec	– 10;11;12;15	a,	budowlane,	uzbrojone,	widokowe	 45	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.	biurowy	o	pow.	uż.	23	580	m2	 30	000	000	PLN
Pachońskiego – 2,2	ha,	24	064	m2	PUM,		 27	000	000	PLN
Pachońskiego – 75	a,	5694	m2	PUM	 10	000	000	PLN
Tomaszowice	-	60	a,	projekt	na	8	domów	jednorodz.	 28	000	PLN	netto/a
Witkowicka	-	41,38	a,	bud.,	wg	planu	zagosp.		
	domki	szereg.,	ok.	2000	m2	PUM	 50	000	PLN/a

PLNMIESZKANIA − WYNAJEM
(35 ofert na stronie)

Bandurskiego – 63	m2,	umeblowane,	do	wejścia	 1800	PLN
Długa -	85,5	m2,	III	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,	IV	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,	III	p.,	wyposaż.,	wys.	standard,	balkon,	parking	 4000	PLN
Rydla - 53	m2,	I	p.,	2	pokoje,	do	wejścia,	garaż	 1900	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

MIESZKANIA
45 m2, 2-pok., RUCZAJ, Europejskie, nowe, do wykończenia, 1/4 p., winda, oddzielna 
kuchnia, loggia. Of 1385 309 000 zł
47,6 m2, 2-pok., LEA, ciekawie zaaranżowana adaptacja poddasza z 2002 r.,  
studio z możliwością podziału na 2 pokoje. Of 3430 WYŁĄCZNOŚĆ 415 000 zł
48 m2, 3-pok., WOLA JUSTOWSKA, 2001 r., wys. standard,  
kameralne osiedle, poddasze, po podłodze 66 m2! Of 3531 520 000 zł
55 m2, 3-pok., RUCZAJ, Europejskie, do wykończenia, 3/4 p., winda,  
oddzielna kuchnia; b. jasne, loggia. Of 1382 364 300 zł
56 m2, 2-pok., OBOŹNA, 1999 r., 1/4 p., duże pokoje 30+15 m2,  
balkon, garderoba; os. zamknięte. Of 456 510 000 zł
64 m2, 3-pok., MARCZYŃSKIEGO, wys. standard, 3/4 p., winda. Of 2369 430 500 zł

65 m2, 3-pok., CHMIELENIEC, 1/4 p., 2002 r., wys. standard. Osiedle  
zamknięte, w sąsiedztwie Kampus UJ, centrum sportowe. Of 3436 462 500 zł
66 m2, 3-pok., WIELICZKA, Reformacka, 2000 r. 1/2 p., do wejścia,  
taras 9 m2; ciche osiedle niskich bloków. Of 3308 395 000 zł
70 m2, 3-pok, MODRZEWSKIEGO, 2002 r., wys. standard. Of 2606 509 000 zł
72 m2, 3-pok., KLUCZBORSKA, nowe, do wyk., 1 p., winda, przestronne,  
rozkładowe, duża loggia, os. strzeżone. Kupujący bez prowizji! Of 3467 525 000 zł
74 m2, 3-pok., KS. MEIERA, 2008 r., 7/8 p., wys. standard,  
miejsce postojowe, duży balkon, widok na cały Kraków. Of 3070 498 000 zł
81 m2, 4-pok., PSZCZELNA, 2005 r., 3p/4, 2-poziomowe,  
wys. standard, klimatyzacja, taras. Of 2917 649 000 zł
88 m2, 4-pok., SOLSKIEGO, 2-poziomowe, wys. standard,  
kuchnia osobno, 2 balkony, piwnica. Of 1326 670 000 zł

Ponad 700 aktualnych Ofert! www.activnieruchomosci.pl

WĘGRZCE, 400 m2, 2003 r. komfor-
towy, wys. standard, 2-pokoleniowy. 

Działka 15 a, zagospodarowana.  
Of 3426, 1 250 000 zł

KRZYWACZKA, 234 m2, 
wolnostojący, wys. standard, sauna, 

garaż 40 m2. Działka 55 a.  
Of 3453, 920 000 zł

GAJ, 186 m2, wolnostojący, stan 
deweloperski, 5 pokoi. Działka 6,5 a. 

Of 2690, 720 000 zł

WIELICZKA, Grabówki, 146 m2, 
2000 r., do wejścia, 4 pokoje. Działka 
12 a, widokowa. Of 2054, 600 000 zł

JANUSZOWICE, 272 m2, do wyk., 
projekt indywidualny, podpiwniczony. 
Działka 8 a, spokojna okolica, 6 km 
od Krakowa. Of 3421, 600 000 zł

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

Of 1465, 520 000 zł

LIBERTÓW, 146 m2, pół bliźniaka, 
stan surowy otwarty, doprowadzone 

media. Działka 3a.  
Of 2755, 299 000 zł

TONIE, 180 m2, 2002 r., 5 pokoi, 
garaż na 3 samochody. Pięknie 
zagospodarowana działka 18 a.  

Of 1366, 1 490 000 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

OLSZANICA, 220 m2, pół bliźniaka, 
do wykończenia. Dz. 4,5 a. Of 2474, 

870 000 zł

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

Of 1630, 580 000 zł

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

SZCZYGŁÓW, 5 km od Wieliczki,  
300 m2, 2001 r., wys. standard.  
Zagospodarowana działka 47 a!  

Of 3428, 1 250 000 zł

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

klasy. Działka 11 a.  
Of 3444, 1 150 000 zł

ZIELONKI, centrum, 180 m2, stan 
deweloperski, podpiwniczony,  

5 pokoi. Działka 9 a.  
Of 223, 860 000 zł

KRYSPINÓW, 200 m2, stan sur. 
otwarty, 5 pokoi Działka 9 a.  

Of 2892, 600 000 zł
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MIESZKANIA

1−POKOJOWE/GARSONIERA
99.000 19,63 m2 REJ. LIMANOWSKIEGO suterena po remoncie 9719
140.000	 20	m2	 KOZŁÓWEK	po	część	rem.	10151
180.000	 23,29	m2	 KANTORA	2/4	p.,	nowe	okna	i	drzwi	10143
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,	kancelarię	10109

2−POKOJOWE
230.000 30 m2 STOIGNIEWA stan dewelop. 9998
238.000	 35,4	m2	 AZORY	do	bieżącego	rem.,	3/10	p.,	okna	plastikowe	9866
245.000	 36	m2	 AL.	POKOJU	DĄBIE	do	gen.	rem.,	ciemna	kuch.	9164
251.000	 46	m2	 WLOTOWA	os.	KOZŁÓWEK	jasna	kuch.,	balkon	7879
270.000	 54	m2	 CENTRUM	B	parkiet,	balkon,	duża	kuch.	9894
270.000	 38	m2	 PRĄDNIK	BIAŁY	udział,	mieszkanie	2-pok.,	kuch.,	działka	2,74	a	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
275.000	 37	m2	 BERNARDYŃSKA	parter,	po	rem.,	lok.	uż.	of	9526
336.000	 41,9	m2	 STAROWIŚLNA	nadbudowa,	po	gen.	rem.	9966
338.000	 53	m2	 MITERY	parkiet,	balkon,	do	bież.	rem.,	1/4	p.	9735
359.000	 46	m2	 KUJAWSKA	4	piętro,	łaz.	po	rem.,	balkon,	10004
345.000	 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.	stand.,	ogródek	9428
380.000	 70	m2	 BOREK	FAŁĘCKI	1	p.,	po	rem.,	wys.	stand.	9429
390.000	 59	m2	 MEISSNERA	3/10	p.,	mozaika,	flizy,	garaż	25.000	8902
410.000	 65	m2	 KIJOWSKA	3	p.,	do	bieżącego	rem.,	loggia	9862
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.	stand.	9643
1.100.000	 109,7	m2	 POMORSKA	do	rem.,	2	piętro,	ogrz.	miejskie	8600
1.200.000	 143	m2	 DŁUGA	2	piętro,	winda,	stan	db.,	na	kancelarię,	gabinety	9913
1.300.000	 177	m2	 AL.	SŁOWACKIEGO	6	pok.,	inst.	po	rem.,	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

13 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

550.000	 100	m2	 6,28	a	 TYNIEC	4	pok.,	2	łaz.,	ogrz.	węglowe,	balkon,	garaż,	10129
720.000	 210	m2	 6	a	 ZAKOPIAŃSKA	świetny	na	działalność	7695
1.050.000	 210	m2	 3,5	a	 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
350.000	 100	m2	 2,5	a	 RZĄSKA	3	pok.,	kuch.,	łaz.,	poddasze	do	wykończ.	10157
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	i	6,21a			SOBONIOWICE	z	WZ	na	dom	z	garażem,	p,	w,	g,	kan.	10058,	10059
240.000	 12	a	 ZESŁAWICE	pozwolenie	na	bud.	jedn.,	p,	w,	g	9963
300.000	 6,7	a	 WITKOWICE	szer.	19	m,	kształt	trapezu,	jest	PZP,	p,	w,	g,	kan.	9262
375.000	 5,62	a	 BIELANY	szer.	19	m,	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	budowlane	9024
100.000	 20	a	 RYBNA	szer.	24	m,	p,	w,	g,	kan.,	widokowa,	9886
110.000	 16	a	 ŁUCZYCE	GM.	KOCMYRZÓW	szer.	23	m,	4	działki	obok	siebie	p,	w,	g	9821
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	50	x	52	m,	asfalt,	p,	w,	widok,	możl.	kupna	26a	9956
180.000	 33	a	 REJ.	GOŁUCHOWIC	GM.	SKAWINA	kształt	L,	szer.	24	m,	 
	 	 pozw.	na	bliźniak,	p,	w,	g	9893
187.000	 14	a	 BALICE	szer.	35	m,	widokowa,	p,	w,	g	10055
200.000	 19,55	a	 RATAJÓW	K/SŁOMNIK	szer.	26	m2,	płaska,	słoneczna,	las	blisko,	p,	w	9747
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
1000	PLN	 40	m2	 BRONOWICKA	umeblowane,	lodówka	10140
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	1000	zł/m-c	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	gastronom.,	104	m2,	wejście	z	ulicy,	 
	 	 piwnice	z	łukowym	sklepieniem,	możl.	ogródka,	na	gastr.,	galerię	6027

Oferty specjalne !

DO WYNAJĘCIA
ARMII KRAJOWEJ Tarasy Verona 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
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Kraków, Armii Krajowejnieruchomości
B.W.	Taraba
Nr Licencji: 1615

31−116 Kraków ul. Studencka 6

Mieszkania − sprzedaż

Garsoniery, 1 − pokojowe
28 m2 - ul. Chocimska - I/III, po remoncie - 243 000 zł
49,2 m2 p. c. - ul. Loretańska – III/III, nowe studio na poddaszu – 486 000 zł
52 m2 – ul. Moniuszki – II/III, balkon, łatwo zrobić 2 pokoje – 410 000 zł

2 − pokojowe
34,9 m2 - ul. Siemaszki - I/IV, loggia - 270 000 zł
35,5 m2 – ul. Jaremy – II/X, po remoncie – 225 000 zł
39,3 m2 – Al. B. Prażmowskiego – I/III – 299 000 zł
41,7 m2 – Kazimierz ul. Przemyska – III/III, do wykończenia – 359 000 zł
42,4 m2 – ul. Sołtysowska – II/IV, 7-letnie, balkon, winda – 290 000 zł + 30 000 zł garaż
44 m2 – ul. św. Filipa – III/III, nowe, na poddaszu – 450 000 zł
45,4 m2 - ul. Dunin - Wąsowicza - V/X, loggia - 385 000 zł
50,5 m2 – ul. Krupnicza – IV/V, k. j., rozkładowe – 475 000 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. Brodowicza – II/III, balkon – 460 000 zł
56 m2 – ul. Chopina – III/III, 2 balkony – 480 000 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 – 477 000 zł
59,7 m2 p. c. - Kazimierz - V/V, balkon, nowe studio na poddaszu - 465 000 zł
65,4 m2 – ul. Mazowiecka – II/V, balkon – 570 000 zł
70 m2 - ul. Krowoderska - III/IV, balkon, zadbana kamienica - 580 000 zł
73 m2 – ul. Kielecka – I/III, balkon, loggia – 660 000 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
59,1 m2 - Kazimierz ul. Przemyska - III/III, po remoncie, balkon - 529 000 zł
60 m2 – ul. Kazimierza Wielkiego – I/IV, loggia – 490 000 zł
61,5 m2 - ul. Galla - III/III, balkon, do wykończenia - 519 000 zł
64,7 m2 – ul. Ujejskiego – 0/III, balkon, po remoncie – 570 000 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 82,7 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 249,5 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
Wola Justowska ul. Hamernia 71 m2 + 2,84 a - ½ domu, do remontu – 450 000 zł
ok. Rudawy 75 m2 + 10 a – wolnostojący, murowany, podpiwniczony, do zamieszkania, 
atrakcyjny – 395 000 zł, of. DZ/231
Wielkie Drogi k/Skawiny 90 m2 + 69 a + stodoła - wolnostojący, murowany, do remontu - 
250 000 zł, of. DZ/215
Czaple k/Słomnik 100 m2 + 14,7 a + garaż blaszak - 4-letni, wolnostojący, murowany, 
działka widokowa, zagospodarowana - 365 000 zł, of. DZ/212
ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 100 m2 + 42 a + stodoła - drewniany, wolnostojący, w pięknej 
okolicy z widokiem na klasztor, do remontu - 280 000 zł, of. DZ/217
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a - wolnostojący, parterowy, z klimatem, drewniany  
z bali - 270 000 zł, of. DZ/213
ok. Słomnik ok. 100 m2 + 34 a – murowany, wolnostojący, do niewielkiego remontu  
– 270 000 zł, of. DZ/235
Wola Justowska 100 m2 + 7 a - do remontu lub rozbiórki, piękna działka z miejscem na drugi 
dom - 1 580 000 zł, of. DK/197
Bronowice 113 m2 + 30 m2 strychu - parter domu - 873 000 zł, of. DK/188
Czernichów 115 m2 + 12 a + budynek gospodarczy z garażem – wolnostojący, murowany, 
nad Wisłą – 360 000 zł, of. DZ/233
Skawina – Kopanka 116,5 m2 z 2 garażami + 6,14 a – dom wolnostojący, parterowy,  
do niewielkiego remontu – 349 000 zł, of. DZ/221
Łączany gm. Brzeźnica 120 m2 + 7,23 a + 80 m2 bud. gospod. – wolnostojący, murowany, 
po remoncie – 320 000 zł,
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
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

www.taraba.gratka.pl

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
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
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 – 380 000 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
Skotniki 10,4 a – budowlana, uzbrojona, płaska, II linia zabudowy – 360 000 zł
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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PROMOWANE OFERTY Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 24/2009  04.12 – 17.12.2009

MODLNICZKA
Działka 5 a, widokowa, media wpięte.
Rozpoczęta budowa domu jednorodzin-
nego. W cenie projekt budynku.
CENA: 215 000 zł

Biuro Nieruchomości PÓŁNOC
Tel. (12) 638-48-88

KOZŁÓWEK, UL. SPÓŁDZIELCÓW 11, 12
Trzy mieszkania w bardzo niskiej cenie,  
1- pokojowe o pow. ok. 25 m², do odnow-
ienia. Do mieszkań przynależą piwnice. 
Dobry i szybki dojazd do Centrum.  
Świetne jako inwestycja. BNP – 26 i 1235
CENA: 139.900 zł
Biuro Nieruchomości PÓŁNOC
Tel. 510-259-399

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. (12) 632-25-38

RAKOWICE UL. KĄTOWA
1-pokojowe mieszkanie o pow. 31,72 m2, po rem. gen.,  

umeblowany i wyposażony aneks kuchenny,  
I p. w kamienicy, własność hipoteczna, piwnica, of.1547

CENA: 199 000 zł
Biuro Nieruchomości Gordon & Webster

Tel. (12) 632-25-38

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. (12) 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. (12) 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. (12) 292-43-23

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

Leach & Lang
Tel. 608 406 803

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

Leach & Lang
Tel. 608 406 803

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. (12) 623-02-69

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. (12) 623-02-69

BRONOWICE, VILLA VERONA  
ul. Bronowicka
40 m2, wykończone w wysokim stan-
dardzie, salon z aneksem + sypialnia,  
4 p./5 p., apartamentowiec z 2007 r.
CENA: 389 000 zł

Biuro Nieruchomości Zawadzki
Tel. (12) 636-22-44

OKOL. RONDA MOGILSKIEGO
wynajem, lokal biurowy, 83 m2,  
1 p./2 p., zadbana kamienica
Idealny na kancelarię!
CENA: 3 500 zł netto/miesiąc

Biuro Nieruchomości Zawadzki
Tel. (12) 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. (12) 428-50-58

BRONOWICE, UL. NA POLACH
2-pokojowe, dwupoziomowe mieszkanie, 
Duża kuchnia, przestronny salon, sypialnia, 
duża łazienka, balkon sypialnia. Nowe 
budownictwo, cicha, spokojna okolica. 
Powierzchnia 60 m2
CENA: 360 000 zł
Great House
Tel. (12) 633 14 36

RUCZAJ, UL. ZACHODNIA 
3-pokojowe mieszkanie, loggia, piwnica, 
wysoki parter. Spokojna i cicha okolica, 
nowe budownictwo. Powierzchnia 65 m2
CENA 380 000 zł

Great House
Tel. (12) 633 14 36 
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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. (12) 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. (12) 426-51-26

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

Biuro Nieruchomości Magnat
Tel. (12) 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. (12) 292-02-65

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

Mirage Nieruchomości
Tel. 501-717-893

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. 501-717-893

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. (12) 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. (12) 260-21-50

WYSOKA OK. KALWARII  
ZEBRZYDOWSKIEJ 
dom 120 m2 + stodoła, w dobrym stanie, 
wolnostojący, murowany, 
ładna widokowa działka 17 a
CENA: 235 000 zł

Nieruchomości B.W. TARABA 
Tel. (12) 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. (12) 422-95-18

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

WD PARTNER
Tel. 501-325-420

UL. ARMII KRAJOWEJ
Lokal do wynajęcia
Tarasy Verona 65 m2
CENA: 2600 zł

WD PARTNER
Tel. 501-325-420

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

Blisko Ronda Mogilskiego,  
w sąsiedztwie zabudowy wysokiej

Działka doskonała na lokatę kapitału

Biuro Nieruchomości
GRUNT

Tel. (12) 632-88-38

BOREK FAŁĘCKI
Pow., 32,5 a. W planie pod zabudowę szeregową

wymiary: 45 m x 70 m, max wysokość 3 kondygnacje, 
wskaźnik - 0,3. CENA: 60 000 zł/a

Biuro Nieruchomości
GRUNT

Tel. (12) 632-88-38
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SPRZEDAŻ
Mieszkania

Bydgoszcz QQ Wyżyny, 53 m2, trzypokojowe z od-
dzielną kuchnią. ZARZĄDCA - wspólnota miesz-
kaniowa. Czynsz na 1 osobę - 370 zł, na 2 - 410 
zł. Przed blokiem parking tylko dla mieszkańców, 
ogrodzony, zamykany. Atutem tego mieszkania 
jest dobra lokalizacja - blisko szkoły, sklepy, tar-
gowisko, komunikacja we wszystkich kierunkach 
miasta. Cena 229.000 zł. Tel. 660-988-546, e-mail: 
lena927@wp.pl

Dziwnówek, QQ 70 m2, 500 m od morza. Cicha, 
spokojna okolica. Mieszkanie jest w wysokim stan-
dardzie. Tel. 606-405-508, e-mail: tomaszkonrad@
gmail.com

Gdańsk, QQ 38 m2, V p./X p., 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, balkon, hipoteczne, blisko morza. Cena 
200.000 zł. Tel. 517-401-771

Gdańsk QQ Wrzeszcz, 64 m2, wysoki parter. Dobry 
rozkład, pokoje 17, 15 i 10 m2, duża, kuchnia. 
Duża łazienka z wc, nowy junkers na ciepłą wodę. 
Budynek z lat 50-tych z cegły, dach po remoncie. 
Duża piwnica. Miejsce do parkowania przy posesji. 
Cena 384.000 zł. Tel. 501-60-44-63, e-mail: dbo-
rzestowska@wp.pl

Kraków, ul.QQ  Beskidzka, Podgórze, 36 m2, 1 pokój 
z jasną kuchnią, balkonem i piwnicą. Przedpo-
kój z miejscem na szafę wnękową, wyflizowana 

łazienka, okna PCV z żaluzjami. Blok ocieplony, 
wyremontowane klatki schodowe. Bardzo dobra 
komunikacja, w pobliżu Bonarka City Center. Cena 
214.000 zł. Tel. 604-140-132

Kraków, ul.QQ  Białoprądnicka, 43 m2, W grę wcho-
dzi również wynajem za kwotę 1600 zł + czynsz i 
media Cena 325.000 zł. Tel. 502-244-785, e-mail: 
aisem@wp.pl

Kraków, ul.QQ  Białoprądnicka, 52,5 m2, dwupoko-
jowe, duży balkon. Cicha i spokojna okolica. W 
pobliżu korty tenisowe, park. Możliwość dokupie-
nia garażu w podziemiu budynku. Cena 330.000 
zł. Tel. 794-319-020

Kraków, ul.QQ  Bobrzyńskiego, 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. Spokojna 
okolica. Cena 340.000 zł. Tel. 790-229-009, e-mail: 
bobrzynskiego@poczta.onet.pl

Kraków, ul.QQ  Bosaków, Olsza, 30 m2, jednopo-
kojowe, pokój ok. 20 m2, garderoba, ciemna 
kuchnia, łazienka z wc, mały przedpokój. na 
strzeżonym osiedlu. na strzeżonym osiedlu. 
Mieszkanie słoneczne, ustawne, blisko przy-
stanek autobusowy, dużo zieleni, cisza. Cena 
190.000 zł do negocjacji Tel. 602-256-001, 
e-mail: agnieszka.krzystek@poczta.fm

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Chcesz wybudować dom?
Nie masz czasu?

Rozwiązaniem jest

INWESTOR ZASTĘPCZY

Profesjonalna, kompleksowa  
obsługa inwestycji budowlanych

KERIVA Sp. z o.o.
Tel. 602-682-896
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

Kraków, QQ Centrum, k. kina Kijów, 53 m2, III p., 3 
pokoje + oddzielne pomieszczenie mieszkalne, 
przedpokój, łazienka, kuchnia z oknem na mały 
pokój, długi balkon, piwnica; drzwi wejściowe 
metalowe Gerda, okna plastikowe, winda, obok 
m. zsyp; hipoteczne, w b. dobrym stanie. Cena 
480.000 zł. Tel. 609-936-197

Kraków, os. Centrum EQQ , Nowa Huta, 71,4 m2, 
4-pokojowe,pokój dzienny połączony z kuchnią – 
28 m2,1-pokój 12 m2, 2-pokój 10m2, 3 pokój sypial-
nia 8m2,oddzielnie łazienka i wc, loggia z ruchomą 
zabudową. Mieszkanie bardzo zadbane, w pełni 
wyposażone i umeblowane. Do mieszkania należy 
piwnica 11 m2.Mieszkanie w kameralnym bloku, 
całość tylko 22 mieszkania. Cena 590.000 zł. Tel. 
503-190-949, e-mail: st.tadeusz@interia.pl

Kraków, ul.QQ  Czarnowiejska, 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. 
608-200-480

Kraków, os.QQ  Dywizjonu 303, 27 m2, garsoniera 
+ 5 m2 loggia, po generalnym remoncie, wysoki 
standard, designerska łazienka, kuchnia na wy-
miar, parkiet, rozległy widok – parki. Cena 215.000 
zł. Tel. 784-133-099 

Kraków, ul.QQ  Grota Roweckiego - Zachodnia, Pod-
górze, 47 m2, w stanie deweloperskim z dużym 
balkonem. Salon z aneksem kuchennym, pokój, 
łazienka. Do mieszkania przynależy komórka lo-

katorska. Umowa przyrzeczona - marzec 2010. 
Cena 320.000 zł do negocjacji. Tel. 886-546-942, 
e-mail: g.gorzula@libero.it

Kraków, ul.QQ  Imbramowska, Krowodza, 65,7 m, 3 
pokoje + kuchnia + łazienka + WC + podwójny 
korytarz + duża loggia + piwnica. Plastikowe 
okna, parkiet,flizy, podwieszane sufity, nowe 
wszystkie instalacje, nowe drzwi, wanna z hydro 
masażem, zabudowana kuchnia z sprzętem AGD. 
Blok ocieplony, duża klatka schodowa, 2 windy, 
centralne ogrzewanie z regulacja, miejsca parkin-
gowe, zielona okolica. Cena 450.000 zł. Tel. 886-
606-341, e-mail: kalinovska@hotmail.com

Kraków, KazimierzQQ , Stare Miasto, 82 m2, nowa plom-
ba z 2001 r., wykończone, umeblowane - stan do 
wejścia od zaraz. Ciche miejsce, zieleń. Cena 890.000 
zł. Tel. 691-676-091, e-mail: olbertj@op.pl

Kraków, ul.QQ  Kluczborska, II p., os. Ukryte Pragnie-
nia, 2 pokoje + oddzielna jasna kuchnia, łazienka, 
balkon, komórka lokatorska. Cena 495.000 zł. Tel. 
795-144-466, 0604-692-263 (po godz.16)

Kraków, ul.QQ  Kozia, Podgórze, 53 m2 z dużym 
balkonem. Partycypację mieszkania TBS odstąpię. 
Cena 175.000 zł. Tel. 505-255-342, e-mail: kro-
wokur@onet.eu

Kraków, ul.QQ  Kuźnicy Kołłątajowskiej, 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 

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

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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dobrej pogodzie Tatr. Blok z 2005 roku z pustaka 
ceramicznego, ogrodzony. Istnieje możliwość do-
kupienia lub wynajęcia samodzielnego garażu na 
ogrodzonym dziedzińcu bloku. Cena 369.000 zł. 
Tel. 664-055-604, e-mail: piwko12@msn.com

Kraków, ul.QQ  Marchołta, Prądnik Czerwony, 57 m2, 
I p., 2 pokoje, oddzielna jasna kuchnia (10,5 m2), 
łazienka (5,5m2), przedpokój (9m2) oraz loggia 
(6m2). Blok jest ogrodzony i strzeżony przez ochro-
nę. Czynsz około 170 zł. Dzwonić w godzinach 
15-19. Cena 385.000 zł. Tel. 501-451-567, e-mail: 
trader25@wp.pl

Kraków, os.QQ  Oficerskie, 84 m2 + garaż 18 m2, 3 
pokoje z loggią, IV p. bez windy. Cena 720.000 zł. 
Tel. 602-682-896

Kraków, ul.QQ  Radzikowskiego, Krowodrza, 38 
m2,2 pokoje, III p./ III p., mieszkanie w systemie 
TBS. Kuchnia otwarta na salon, pokój dzienny 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. 791-
414-442., email: biuro@jusmar.com.pl

Kraków, ul. Strzelców, Śródmieście, 58,3 m2,  QQ

3 pokoje, wc osobno, loggia, zadbane, słonecz-
ne, panorama Krakowa i Tatr. Cena 380.000 zł.  
Tel. 880-397-580

Kraków, ul.QQ  Szlak, Stare Miasto, 75 m2, 3 pokoje, 
I p., 2 balkony. Mieszkanie po remoncie, reprezen-
tacyjne. Sprzedam lub zamienię na 2 oddzielne. 
Cena 750.000 zł. Tel. 668-32-03-84

Kraków, ul.QQ  Szuwarowa, Ruczaj, 26 m2 z 16 m2 
tarasem, I p./ III p., budynek z 2000 roku. Pokój z 
aneksem kuchennym z wbudowaną szafą wnęko-
wą, całość w stanie idealnym. Przed blokiem znaj-
duje się duży bezpłatny parking dla mieszkańców, 
na osiedlu wydzielony teren rekreacyjny dla dzieci 
a w bloku centrum wodno-rekreacyjne Eskada. 
Cena 250.000 zł do negocjacji. Tel. 601-134-690, 
e-mail: robert.iwanczak@plusnet.pl

Kraków, ul.QQ  Śliczna, Olsza, 30 m2, 1-pokojowe, IV 
p./VIII p., blok z 2008 r., balkon, piwnica, budynek 
ogrodzony i monitorowany. Lokal wykończony 
materiałami o podwyższonej jakości, umeblowany. 
Pokój 15 m2 z wyjściem na dość duży balkon, kuch-
nia (8m2), łazienka (4m2 ). Za dodatkową opłatą 
miejsce w garażu podziemnym. Cena 265.000 zł. 
Tel. 609-408-321

Kraków, Śródmieście,QQ  36 m2, jednopokojowe, ka-
mienica z 1943 roku. Duża sypialnia, duża kuchnia 
z jadalnią,łazienka, przedpokój. Cena 360.000 zł. 
Tel. 509-235-313, e-mail: mawieczorek@poczta.
onet.pl

Kraków, ul.QQ  Zachodnia, Ruczaj, 44 m2, II p./
IV p., blok z 1998 r. Dwa pokoje i przedpokój z 
drzwiami przesuwnymi,   zabudowana kuchnia i 
wyflizowana łazienka. Mieszkanie nowoczesne i 
ustawne, skierowane na płd -wschód. Do miesz-
kania przynależy piwnica – dostępna bezpośrednio 
z poziomu klatki. W bezpośredniej okolicy do 100 
metrów: pętla autobusowa, przedszkole, poczta, 
sklepy. Cena 320.000 zł. Tel. 602-112-038, e-mail: 
artco@eranet.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

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
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Kraków, ul. ZakątekQQ , 3 pokojowe, 57 m2, loggia. 
Cena 395.000. Tel. 694-383-222

Otwock, QQ 68 m2, mieszkanie ciche, dom z cegły, 
wokół dużo zieleni-lasy, łąki, jezioro, doskonałe 
połączenie z Warszawą, Rolety antywłamaniowe, 
kuchnia z nowym sprzętem, połączona z salonem, 
widna. Balkon od strony lasu, pod oknami ogro-
dzony ogródek .Okna wschód-zachód. Podłoga 
drewniana-dąb i sosna. Cena 390.000 zł. Tel. 509-
481-186, e-mail: idubicka@op.pl

SkawinaQQ , ul. Poniatowska, 50 m2, dwa pokoje z 
kuchnią, I p./I p., okna PCV, drzwi antywłamanio-
we, CO, piwnica, domofon, hipoteczne, budynek 
z cegły, ciche, kameralne. Cena 280.000 zł do 
negocjacji. Tel. 603-782-440, e-mail: nummus@
wp.pl

Warszawa QQ Bemowo, 62,4 m2, 2 pokoje z osobną, 
jasną kuchnią (zabudowa w cenie), balkonem 
oraz garażem podziemnym i piwnicą; III p./ V p. 
z windą. Blok z 2002 r. na strzeżonym osiedlu. W 
przedpokoju 2 szafy wnękowe, drzwi antywłama-
niowe. Cena 520.000 zł. Tel. 602-517-403, e-mail: 
paseo1@o2.pl

Warszawa QQ Białołęka, 44 m2, umeblowane, dostęp 
do TV i internetu, na strzeżonym osiedlu. W po-
bliżu pętla autobusowa z szybkim dojazdem do 
centrum i metra. W okolicy sklep, apteka i kośció-
łek. Cena 319.000 do negocjacji. Tel. 691-536-544, 
e-mail: karol.mojski@gazeta.pl

Warszawa QQ Mokotów, 36,46 m2. Cena 310.000 
zł. Tel. 607-616-445, e-mail: xenabruzdowa1@
tlen.pl

Warszawa QQ Ochota, 74 m2, w pięknej, prestiżowej, 
zabytkowej kamienicy przy Placu Narutowicza. 
Wysokość pomieszczeń 315 cm, wymienione insta-
lacje wodne i elektryczna, nowe okna PCV. Czynsz 
z funduszem remontowym: 522 zł. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Cena 620.000 zł. Tel. 502-600-
559, e-mail: tomek@studioanto.pl

WarszawaQQ , Wilanów, 130 m2, w eleganckiej, no-
wej, kameralnej Rezydencji Skarpa Wilanowska. 
Na zamkniętym terenie 4900 m2 znajdują się trzy 
budynki jednopiętrowe. Przestronne wnętrza(3 
m wys.): salon + aneks kuchenny + jadalnia – 60 
m2, 3 sypialnie ok.15 m2 każda, toaleta, łazienka 
ok.8 m2, garderoba. Cena 1.750.000 zł. Tel. 608-
044-018, e-mail: arturbialaszek@wp.pl

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”

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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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. 793-158-358, e-mail: kapu-
stamarek@neostrada.pl

Wrocław QQ Maślice, 89,6 m2, dwupoziomowe z ga-
rażem, 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 schodami i schowek pod 
schodami. Poziom II: duża sypialnia z garderobą 
o pow. 30 m2, łazienka z kabiną prysznicową, 
umywalką, bidetem i toaletą o pow. 7 m2, kory-
tarzyk z szafą wnękową. Budynek trzypiętrowy, 
wybudowany w 2006 r. Cena 560.000 zł. Kontakt 
e-mail: kamila.panczyk19@gmail.com

Żywiec 28 mQQ 2, I p., na spokojnym zielonym osiedlu, 
mieszkanie słoneczne, bardzo ciepłe. W cenie me-

ble kuchenne, duża drewniana 3-drzwiowa szafa 
w pokoju, szafa w przedpokoju oraz nowa pralka 
w łazience. Cena 110.000 zł. Tel. 600-827-145

DOMY

Brzezie-Zabierzów QQ 160 m2, działka 7 a, dom w 
stanie deweloperskim. Cena 545.000 zł. Tel. 509-
013-626

DomaradzQQ , 220 m2, działka 37 a, nowo wybudowa-
ny, pięknie położony na niewielkim wzniesieniu, z 
widokiem na góry. Dom do zamieszkania kompletnie 
umeblowany i wyposażony. Na podłogach panele, 
w kuchni i łazience płytki. W domu są dwie łazienki 
w jednej prysznic w drugiej wanno - prysznic. Nad 
garażem jest taras. Gorąco polecam osobom lubią-
cym spokój, cisze i świeże powietrze. Cena 620.000 zł. 
Tel. 512-770-386, e-mail: elach0@op.pl

Gdańsk QQ Kokoszki, 393 m2, działka 6 ha. W całym 
domu okna i drzwi wew. drewniane, drzwi zew. 
antywłamaniowe, garaż na dwa samochody, 
ogrzewany z bramą uchylną. I poziom: salon, 
jadalnia, dwa pokoje, kuchnia, łazienka z oknem. 
II poziom ze skosami: salon, kuchnia połączona 
z jadalnią, 2 pokoje, łazienka z oknem. Dom w 
doskonałym stanie technicznym. Cena 970.000 zł 
do negocjacji. Tel. 512-364-803, e-mail: izabela.
sidorkiewicz@gmail.com

Gorzyczki QQ 12,5 a, budowlana o wymiarach ok.19,5 
x 64, dojazd drogą asfaltowa, sąsiedztwo domków 
jednorodzinnych. Media do podłączenia. Blisko do 
kąpielisk w Olzie. Cena 42.000 zł. Tel. 508-064-
036, e-mail: lucek5103@onet.eu

Jelenia Góra QQ 290 m2, działka 8,24 a, dom jed-
norodzinny z warsztatem i biurem, na działce 
rzemieślniczej. Parter: pomieszczenia biurowe, 
socjalne, warsztat, garaż, pralnia i kotłownia. I 
p.: kuchnia łazienka, hol, gabinet i salon z roz-
suwanymi drzwiami z wyjściem na duży taras. II 
p.: 4 pokoje, łazienka, garderoba i hol z wyjściem 
na duży balkon. Za domem kameralny ogród z 
fontanną, huśtawką, oświetloną pergolą i muro-
wanym grillem. Cena 850.000 zł. Tel. 692-413-079, 
e-mail: patrycaj@poczta.onet.pl

ok. Koszalina,QQ  460 m2, działka 15 a. Dom znajduje 
się bardzo blisko morza w miejscowości Gąski, 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

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
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niedaleko Mielna i Koszalina. Cena 1.200.000 zł. 
Tel. 94-345-0864

ok. Krakowa, QQ Baczyn, 324 m2, działka 35 a, eks-
kluzywny, położony w malowniczej okolicy Dolinek 
Krakowskich, 20 min. od centrum Krakowa. Parter: 
garaż dwustanowiskowy, biblioteka, łazienka z 
pralnią i kotłownią oraz spiżarka; I piętro: salon 
z kominkiem, kuchnia, jadalnia z wyjściem na 
taras, gabinet, toaleta i obszerny hall; II piętro: 4 
sypialnie, garderoba oraz pokój kąpielowy. Cena 
1.490.000 zł. Tel. 602-197-376, e-mail: makulig@
op.pl

ok. Krakowa, QQ Michałowice - Komora, 173 m2, 
działka 4,5 ha, podwyższony standard dewelo-
perski. Parter - wiatrołap, holl, salon z kominkiem, 
wyjściem na taras i do ogrodu, kuchnia, jadalnia, 
łazienka, pom. gospodarcze, garaż. Poddasze - 3 
duże piękne sypialnie, pokój kąpielowy, garderba, 
pralnia, duży holl. Cena 685.000 zł. Tel. 502-179-
145, e-mail: zuzannamaja@op.pl

Kraków, Bronowice QQ część domu z oddzielnym 
wejściem, 50 m2, działka 1.1 a, wjazd na samochód, 
dwupoziomowe po generalnym remoncie. Opłaty 
roczne 50 zł. Cena 290.000 zł. Tel. 793-003-939

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. 662-028-034.

Kraków, ul. Opata Salwińskiego,QQ  Mogiła, 300 m2, 
działka 7,7 a. Parter: hol, kuchnia z jadalnią, ła-
zienka z kabiną prysznicową z hydromasażem. 
Półpiętro: salon z kominkiem i duży taras wykoń-
czony terakotą. Na następnym półpoziomie: hol 
z WC. Na najwyższym poziomie dwa pokoje ze 
wspólnym balkonem. Instalacja alarmowa wraz z 
ochroną przez firmę ochroniarską. Dojazd drogą 
asfaltową. Media: prąd, gaz, woda miejska i wła-
sna, szambo. Cena 1.100.000 zł. Tel. 606-334-010, 
e-mail: mpcionek@wp.pl

Kraków, ok. Parku JordanaQQ , ok. 150 m2, piętro-
wy, międzywojenny z małym ogródkiem. Cena 
1.700.000 zł. Tel. 663-574-993 i 12-636-45-24

Kraków, ul. Petrażyckiego, OpatkowiceQQ , 144 m2, 
działka: 2,7 a, zabudowa szeregowa w stanie de-

weloperskim. Cena 490.000 zł. Tel. 601-446-752, 
email: rudnicki.krzysztof@tlen.pl

Kraków, ul. Ptasia OlszaQQ , stary dom, działka 10,5 
a, prąd, gaz, woda. Cena 940.000 zł. Tel. 12-425-
10-41, 0507-781-580

Kraków, ul. Trzcinowa Nowa HutaQQ , 270 m2, 
działka 24 a, oryginalnie zaprojektowane wnętrze, 
5 pokoi, kuchnia, łazienka, WC, garaże (3 stano-
wiska), budynek gospodarczy, wyjątkowo ciche 
miejsce. Cena 750.000 zł. Tel. 505-944-577

Kraków, ul. Wygoda 5, Stare MiastoQQ , 326 m2, 
działka: 3,5 a. Piękna kamienica czterokondygna-
cyjna po generalnym remoncie, kilka minut spa-
cerem do Wawelu, rzeki Wisły, Rynku Głównego. 
Jest to secesyjny budynek mieszkalno-biurowy 
wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku. Cena 
4.270.000 zł. Tel. 604-181-281, e-mail: wygoda5-
krakow@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. 506-629-791 

Krynica-Zdrój, QQ centrum, 11,6 a, budowlana, 
idealna pod apartamentowiec, hotel, pensjonat. 
Media wszystkie przy działce. Obiekt wykreślony 
z Rejestru Zabytków. Rozpoczęte projektowanie 
budynku apartamentowo – hotelowego cztero-
kondygnacyjnego + 1 kondygnacja w poddaszu. 
Przewidywana pow. użytkowa 1780 m - ok. 40 
apartamentów. Cena 910.000 zł. Tel. 511-598-509, 
e-mail: slawek.dzialka@gmail.com

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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Lwówek Śląski, QQ 300 m2, działka 9 a, 2 piętra, 5 po-
koi, kuchnia, 2 łazienki, wc, piwnica (z garażem), 
strych. Istnieje możliwość zrobienia oddzielnego 
wejścia i podziału domu. Dom jest ocieplony styro-
pianem, wybudowany w 1987 r., w bardzo dobrym 
stanie, do zamieszkania. Dom stoi w cichym miej-
scu nad rzeczką, blisko centrum, od południowej 
strony jest piękny widok na górki (w zimie wyciąg 
narciarski). Cena 450.000 zł. Tel. 602-345-606, 
e-mail: krzysztof.iwinski@leoburnett.com.pl

Małastów, QQ 55,42 a, rolna; w bezpośrednim są-
siedztwie: wyciąg narciarski, las, górski potok, 
pojedyncze zabudowania. Okolica atrakcyjna 
klimatycznie i widokowo. Bliskość wyciągów 
narciarskich, stadniny koni, stanicy zlotowej oraz 
przejścia granicznego na Słowację. Złożony wnio-
sek o przekwalifikowanie. Cena 250.000 zł. Tel. 
692-237-235

Michałowice - KsiążniczkiQQ , 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. 601-400-105

Michałowice - Komora,QQ  Kraków, 170 m2, działka 
4,5 a, podwyższony standard deweloperski, in-

stalacja systemu baterii słonecznych. Parter- wia-
trołap, holl, salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, 
łazienka, pom. gospodarcze, garaż. Poddasze-3 
sypialnie, pokój kąpielowy, garderoba, pralnia, 
holl. Podgrzewane podłogi w kuchni, wiatrołapie 
i górnej łazience. Instalacje: alarmowa, odgromo-
wa, telewizyjna, internetowa, alarmowa, komin-
kowa - wraz z nawiewem świeżego powietrza. 
Cena 685.000 zł. Tel. 502-179-145, e-mail: zuzan-
namaja@op.pl

Michałowice - Komora QQ 245 m2, luksusowy, 
nowy, do zamieszkania. W rozliczeniu możliwe 
mieszkanie. Cena 1.250.000 zł. Tel. 12-357-14-89 
(wieczorem) 

Mierzeja Wiślana, QQ Sztutowo, Centrum, dom 80 m2, 
działka 3,8 a. Cena 240.000 zł. Tel. 509-013-626

Mogilany, QQ 163 m2, działka 21 a z lasem, dom w 
zabudowie bliźniaczej, wykończony, do zamiesz-
kania. Teren ogrodzony, kostka, bramy na pilota, 
piec kondensacyjny, ogrzewanie podłogowe, 
piękny widok, super lokalizacja. Cena 760.000 zł. 
Tel. 601-803-540

Mszana Dolna, QQ 168 m2, działka 35 a, w stanie sur. 
otwartym. Cena 360.000 zł. Tel. 721-864-615
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Nowa HutaQQ , 160 m2, działka 7,3 a. Poddasze 
- wiatrołap, holl, salon z kominkiem, wyjściem 
na taras i do ogrodu, kuchnia, jadalnia, pokój 
gościnny, łazienka, pom. gospodarcze. Poddasze 
- 3 sypialnie, garderoba, pokój kąpielowy, duży 
holl. Rolety zewnętrzne antywłamaniowe, alarm, 
kanalizacja, pięknie zagospodarowana działka. 
Dom zostaje sprzedany z pełnym wyposażeniem. 
Cena 1.190.000 zł. Tel. 508-269-447, e-mail: meg-
g_56@op.pl

OlkuszQQ , 285 m2, działka 4 a, zabudowa bliźniacza. 
Parter: gabinet dla gości, hall, wc, kotłownia i 
garaż dwustanowiskowy. I piętro: duży repre-
zentacyjny salon z wyjściem na balkon, mniejszy 
pokój, jasna odrębna kuchnia, łazienka z prysz-
nicem i przedpokój. II piętro: 3 pokoje, łazienka 
z wanną, przedpokój, funkcjonalna pralnia z su-
szarnią. Strych: przestrzeń otwarta do adaptacji. 
Ogród około 4 arowy w całości zagospodarowany 
krzewami ozdobnymi. Cena 650.000 zł. Kontakt: 
domkolokrakowa@gmail.com 

Poznań QQ Spławie - Krzesinki, 12,37 a, wym. 29 m 
x 36 m + wjazd szeroki na 5,82 m długi na 32 m. 
Media w drodze, kanalizacji brak, wymagane osa-
dzenie szamba. Działka ogrodzona z dwóch stron 
siatką, warunki zabudowy w trakcie wyrabiania, w 
sąsiedztwie domy jednorodzinne. Cena 371.000 zł. 
Tel. 502-235-214, e-mail: tlprzemo@wp.pl

Serock QQ Marynino, 270 m2, działka 7,7 ha, w stanie 
deweloperskim. Wszystkie instalacje i podłączenia. 
Stolarka okienna drewniana. Cena 875.000 zł. Tel. 
22-810-17-20, e-mail: elmat@elmat.waw.pl

SkawinaQQ , 216 m2, działka 5,4 a, 6 pokoi, 2 łazien-
ki, salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, garaż. 
Budynek wykonany w wysokim standardzie z naj-
lepszych materiałów. Działka ogrodzona z bramą 
automatyczną. Wyjątkowo ciche miejsce. Posiada 
certyfikat energetyczny. Cena 695.000 zł. Tel. 515-
101-301, e-mail: iwana@onet.pl

Warszawa QQ Ursynów, 330 m2, działka: 10,5 ha. 
Cena 1.600.000 zł. Tel. 502-431-418, e-mail: info@
domnaursynowie.pl

Węgrzce Wielkie QQ  140 m2, działka: 4,8 a. Parter - 
wiatrołap, holl, salon z kominkiem, wyjściem na 
taras i do ogrodu, kuchnia, jadalnia, WC, pom. 
gospodarcze. Z salonu na poddasze prowadzą sty-
lowe dębowe schody. Poddasze - 3 sypialnie,(jedna 
z antresolą),pokój kąpielowy, holl, piękne wnętrza. 
Dom zostaje sprzedany z pełnym wyposażeniem. 
Cena 689.000 zł. Tel. 509-932-308, e-mail: malgo-
rzata2@poczta.onet.pl

Węgrzce WielkieQQ , 140 m2, działka 4,5 a. Parter: 
wiatrołap, holl, salon z kominkiem, kuchnia z 
jadalnią, WC, pomieszczenie gospodarcze. Pod-
dasze: 3 sypialnie, pokój kąpielowy, holl. W domu 
alarm, szyby antywłamaniowe, pozostaje całe 
wyposażenie. Działka zagospodarowana, dużo 
zielni. Cena 689.000 zł. Tel. 502-179-145, e-mail: 
zuzannamaja@op.pl

Wieliczka - Koźmice Wielkie, QQ ok. 80 m2, działka 
88 a,dom z cegły do remontu.Cena 190.000 zł. 
Tel.508-008-308

Wieliczka,QQ  Mietniów, 132 m2, działka 12 a, w sta-
nie surowym otwartym budowany w technologi 
tradycyjnej. Woda doprowadzona do budynku, 
gaz i prąd na działce. Parter: garaż 17 m2, kotłow-
nia 6 m2, hol 3.3 m2, wiatrolap 5.5 m2, kuchnia 
10 m2,łazienka 4 m2, salon z kominkiem 23 m2. 
Poddasze: hol 11 m2, sypialnie ; 14 m2, 21.3 m2,14 
m2, garderoba 5.6 m2 łazienka 9.8 m2. Możliwość 
doprowadzenia do stanu deweloperskiego, z 
pełnym c. o. Cena 299.000 zł do negocjacji. Tel. 
501-716-878, e-mail: regineda@poczta.onet.pl

Wieliczka,QQ Mietniów, 132 m2, działka 12 a, w stanie 
surowym otwartym, budowany w technologi tra-
dycyjnej. Parter: garaż, kotłownia, hol, wiatrolap, 

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 140 000 zł 
Informacje tel. 501 436 937
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kuchnia, łazienka, salon z kominkiem. Poddasze: 
hol, sypialnie, garderoba i łazienka. Dojazd do bu-
dynku drogą powiatową asfaltową, ostatnie 100 
m utwardzoną zimą odśnieżaną. Możliwość do-
prowadzenia do stanu deweloperskiego, z pełnym 
c. o .Cena 299.000 zł + 7%vat do negocjacji. Tel. 
501-716-878, e-mail: regineda@poczta.onet.pl 

gm. Wielka Wieś QQ Modlnica, 20 a, budowlana. Cena 
420.000 zł. Tel. 600-487-267, e-mail:mazurooo@
tlen.pl

Wisła QQ 2.6 h, 3 działki, nowy drewniano - murowa-
ny dom na szczycie góry, obok wyciąg narciarski. 
Tel. 606-666-612

Zelków QQ 168 m2, działka 4 a, stan deweloperski, 
dach z 10 oknami dachowymi. Na działce do-
prowadzone wszystkie media: gaz, woda, prąd, 
kanalizacja. Położony w pobliżu Rezerwatu Doliny 
Kluczwody i Dolinek Krakowskich. Cena 498.000 
zł. Tel. 602-212-367

Zielonki QQ 180 m2, działka 6 a, nowy segment bliź-
niaka. Parter: holl, łazienka z wc, salon, kuchnia, 
jadalnia, garaż. Poddasze: 4 pokoje, holl, łazienka 
z wc. Cena – od 480.000 zł. Tel. 502-424-078

Zielonki QQ Marszowiec, 123 m2, działka 0,47 a, 
nowy, wykończony, środkowy segment w zabu-
dowie szeregowej z tarasem i balkonem. Parter: 
WC, salon, kuchnia, wiatrołap- garderoba. W 
kuchni meble na wymiar zabudowane wraz ze 
sprzętem AGD. Piętro: łazienka, 2 sypialnie. Pod-
dasze: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 parterze rolety antywłamaniowe. 
Cena 595.000 zł do negocjacji. Tel. 606-141-146, 
email: krakowianka78@tlen.pl 

DZIAŁKI

ok.QQ  Białegostoku Klepacze, działka 53 ha. Cena 
397.500 zł. Tel. 663-281-212, e-mail: biuro@pro-
gaz.bialystok.pl

gm.QQ  Borzęcin 0,64 ha, las + łąka nad rzeką Kisieli-
ną, 800 m od zabudowań, w perspektywie działka 
budowlana. Oferta idealna dla myśliwego. Cena 
300 zł/a. Tel. 12-415-22-97

Bukowina Sycowska QQ od 15 a do 32 a - budowlane 
oraz działkę komercyjną 11 h w całości. Zjazd z 
drogi powiatowej, 500 m do drogi 25, 12 km do 
Twardogóry, 10 km do Sycowa, 10 km do nowo 
budowanej trasy S8. Lokalizacja pod lasem z drogą 
dojazdową, okolica czysto ekologicznia. Cena za 
m2 od 15 zł do 35 zł w zależności od lokalizacji i 
wielkości działki. Tel. 512-293-279, e-mail: jkdk1@
wp.pl

Czubrowice QQ Polesie, 21 a, budowlana z terenem 
rolnym. Tel. 501-350-935

Głogoczów QQ 11,5 a, budowlana, b. dobry dojazd 
do Krakowa. Prąd, woda w zasięgu, gaz ok. 100 
m. Działka pusta, nieobciążona ; założona księga, 
nowy podział, ustanowione na nowo granice. 
Piękne widoki na lasy i góry, południowy stok. 513-
013-411. Cena 125.000 zł, e-mail: annalysenko@
hotmail.com

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

121 m2QQ

Cena 490 000 zł bruttoQQ

Działka w atrakcyjnej lokalizacji pod inwestycję mieszkaniową w Katowicach  
– Ligocie (obrzeże Brynowa). Uzbrojona, o pow. 5,6 a teren płaski o regular-

nym kształcie. Bardzo dobry dojazd. Cicha i spokojna okolica.
Dla zdecydowanego Klienta dysponujemy Koncepcją Architektoniczną  

na budynek wielorodzinny o powierzchni użytkowej 615 m².

Cena: 330.000 PLN
Tel. 665 50 20 15

OFERTA  
DLA  

INWESTORA
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linii brzegowej 150 m, 0,4 ha lasu sosnowego 
na wzgórzu. Cena 210.000 zł. Tel. 506-070-646, 
email: wieslaw.czerniawski@tgt.pl

Kasina WielkaQQ  - Limanowa 16 a, komercyjno 
budowlana, przy drodze krajowej, na stację ben-
zynową, hotel, dom mieszkalny, warsztat, parking, 
myjnię, itp. Uzbrojenie obok. Cena 7000 zł. Tel. 
12-41522-97

Kościelisko, QQ 10,18 a, widokowa, budowlana. Do 
kupna razem z materiałem budowlanym na drew-
niany dom. Cena 650.000 zł. Tel. 605-541-074

ok.QQ  Krakowa, Głogoczów, 11,5 a, piękna, w 
całości budowlana, b.dobry dojazd do Krakowa, 
ok. 2 km od Zakopianki. W okolicy nowe i starsze 
domy. Przewidziana kanalizacja w 2010 r. Prąd, 
woda w zasięgu, gaz ok. 100 m, kanalizacja prze-
widziana w 2010 r. Działka czysta, nieobciążona, 
założona księga, nowy podział, ustanowione na 
nowo granice. Cena 125.000 zł. Tel. 513-013-411 
e-mail: tupai.poland@wp.pl

ok.QQ  Krakowa, Szczodrkowice, 1,64 ha, budow-
lano - rolna. Działka słoneczna, ładnie położona, 
przy asfaltowej drodze. Uzbrojenie: przez działkę 
przebiega linia telefoniczna oraz prąd, natomiast 

Głogoczów, QQ 12 a, 10 km od Krakowa. W pobliżu 
stary las, nowe domki jednorodzinne i nowopowsta-
jące apartamentowce. Droga asfaltowa, woda, gaz, 
na prąd przyznane są już warunki podłącza. W pełni 
uzbrojona, 250 m od Zakopianki. Zdjęcia na e-mail. 
Aktualny plan zagospodarowania. Lub zamienię na 
mieszkanie w Krakowie. Cena 220.000 zł. Tel. 606-
157-551, e-mail: krzysztofput@interia.pl

Gorzyczki QQ działka 12,5 a, budowlana o wymiarach 
ok.19,5 x 64. Dojazd drogą asfaltową, sąsiedztwo 
domków jednorodzinnych, media do podłącze-
nia. Cena 42.000 zł. Tel. 508-064-036, e-mail: 
lucek5103@onet.eu

Grabówki,QQ  25 a (25 m x 100 m), budowlano-rolna. 
W 2/3 budowlana w nowym planie zagospodaro-
wania, ktory wchodzi pod koniec 2009. Działka 
na wzniesieniu z ładnym widokiem na okolice. 
Media ok. 100 m, droga dojazdowa do zrobienia 
ok. 100 m. Cena 180.000 zł. Tel. 513-013-411, 
e-mail: nasteczkaa@poczta.onet.pl 

ok.QQ  Grodziska Mazowieckiego, 15 a, media: 
woda i gaz w drodze, prąd na działce. Cicha i 
spokojna okolica, blisko las i przystanek autobuso-
wy. Aktualne pozwolenie na budowę, możliwość 
zakupu z gotowym projektem budowlanym lub 
zamiana na własny projekt w ramach istniejącego 
pozwolenia. Cena 240.000 zł. Tel. 695-191-263, 
email: Marian81@vp.pl

gm.QQ  Jerzmanowice 48,8 a, budowlano-rolna, 
wszystkie media w zasięgu + kanalizacja, wido-
kowa, w granicy Parku Krajobrazowego. Cena 
170.000 zł. Tel. 12-357-14-89 (wieczorem)

Kalwaria ZebrzydowskaQQ , Zarzyce Wielkie, 44,5 a, 
rolno – budowlana, z rozpoczętą budową, wido-
kowa. Cena 130.000 zł. Tel. 604-876-222

gmQQ . Karsin, Przytarnia, 1,15 ha, rolna, położona w 
dole jeziora Wdzydzkiego, zaciszny cypel, długość 

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

nieruchomości.www.krn.pl

Wieliczka
Wolno stojący 210 m2
Do zamieszkania, nowy, wykończony 
wewnątrz i na zewnątrz.
Działka widokowa, ogrodzona,  
zagospodarowana 10 a
Sprzeda właściciel. Cena 870.000 zł
Tel. 0508 32 46 15 

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

Telefon 602 755 654
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woda i gaz są po przeciwnej stronie asfaltowej 
drogi lub u sąsiada na działce obok. Cena 300.000 
zł. Tel. 501-249-698, e-mail: wmirek2@konto.pl

Kraków, SidzinaQQ , 58 a, rolna, kształt prostokąta, 
droga gminna utwardzona, prąd przy działce; 
możliwość skłaania wniosku o przekwalifikowa-
nie do końca listopada. PILNE! Cena 4200 zł/a, 
244.000 zł. Tel. 510-002-971

Kraków – TarnówQQ , przy autostradzie, 0,48 ha, 
na stację benzynową, działalność gospodarczą, 
dobra lokalizacja, uzbrojenie obok. Cena 500 zł/a. 
Tel. 12-415-22-97

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. 602-256-001, email: agnieszka.
krzystek@poczta.fm

gm.QQ  Liszki, Rączna, 66 a, budowlana, prawomocne 
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. 602-375-582

Maciejowice, QQ 44 a, bud.-rolna, blisko Krakowa, 
dobry dojazd, piękna okolica, aktualny plan. Szer. 
30 m, media w granicy. Cena 275.000 zł. Tel. 609-
664-848

Michałowice, QQ 11 a, budowlana, południowa, oko-
lice kościoła. Cena 210.000 zł. Tel. 668-32-03-84

Miłocin, QQ 60 a, budowlana, z możliwością podziału 
po 30a. Cena 150.000 zł. Tel. 693-300-759, email: 
leszek.miroslaw@neostrada.pl

ok.QQ  Myślenic, Jawornik, 12,5 a, budowlana w 
atrakcyjnej, spokojnej okolicy, prostokąt 22 m szer. 
56 m dł. Dojazd: drogą gminną utwardzoną ok. 
200 m od drogi wojewódzkiej w kierunku Sułko-
wic, ok. 1.5 km od tzw. Zakopianki. Media (woda, 
gaz, prąd) w drodze lub na sąsiedniej działce. 
Kanalizacja - zatwierdzony projekt do realizacji 
(2010). Cena: 138.000 zł. Tel. 660-612-325, e-mail: 
afurgala@mp.pl

ok.QQ  Ojcowa, 62 a, budowlano-rolna. Cena 300.000 
zł. Tel. 503-307-857, 508-156-149 

PorąbkaQQ , 42 a, budowlana, przy drodze asfaltowej 
gminnej na lekkim wzniesieniu z widokiem na 
okolice i na górę Śnieżnicę. Bliskie sąsiedztwo lasu 
oraz luźnej zabudowy domów jednorodzinnych; 
niedaleko wyciągu narciarskiego. Możliwość pod-
łączenia wszystkich mediów. Cena 105.000 zł. Tel. 
668-377-717, e-mail: reginaszewczyk@onet.eu

Radom QQ Firlej, 8 a, budowlana, prostokątna, wy-
miary 20 x 40, gaz, prąd, woda w ulicy, telefon w 
działce, kanalizacja miejska w planowaniu, działka 
położona wśród nowych domków jednorodzin-
nych (nowe domki). Cena 102.000 zł. Tel. 694-059-
507, e-mail: piast@yuma.radom.com.pl

Rewal,QQ  2, 2,97 ha, rolna (charakter komercyjny), w 
odległości ok. 600-800 m od morza. Plan zagospo-
darowania przestrzennego w opracowaniu (obecnie 
możliwość agroturystyki). Do sprzedania w całości 
lub do podziału. Cena 110 zł/m2 do negocjacji. Tel. 
509-429-583, e-mail: zzieleniewski@vp.pl

RokitnicaQQ , 10 a, działki budowlane pod zabudowę 
jednorodzinną, dobra lokalizacja blisko Pruszcza 
Gd. i Gdańska, plan zagospodarowania przestrzen-
nego w tym droga 170 m2.Cena 115.000 zł. Tel. 
586-833-993, e-mail: andrzej.st15@wp.pl

Sidzina, QQ k. Skawiny, budowlana. 17 a, dobra loka-
lizacja pod działalność gospodarczą. Cena 18.000 
zł/a. Tel. 506-349-093

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

Do wynajęcia powierzchnie biurowe,  
magazynowe i chłodnicze w Krakowie  

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

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

k. Sanoka

Kontakt telefoniczny:
698 548 320, 698 634 958

e-mail: janusz.piecha@eskaholding.pl
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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. 601-
353-556, email: reniafer@neostrada.pl

Warszawa QQ Wawer, 94 a, centrum os. Międzylesie. 
Działka objęta miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego, zabudowana (dom 
jednorodzinny, pawilony handlowe, budynki go-
spodarcze). Cena: 3.800.000 zł do negocjacji. Tel. 
513-668-615, e-mail: piotr.bidzinski@csiag.pl

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

Warzyn Drugi, QQ 20 a, rekreacyjno-leśna, las sosno-
wy 2000 m2, teren płaski, prostokąt 33 x 60, prąd 
na działce obok, możliwość postawienia domku 
i założenia prądu oraz wywiercenia studni, dział-
ka położona na terenach zabudowy letniskowej 
oznaczona symbolem ML4. Cena 50.000 zł. Tel. 
32-299-44-24, e-mail: urszula55_53@tlen.pl

ok.QQ  Wieliczki, 62 a, widokowa, położona ok.12 
km na płd. od Wieliczki. Cena 340.000 zł do 

negocjacji. Tel. 502-449-712, e-mail: markopl@
interia.eu

Wielka Wieś, QQ 8 a, cała budowlana, widokowa, 
nieuzbrojona. Cena 230.000 zł. Tel. 603-448-323

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

Zabierzów, QQ ul. Rodziny Poganów, 8,4 a, budowla-
na, mieszkaniowo – usługowa, ogrodzona, media 
w ulicy. Cena 195.000 zł. Tel. 41-377-60-55, 501-
979-506

ZabierzówQQ , 11,2 a, budowlana, 10 km od Rynku 
Głównego w Krakowie. Wymiary: szerokość 28 m, 
długość 40 m, media, blisko od przystanku MPK i 
bus, trzecia linia zabudowy. Cena 22000 zł/ a. Tel. 
787-836-220, email: pavelmk@interia.pl

ok.QQ  Zielonej Góry, Ługowo, 13 a, budowlane, 
ok. 8 km od Zielonej Góry. Cena ok. 50 zł /m2 
do negocjacji. Na łącznej powierzchni 5000 m2 
znajdują się trzy działki 1307, 1323 oraz 1989 
m2. Na działce o powierzchni 1989m2 wylane 
fundamenty pod budowę domu parterowego 
ok. 100 m2. Media: prąd, woda. Cena 65.000 zł. 
Tel. 509-717-797

ŻywiecQQ , 7a, budowlana - usługowa, 500 m do 
jeziora, 300 m do centrum, obok wszystkie me-
dia. Cena 82.800 zł. Tel. 33-861-85-58, email: 
madess@wp.pl

INNE

Dwór nad UtratąQQ , 728 m2, działka 1,01 ha. 
Klasycystyczny, wiernie zrekonstruowany dwór 
z wszystkimi wygodami. 10.000 m2 ogrodu, łąki 
i lasu oraz kilka miejsc parkingowych dla gości. 
Otoczenie: strzeżone osiedle 3 rezydencji na 
terenie kompleksu dworskiego; wspólny teren 
rekreacyjny: rzeczka, staw z pomostem, plaża, 
kryty basen z przeciwprądem, jacuzzi, sauna, 
stajnia i wozownia z końmi i bryczką, grill, altana. 
Dojazd: 15 min. do Janek, 45 min. do centrum 
Warszawy. Cena 4.900.000 zł. Tel. 792-34-69-69, 
e-mail: pb@dwornadutrata.com

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

nieruchomości.www.krn.pl

Wieliczka, ul. Korpala.
Pozwolenie na budowę  

13 szeregówek (26 mieszkań). 
Możliwość dodatkowej zabudowy 

do 4000 PUM

Cena 3,5 mln zł - do negocjacji
tel. 785-427-798
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Gospodarstwo ogrodniczeQQ , woj. lubuskie, okoli-
ce Gorzowa Wlkp. Na posesji (5400 m2) znajdują 
się dwa domy (1 – budownictwo przedwojenne, 
2 – lata 90.), budynek gospodarczy, 3 szklarnie o 
łącznej pow. 1400 m2 oraz staw. Dom piętrowy, 
w idealnym stanie, z pełnym umeblowaniem oraz 
wyposażeniem. W cenie również 3 ha pola. Gospo-
darstwo nadaje się na prowadzenie agroturystyki, 
jest to idealne miejsce na rekreację i odpoczynek. 
Cena 800.000 zł. Tel. 501-054-104

Hala produkcyjno-magazynowaQQ , Ciecierzyn, 
1300 m2, działka 93 a, sprzedam lub wynajmę na 
każdą działalność gosp.(1150 m2 + część miesz-
kalna 150 m2);wszystkie media, własna trafostacja; 
przy trasie Lublin-Lubartów. Cena 5.500.000 zł 
do negocjacji. Tel. 502-330-651, e-mail: wozny@
wozny.pl

KamienicaQQ , Kraków, ul. Wygoda 5, Stare Miasto, 
326 m2, działka 3,5 a,  cztery kondygnacje. Budy-
nek wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku, w 
doskonałym stanie po generalnym remoncie, kilka 
minut spacerem do Wawelu, rzeki Wisły, Rynku 
Głównego. Cena 4.270.000 zł. Tel. 604-181-281, 
e-mail: wygoda5krakow@gmail.com

KamienicaQQ , ok. Wrocławia, Wołów, 300 m2, dział-
ka 5,5 a. Nowa kamienica mieszkalno-usługowa 
w centrum. Parter: 3 niezależne od siebie lokale 
usługowo-handlowe o wysokim standardzie, I p.: 
2 lokale mieszkalne lub biurowe oraz duża klatka 
schodowa. Bardzo atrakcyjna lokalizacja. Cena 
1.500.000 zł. Tel. 722-161-422, e-mail: grono78@
interia.pl

LokalQQ , Bydgoszcz Centrum, 200 m2, ekskluzywny, 
całkowicie wyposażony klub, za odstępne oddam. 
Tel. 787-138-138, e-mail: kenzo78@op.pl

LokalQQ , Kraków, ul. Grzegórzecka, rejon Galerii 
Kazimierz, 270 m2, parter i piwnica, hipoteczne, 
kamienica. Cena 799.000 zł. Okazja. Tel. 666-34-
88-15 

Lokal użytkowy wolnostojącyQQ  - woj. lubuskie, 
Sulechów. Tel. 660-782-132

PawilonyQQ , Poznań, 36,48 m2, w pawilonie znajdują 
się 4 wejścia do różnych pomieszczeń. Wymiary : 
6,40 x 5,70 cm Cena 250 zł/m2 . Pawilony są zbu-
dowane z płyty warstwowej. Cena 9120 zł. Tel. 
503-032-300, e-mail: biuro_milosz@wp.pl

Teren inwestycyjnyQQ , ul. Mazowiecka 9, Krowo-
drza, 3500 m2, działka 5,94 ha, teren pod in-
westycję 80 m od al. Słowackiego. Prawomocna 
decyzja WZ i ZT na budynek usługowo - mieszkalny 
o pow. cz. nadziemnej 2000 m2.(pum) oraz 1500 
m2. cz. podziemnej. Wykonana koncepcja archi-
tektoniczno-urbanistyczna, doskonałe miejsce na 
hotel, biura, aparthotel. Cena 6.000.000 zł, e-mail: 
akbverwaltung@poczta.onet.pl

KUPNO
DziałkęQQ  budowlaną (z mediami) w rejonie Grę-
bałowa, Łuczanowic, w okolicy nowej zabudowy. 
Cena do 150.000 zł. Tel. 508-505-056

Mieszkanie QQ o powierzchni 40 - 60 m2, nowe 
budownictwo, z dobrą komunikacją, wykluczony 
parter oraz Nowa Huta. Tel. 502-176-005

ZAMIANA
Dom, QQ Kraków, ul. Żelazowskiego, Podgórze, 

100 m2, działka 20 a, na obrzeżach Krakowa, na 

granicy z Wieliczką. Dom wybudowany z cegły 

na pięknej płaskiej działce sąsiadującej z lasem 

w odległości 20 metrów. Na działce znajduje się 

także murowany, wolnostojący garaż. Dojazd 

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

KRAKóW – RZąSKA
Atrakcyjna działka w centrum,  

10 arów, uzbrojona.

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

Sprzedam l Sprzedam l Sprzedam

Sprzedam l Sprzedam l Sprzedam



124

OGŁOSZENIA DROBNE Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 24/2009  04.12 – 17.12.2009

drogą utwardzoną. MPK, busy, szkoła, kościół. 

Cena 275.000 zł. Tel. 606-330-579 lub 507-158-

45, e-mail: wolforzech@tlen.pl 

MieszkanieQQ  Gdańsk, 38 m2, hipoteczne, 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka, balkon, V p./X p., blisko morza. 

Zamienię na Kraków lub okolicę. Tel. 517-401-771

MieszkanieQQ  Kraków, ul. Strzelców, Śródmieście, 

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. 880-397-580

WYNAJEM
MIESZKANIA

Gdańsk, QQ Chełm, 64 m2, 3 pokoje, może zostać 
być w pełni urządzone (do uzgodnienia). Kuch-
nia z oknem ( kuchenka gazowa z piekarnikiem 
elektrycznym, lodówko-zamrażarka, okap). W 
przedpokoju szafa komandor, pokoje ( 24, 13, 
10 m2). Cena 1750 zł. Tel. 601-140-266, e-mail: 
michalwozniak76@wp.pl

Karniowice, QQ 64 m2, po generalnym remoncie w 
2004 roku. Trzy zamykane pokoje, czwarty- salon 
połączony z kuchnią. Łazienka i WC osobno. Kuch-
nia w pełni umeblowana i wyposażona. Cena 1000 
zł. Tel. 664-020-064, e-mail: izabela.krzyszycha@
gmail.com

Kraków, ul. Armii Krajowej QQ 44 m2, pokój z anek-
sem kuchennym, X p.(widokowe), apartament 

wysokiej klasy, wyposażenie firmy Bosch (lodówka, 
zmywarka, pralka), 2 tarasy. Cena 1800 zł + 230 
zł + media. Tel. 502-088-982

Kraków, ul. Bandurskiego,QQ  Śródmieście, 50 m2,  
2 pokoje z aneksem kuchennym i balkonem, kom-
fortowo umeblowane i wyposażone Mieszkanie po 
remoncie, nowoczesny design, w kamienicy ogród 
do użytku mieszkańców. Dodatkowo miejsce par-
kingowe. Cena 1790 + media (woda, prąd, śmieci 
i internet). Tel. 504-138-307

Kraków, ul. Bobrzyńskiego, QQ Ruczaj, 43 m2, do 
wynajęcia nowe mieszkanie położone przy ul. 
Bobrzyńskiego. Nowa kuchnia nowa łazienka. 
Jasne. Cena 1300 zł. Tel. 500-216-311, e-mail: 
l.pelc@wp.pl

Kraków, ul. Bosaków / Lublańska, QQ Olsza, 40 m2, 
ekskluzywne, w nowym apartamentowcu z 2009r. 
W skład apartamentu wchodzi pokój dzienny, 
aneks kuchenny, aneks sypialny, łazienka, przed-
pokój oraz balkon. Całość umeblowana i wyposa-
żona. Budynek ogrodzony i monitorowany, wide-
odomofon. Cena 1800 zł + czynsz + media, kaucja 
2000 zł; max 2 lokatorów. Tel. 501-445-626

Kraków, ul. Dożynkowa QQ os. Marszowiec, 135 m2, 
super komfortowe, umeblowane, samodzielna 
połowa domu + garaż. Cena 2500 zł + media. 
Tel. 668-318-877 

Kraków, ul. GrzegórzeckaQQ , 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 ku-
chennym, 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. KalwaryjskaQQ , Śródmieście, Podgórze, 
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 miejsce parkingowe w ga-
rażu podziemnym. Cena 1900 zł + czynsz i media.  
Tel. 791-250-585, e-mail: apartkrakow@onet.eu

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. Kluczborska, QQ Krowodrza, 51 m2, 2 
urządzone pokoje, zabudowa kuchenna, nowa 
pralka. Apartamentowiec z ochroną, teren ogro-
dzony. Świetna komunikacja, tramwaj, autobus, 
blisko sklepy. Niski czynsz 200zł. Cena 1750 zł. Tel. 
0600-270-686, email: energy7@poczta.onet.pl 

Kraków, ul. Kolberga, Stare Miasto, przy Nowym QQ

Kleparzu, 100 m2, IV p., kamienica z lat trzydzie-
stych. 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. 602-108-010, e-mail: 
koperski@3d.krakow.pl

Kraków, ul. Krasickiego, QQ Podgórze, 40 m2, w peł-
ni umeblowane. Cena 1200 zł. Tel. 502-449-712, 
e-mail: wozniak.marek@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. 662-875-
585, e-mail: kosmo1989@o2.p

Kraków, ul. Lipińskiego QQ 27 m2, garsoniera, ume-
blowana, nowy aneks kuchenny, lodówka, pralka, 
duży balkon, III p., winda, tramwaj, autobus. Cena 
1200 zł + media + kaucja 1200 zł. Tel. 501-691-
387, e-mail: waldicx@poczta.fm

Kraków, ul. pl. Na GroblachQQ , Śródmiescie,  
39 m2, 2 pokoje z kuchnią. Całość umeblowana i 
wyposażona w sprzęt AGD. Czas najmu min. 1 rok. 
Cena 1400 zł + opłaty. Tel. 512-174 066, e-mail: 
california1954@tlen.pl

Kraków, ul. Nuszkiewicza, QQ Prądnik Czerwony, 
40 m2, komfortowe 1-pokojowe w nowym bloku 
na spokojnym osiedlu. Pokój 20 m2, panele na 
podłodze, okna nowe plastikowe, żaluzje, balkon 
z terakotą, dwa nowe łóżka, szafa ubraniowa. 
Kuchnia i łazienka umeblowane i wyposażone. 
Przedpokój - z garderobą, panele na podłodze, 
nowe drzwi antywłamaniowe. Cena 1050 zł + 
opłaty. Tel. 508-009-020

Kraków, ul. Rydla, QQ Bronowice, 37 m2, jednopoko-
jowe, II p./IV p. Bardzo przestronny korytarz, duży 
pokój z balkonem - częściowo umeblowany. W 

kuchni lodówka, meble kuchenne, kuchenka. W 
łazience wanna, wc, umywalka, szafki. Okna nowe 
plastikowe. Dobry dojazd do centrum. Cena 1000 
zł + 340 zł (czynsz) + prąd + jednomiesięczna 
kaucja zwrotna. Tel. 501-461-611, e-mail: lukasz.
kozlowski@gmail.com

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 1400 zł. Tel. 517-171-657, 
e-mail: szlak8a@orange.pl

Kraków, ul. Szuwarowa QQ Ruczaj, 78 m2. Prze-
stronne i eleganckie mieszkanie składające się 
z salonu, dwóch sypialni, oddzielnej garderoby, 
przestronnego przedpokoju, WC, łazienki, kuch-
ni. W oknach rolety antywłamaniowe, wysokiej 
klasy drzwi Gerda, dodatkowo alarm.. Możliwość 
wynajmu garażu na 2 samochody w tym samym 
bloku. Cena 1890 zł. Tel. 501-751-821

Kraków, ul. Wiarusa,QQ  Prądnik Biały, 60 m2, 2-pokoje 
+ 2 balkony, umeblowane i wyposażone. Bardzo 
duża i funkcjonalna szafa wnękowa w przedpokoju. 
Jasna, oddzielna kuchnia, nowa zabudowa kuchen-
na i sprzęt AGD (plus pralka).Apartament znajduje 
się na nowym Osiedlu Magnolie, Na terenie osiedla 
prywatne przedszkole i żłobek. Teren osiedla ogro-
dzony i monitorowany. Cena 1600 zł. Tel. 608-525-
621, e-mail: awojtylko@hotmail.co.uk

Kraków, Wola Justowska, QQ superkomfortowe 
mieszkanie z garażem. Cena 1800 zł + media. Tel. 
602-48-00-20

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. 501-505-598, 
e-mail: bseifert@wp.pl

Warszawa QQ Bemowo, 44 m2, ciekawe mieszkanie w 
ładnej okolicy z garażem. Dobry dojazd do centrum, 
dobra infrastruktura usługowa. Cena 2000 zł. Tel. 
602-550-763, e-mail: relacje-agata@wp.pl

Warszawa QQ Mokotów, 31,5 m2, atrakcyjne, nowo-
czesne, wyposażone. Mieszkanie do tej pory nieza-
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mieszkałe, z całodobową ochroną, monitoringiem, 
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. 
509-232-609, email: cegla_23@wp.pl

Warszawa QQ Mokotów, 40 m2, salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazienka i przedpokój z 
3-drzwiową szafą wnękową. Apartament wy-
kończony w wysokim standardzie, umeblowany 
i wyposażony. Doskonała lokalizacja: 500 m od 
Galerii Mokotów, 3 przystanki od stacji metra 
Wilanowska. Osiedle chronione zamknięte i moni-
torowane. Miejsce garażowe w cenie. Cena 2150 
zł. Tel. 606-252-869, e-mail: adam04.07@wp.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 Praga Południe, 39 m2, mieszkanie typu 
studio, otwarta przestrzeń, całkowicie urządzone 
i umeblowane. Budynek z 2000 roku, miejsce po-
stojowe na parkingu podziemnym, osiedle ogro-
dzone z ochroną. Cena 1500 zł. Tel. 0691-939-613, 
e-mail: kasia.sobczak@greenfields.pl

Warszawa QQ Rakowiec, 51 m2, 3 pokoje, w pełni 
umeblowane i wyposażone, położone bezpośred-
nio przy parku. Mieszkanie ciche, po generalnym 
remoncie. Doskonała komunikacja, sklepy, przed-
szkole, szkoła. Miejsce parkingowe - bezpłatne, 
ogólnodostępne na ulicy przed blokiem. Cena 
2500 zł. Tel. 510-678-471, e-mail: izab30@wp.pl

Warszawa QQ Śródmiescie, 40 m2, 2 pokoje z anek-
sem kuchennym, wszystko nowe po całkowitym 
remoncie, wysoki standard, umeblowane i wy-
posażone. Mieszkanie bardzo ciche, przytulne, 
słoneczne, widok z okna na park..Doskonała 
komunikacja, 2 min. do przystanku - autobusy, 
tramwaje. Dostępny strzeżony parking - odpłatnie. 
Cena 2200 zł. Tel. 501-582-989, e-mail: azaleski@
poczta.onet.pl

Warszawa QQ Ursus, 80 m2, wysoki standard, nowy 
sprzęt AGD, eleganckie meble w kuchni, 2 duże 

szafy wnękowe. Kameralne, zamknięte i monito-
rowane osiedle „Tęczowy Park”. Miejsce garażowe 
i balkon wliczone w cenę wynajmu. Cena 3000 zł. 
Tel. 511-439-335, e-mail: amsolarz@o2.pl

Warszawa QQ Ursynów, 50 m2, przy parkowej części 
Al. Kasztanowej. Budynek wybudowany w wyso-
kim standardzie, mieszkanie w pełni umeblowane 
i wyposażone, duży balkon, osobna garderoba, 
możliwość wynajęcia miejsca parkingowego. Cena 
2000 zł. Tel. 510-285-038, e-mail: barbara-e@
tlen.pl

ok. Warszawy, QQ Mysiadło, 47 m2, 2 pokoje, ume-
blowane, czyste, miejsce parkingowe. Cena: 1500 
zł. Tel. 661-459-747, e-mail: rburnat@era.pl

ok. Warszawy QQ Ochota, 37 m2, bardzo dobra 
lokalizacja i dojazd, położone za pl. Zawiszy, 
obok pl. Narutowicza. Okolica cicha, spokojna. 
Umeblowane, pralka, lodówka. Cena 1800 zł. Tel. 
698-885-221, e-mail: edycia_s@interia.pl

Poszukuję do wynajęcia QQ kawalerki od stycz-
nia 2010 r. w dzielnicach Bronowice, Mydlniki, 
Prądnik, Krowadrza, Łobzów. Cena do 1100 zł (z 
opłatami). Tel. 880-436-615 - tylko bezpośrednie 
oferty.

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, bliź-
niak, 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, po-
koik, salon z kominkiem, z wyjściem do ogrodu. 
Piętro: łazienka,przedpokój, dwie sypialnie,pokoik 
dziecięcy. Cena 1300 zł + media i 1900 zł + me-
dia. Tel. 0694-458-671, e-mail: artur.chwastek@
kominus.com.pl

Kraków,QQ  w północno - zachodnim rejonie, na 
firmę. Tel. 669-167-080

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

Grunt rolny QQ Bolowiec, 2,5 ha, dobry dojazd, do-
płaty inkasuje dzierżawca. Dzierżawa 5 m pszenicy 
+ podatek rolny. Tel. 798-100-584

Lokal biurowy, QQ Kraków, ul. Batorego, Stare Mia-
sto, 54 m2, nowoczesny, elegancki, po remoncie. 
Usytuowany od frontu na pierwszym piętrze za-
dbanej kamienicy w centrum miasta, 20 m od ul. 
Karmelickiej. Dobra lokalizacja, dogodny dojazd 
oraz liczne biura i instytucje w pobliżu stwarzają 
świetne warunki na siedzibę firmy, kancelarię lub 
gabinet. Tel. 698-641-020, e-mail: monika.latala@
op.pl

Lokal biurowyQQ , Kraków, Ścisłe Centrum, 150 m2, 
I p. w zabytkowej kamienicy, idealny na biuro, 
kancelarię, galerię. Cena 6000 zł. Tel. 664-972-017, 
e-mail: sunpoetry@poczta.fm

Lokal, QQ Gliwice, centrum, 53 m2, lokal frontowy na 
parterze, po generalnym remoncie, posiada dużą 

przestronną salę sprzedaży, wc, centralne ogrze-
wanie. Lokal wolny od luty 2010 r. Cena 4100 zł 
netto. Tel. 602-606-370, 32-612-10-06, e-mail: 
syntra@interia.eu

Lokal, QQ Kraków, ul. Piaseckiego, Podgórze, 50 m2. 
Do wynajęcia pierwsze piętro domu jednorodzin-
nego w zabudowie szeregowej (dwa mieszkania) - 
jedno około 25 metrów z łazienką, drugie około 50 
m składające się z salonu, łazienki oraz antresoli. 
Obydwa mieszkania mają balkon. Do dyspozycji 
są też miejsca parkingowe przed budynkiem. Cena 
1000 zł i 1800 zł. Tel. 693-555-077, e-mail: jacek@
malopolski.com.pl

Lokal użytkowy wolnostojący, QQ woj. lubuskie, 
Sulechów. Tel. 660-782-132

Poszukuję do wynajęciaQQ  lokalu handlowego ok. 
25 m2, na parterze, w miejscu o dużym natężeniu 
ruchu pieszego. Cena do 1500 zł z mediami. Tel. 
507-040-709 – tylko bezpośrednie oferty.

NASTĘPNY NUMER  

„KRAKOWSKIEGO RYNKU 

NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ   

18 grudnia 2009 roku
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Wszyscy z czasem stajemy przed wybo-
rem ścieżki kariery. Musimy zdecydować, 
czym chcemy się zajmować, jaka praca 
czy branża będą dawać nam satysfakcję i 
zapewnią odpowiedni rozwój zawodowy. 
Jednak czy dany kierunek studiów zapewni 
nam pracę w wymarzonej firmie lub pozwoli 
osiągnąć sukces jako przedsiębiorcy? Od 
dawna wiadomo już, że samo wykształcenie 
oraz piątka na dyplomie ukończenia studiów 
nie wystarczy, aby zdobyć dobrą pracę. 
To, co się liczy, to aktywność na studiach, 
praktyki zawodowe, stypendia zagraniczne 
czy nawet aktywność w kole naukowym. 
Truizmem jest stwierdzenie, że odpowiedni 
kierunek studiów, doświadczenie wraz z 
odpowiednimi cechami osobowości sumują 
się na sukces zawodowy, jednak czy spe-
cjalizacja i wiedza kierunkowa faktycznie 
mają znaczenie? Jeśli marzymy o sukcesie 
w sektorze nieruchomości, czy wybór od-
powiedniego kierunku studiów determinuje 
naszą przyszłość? A może ważniejsze jest 
to, co uda nam się osiągnąć potem? I tutaj 
szkoły są dwie.

Już w latach 90. kariera w nieruchomo-
ściach kojarzyła się z dużym prestiżem, a 

Studia czy doświadczenie?  
Kwalifikacje kandydatów na rynku nieruchomości

to budziło jeszcze większe zainteresowanie 
branżą. Duże zainteresowanie sektorem 
spowodowało coraz większy popyt na 
kierunki studiów związane z działami nieru-
chomości. W związku z zainteresowaniem 
kolejne uczelnie zaczęły specjalizować się 
w studiach kierunkowych z zakresu zarzą-
dzania, wyceny czy pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami. Studia te pozwalają 
przedsiębiorczym osobom wkroczyć w 
świat nieruchomości z niezbędnymi fun-
damentami merytorycznymi i niewątpliwie 
ułatwiają szybkie objęcie odpowiedzialnego 
stanowiska. Z drugiej strony wielokrotnie 
bardzo wysokie stanowiska zajmowane są 
przez osoby, które same przyznają, że za-
częły pracować w branży przez przypadek, 
a w miarę rozwoju zawodowego zdecydo-
wały się na dokształcenie podczas studiów 
podyplomowych czy kursów pozwalających 
na uzyskanie licencji zawodowej. Branża 
nieruchomości jest bardzo zamkniętym 
środowiskiem, w którym bardzo dużo 
zależy od reputacji danego kandydata na 
rynku. Jeśli jest wartościowym pracowni-
kiem, potencjalny pracodawca się o tym 
bardzo szybko dowie i nie będzie dla niego 

kluczowe wykształcenie, a dotychczasowe 
osiągnięcia.

Niezależnie od tego, jaką drogę obierze 
osoba zainteresowana pracą w sektorze 
nieruchomości, faktem niezaprzeczalnym 
jest to, że oprócz kwalifikacji przy doborze 
odpowiedniego pracownika ważne są zdol-
ności negocjacyjne, relacje interpersonalne 
z otoczeniem, charyzma czy szereg innych 
miękkich umiejętności. Niezależnie jednak 
od ścieżki obranej przez przyszłego zarządcę 
centrum handlowego, pośrednika czy De-
velopment Managera, niezaprzeczalnie im 
większą mamy wiedzę merytoryczną, tym 
nasza wartość na rynku pracy lepsza. Więc o 
ile nie zdecydowali się państwo na uzyskanie 
tytułu magistra nieruchomości, polecam 
studia podyplomowe. Niewątpliwie będą 
one okazją do uzyskania nowych, ciekawych 
informacji, a przy okazji źródłem kontaktów, 
które mogą okazać się przydatne w obliczu 
nowych wyzwań zawodowych.

Autor: Agata Piątek,  
Consultant HAYS Office Support,  

E: piatek@hays.pl
www.hays.pl

Naszym Klientem jest firma zajmująca się budową i zarządzaniem galeriami han-
dlowymi. W związku z rozwojem i poszerzaniem portfolio obiektów poszukujemy 
osoby do pracy w Krakowie.

Koordynator Najemców
Nr ref: 26091
Miejsce pracy: Kraków
Obowiązki:
l organizowanie, koordynowanie i udział w negocjacjach umów najmu;
l koordynowanie i udział w spotkaniach z projektantami najemców;
l egzekwowanie od projektantów standardów technicznych i wytycznych;
l   odbiór oraz weryfikacja dostarczonej dokumentacji technicznej oraz 

umów najmu;
l weryfikacja i udział w rozliczeniach końcowych prac wykonanych na 

rzecz najemców;
l koordynowanie procesów inwestycyjnych na terenie galerii handlo-

wych;
l realizacja zapisów umów;
l archiwizacja dokumentacji
Wymagania:
l 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
l wykształcenie wyższe;
l dobra znajomość rynku wykonawców;
l umiejętność przygotowywanie ofert;
l umiejętność budżetowania i kosztory-
sowania umów;
l doświadczenie w negocjowaniu 
umów;
l znajomość Ms Office i AutoCad.
Zainteresowane osoby prosimy o prze-
słanie CV na adres: 
krzywinski@hays.pl. 
Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami.

Naszym Klientem jest firma zajmująca się budową i zarządzaniem galeriami handlowymi. W związku z rozwojem i 
poszerzaniem portfolio obiektów poszukujemy osoby do pracy w Krakowie.

Inżynier ds. Inwestycji
Nr ref: 26090

Miejsce pracy: Kraków
Zakres obowiązków:
l uczestnictwo w koordynacji prac przygotowawczych i projektowych związanych z realizacją poszczególnych 
projektów inwestycyjnych
a) przygotowanie materiałów przetargowych;
b) udział w postępowaniu przetargowym;
c) udział w wyborze wykonawców;
d) przygotowanie protokołów wyboru oferentów;
l analiza rynku dostawców usług inwestycyjnych;
l  uczestnictwo w wyłonieniu wykonawców w zakresie wszystkich prac inwestycyjnych projektowych, budow-

lanych, instalacyjnych, dostaw inwestorskich, itp.
l  kosztorysowanie i wycena prac budowlanych i instalacyjnych;
l budżetowanie i tworzenie harmonogramu prac budowlanych inwestycji;
l  przygotowywanie materiałów i załączników technicznych do umów z wykonawcami oraz umów najmu, w 

zakresie zleconym przez przełożonego;
l  udział w naradach koordynacyjnych, nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z uzgadnianiem 

międzybranżowym inwestycji;
l  uczestnictwo w opracowaniu budżetu dla poszczególnych inwestycji, kontrola jego wykonania i rozliczenia 

końcowe – w zakresie zleconym przez przełożonego;
l  uczestnictwo w procesie uzgadniania i koordynowania rozwiązań projektowych dotyczących kwestii „lay-outów” 

poszczególnych obiektów;
l  koordynacja działań inwestycyjnych z działem Najmu i Zarządzania oraz Finansowym firmy oraz poszczególnymi 

najemcami - w zakresie zleconym przez przełożonego;
l  uczestnictwo w odbiorach prac realizacyjnych, dostaw i usług inwestorskich, odbiór dokumentacji powykonawc-

zej oraz protokołów badań i sprawdzeń;
l  identyfikacja i nadzorowanie przepisów prawnych oraz dokumentów (zewnętrznych i wewnętrznych) w obszarze 

swojego działania;
l  Udział w targach, szkoleniach i konferencjach branżowych.
Wymagania:
l  co najmniej pięcioletnie doświadczenie związane z pracą w korporacji w obszarze inwestycji: mistrz, inżynier 

budowy, kosztorysant, kierownik budowy;
l  wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo);
l  uprawnienia wykonawcze;
l  ukończony kurs kosztorysowania i ofertowania prac 

budowlanych;
l  znajomość przepisów prawa związanych z wykonywanym 

zawodem (prawo budowlane, kpa, przepisy p. poż etc.);
l  umiejętność sporządzania kosztorysów;
l  umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne;
l  umiejętność sporządzania i zlecania umów na prace 

budowlane i instalacyjne;
l  bardzo dobra znajomość programu AutoCad;
l  prawo jazdy kat. B.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: 
krzywinski@hays.pl 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
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Planowanie kariery zawodowej jest jed-
nym z najbardziej newralgicznych procesów 
wpływających bezpośrednio na życie czło-
wieka. Przyrównać je można do toku rozwoju 
biologicznego, emocjonalnego i społecznego 
każdej jednostki ludzkiej. Każdy z nas pojawia 
się w łonie matki, rodzi, rozwija się, zaczyna 
chłonąć jak gąbka cały otaczający nas świat. 
Wszyscy uczymy się, codziennie przyswajamy 
niezliczoną ilość informacji, nabieramy świado-
mości otaczających nas ludzi, rzeczy, i wreszcie 
zaczynamy poznawać siebie. Do momentu, gdy 
nasza świadomość nie odgrywa jeszcze zna-
czącej roli, dojrzewanie nasze przebiega, rzec 
można, instynktownie. Dopiero z czasem, gdy 
nabieramy samoświadomości, kiedy uczymy się 
rozpoznawać własne potrzeby i kierować naszym 
życiem tak, aby owe potrzeby świadomie zaspo-
kajać, mamy szansę stać się „panami swojego 
losu”. To właśnie wtedy zaczynamy snuć plany 
na przyszłość i z rozmysłem staramy się dążyć 
do ich zrealizowania. Wtedy to też nadchodzi 
najwłaściwszy czas, aby zacząć myśleć o tym, 
jak chcielibyśmy pokierować naszym życiem 
prywatnym oraz zawodowym.

Planowanie ścieżki kariery zawodowej to 
długotrwały, bardzo dynamiczny i dość złożony 
proces. Długotrwały, ponieważ rozpoczęty wcze-
śnie, najlepiej na etapie wyboru szkoły szczebla 
średniego, kontynuowany jest przez dalsze lata 
nauki i pracy zawodowej. Dynamiczny, ponie-
waż w trakcie mijającego na zdobywaniu wiedzy 
i umiejętności czasu zmienia się koniunktura 
na rynku pracy, i z punktu widzenia przyszłego 
pracownika konieczne jest nadążanie za jego 
potrzebami. Złożony, ponieważ wymaga wzięcia 
pod uwagę wielu czynników, których młody, 
niedoświadczony człowiek sam najczęściej nie 
zauważa.

Jak więc powinniśmy przygotować się do 
planowania naszej kariery zawodowej? Przede 
wszystkim nie powinniśmy robić tego sami! 
Specyfika rynku pracy cechuje się ogromną 
dynamiką zmian pod względem zapotrzebowa-
nia na fachowców w poszczególnych branżach. 
Sprawia to, że wybór opłacalnego (z perspekty-
wy późniejszego zatrudnienia) profilu edukacji 
staje się bardzo trudny. Odpowiednia selekcja 
szkoły średniej jest o tyle ważna, że pozwala 
dobrze przygotować się pod kątem konkretnego 
kierunku studiów. Dobrze wybrany kierunek 
studiów może z kolei otworzyć wrota do kariery 
w opłacalnym zawodzie. Dlatego tak ważne jest, 
aby już w wieku gimnazjalnym badać predyspo-
zycje oraz indywidualne zdolności młodzieży i 
bazując na otrzymanych wynikach, świadomie 
wybierać odpowiedni profil szkoły średniej oraz 
powoli myśleć o ewentualnych kierunkach stu-
diów, które będą naszym celem w przyszłości. 
Wszystko to ma na celu lepsze przygotowanie się 
do wpłynięcia na szerokie wody rynku pracy.

Podczas błogich lat szkolnych młody czło-
wiek nie zastanawia się najczęściej nad bardzo 
odległą perspektywą pracy zawodowej. Nie 
zdaje sobie sprawy z istoty podejmowanych 

dziś decyzji dotyczących wyboru kolejnego 
etapu edukacji oraz ich skutków. Dlatego na 
tym etapie życia ważna jest pomoc rodziców 
lub opiekunów w uświadomieniu niepełno-
letniemu jeszcze człowiekowi konsekwencji 
młodzieńczych wyborów oraz odpowiednim 
nakierowaniu go pod kątem przyszłości zawo-
dowej, pokazaniu mu konkretnych perspektyw 
i możliwości. Warto też zwrócić się o radę do 
osób bardziej doświadczonych lub też zajmują-
cych się na co dzień planowaniem ścieżek karier 
zawodowych, czyli psychologów, doradców 
personalnych, trenerów i konsultantów ds. 
rekrutacji, pracowników organizacji rządo-
wych, starszego rodzeństwa czy znajomych. 
Otrzymane od nich informacje i sugestie mogą 
okazać się bezcenne. Tajemnicą Poliszynela nie 
jest fakt, iż od lat profesje dziedzin takich jak 
prawo, informatyka, ekonomia czy inżynieria 
są niejako gwarancją satysfakcjonujących 
zarobków i perspektyw osiągnięcia sukcesu 
zawodowego. Nie każdy z nas posiada jednak 
predyspozycje, aby we wspomnianych wyżej 
profesjach odnaleźć swoją pasję i czerpać z nich 
satysfakcję. Dlatego też radząc młodej osobie, 
jak planować karierę zawodową, powiedział-
bym, że jedną z najważniejszych, jeżeli nie naj-
ważniejszą kwestią, jest uzyskanie świadomości 
własnych predyspozycji, celów życiowych i 
sposobów na ich osiągnięcie. W jaki sposób 
to zrobić? Z pewnością pomocne okażą się 
rozmowy z dorosłymi i poznanie ich doświad-
czeń związanych z pracą zawodową. Dobrym 
pomysłem wydaje się też być wykonanie testów 
kompetencyjnych i osobowościowych, których 
szeroka gama oferowana jest obecnie przez 
poradnie psychologiczne i prywatne firmy do-
radztwa personalnego. Ponadto śledzić można 
specjalistyczne fora internetowe, portale pracy 
oraz doradztwa personalnego. Informacje tam 
znalezione są zazwyczaj aktualne i obrazują 
trendy oraz tendencje obecne w danym mo-
mencie na rynku pracy, a co za tym idzie – są 
w stanie zasugerować, w jakich dziedzinach 
życia zawodowego warto się będzie rozwijać. 
Uzyskanie tak cennej wiedzy na temat swój 
oraz rynku pracy z pewnością ułatwi rozpo-
częcie profilowania własnej drogi zawodowej. 
Pozostanie nam tylko konsekwencja w dążeniu 
do obranego celu.

Innym ważnym aspektem projektowania 
kariery zawodowej jest obranie szerokiej per-
spektywy siebie w kontekście zajmowanych w 
przyszłości posad. W przypadku, gdy nie mamy 
sprecyzowanych planów związanych z naszą 
karierą, konieczne jest, abyśmy nieustannie mo-
nitorowali sytuację na rynku pracy i umiejętnie 
się do niej dostosowywali. Nadążanie za jego dy-
namiką wiązać się może z koniecznością zmiany 
aktualnego na dany moment profilu nauki. Jeżeli 
zmiana taka jest wykluczona, przydatne będzie 
uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach czy 
kursach poszerzających nasze kompetencje, w 
obszarach wiedzy, które są w danej chwili „na 
topie”. Niezaprzeczalną zaletą takiego rozwią-

zania jest brak zaburzeń głównego kierunku 
edukacji. Wspomniane szkolenia organizowane 
są przez placówki oświatowe, prywatne firmy 
szkoleniowe, firmy doradztwa personalnego 
oraz samych pracodawców, a informacje o nich 
z pewnością znaleźć można w Internecie.

Rozbudowywanie sieci kontaktów interper-
sonalnych, czyli tak zwany „networking”, sta-
nowi także ważny składnik procesu planowania 
kariery zawodowej. Jeff Taylor i Doug Hardy, 
autorzy książki „Jak efektywnie poszukiwać 
pracy”, piszą: „Relacje, jakie masz z ludźmi, 
wykonując swoją pracę, są tak samo ważne 
jak Twoje umiejętności”. Zatem utrzymywanie 
pozytywnych kontaktów z jak największą liczbą 
osób, zarówno współpracowników, jak i osób 
spoza tego kręgu, może przynieść nam niewy-
obrażalne korzyści. Nie mówię tu oczywiście o 
bezkompromisowym wykorzystywaniu innych 
w celu osiągnięcia obranych celów. Warto bu-
dować pozytywne relacje z każdym, ponieważ 
nigdy nie wiadomo, jak i kiedy skrzyżują się 
ludzkie losy. Być może ktoś, z kim pozostawali-
śmy w dobrych stosunkach, w przeszłości stanie 
kiedyś na naszej drodze do zawodowego raju. Z 
pewnością nie chcielibyśmy mieć w nim wtedy 
wroga. Analizując zagadnienie planowania 
własnej kariery zawodowej, należy podkreślić 
jeszcze jedną kwestię. Jest nią odpowiedni do-
bór pracodawców. Plan osiągnięcia kariery w 
sferze zawodowej powinien zakładać stopniowy 
awans w ramach danej hierarchii. Wybierając 
pracodawcę, musimy zwrócić uwagę na kilka 
aspektów. Najważniejszy z nich to, oprócz 
odpowiednio wysokich dla nas zarobków, moż-
liwość rozwoju osobistego i profesjonalnego. 
Każda z form podnoszenia umiejętności i kwa-
lifikacji, „fundowana nam przez pracodawcę”, 
jest doskonałą inwestycją i prowadzi często do 
podniesienia naszej wartości jako pracownika 
i konsekwentnie wzrostu wynagrodzenia oraz 
otrzymania promocji na wyższe stanowisko.

Podsumowując, można stwierdzić, iż plano-
wanie kariery zawodowej jest skomplikowanym 
i złożonym procesem. Wymaga dużej dozy 
samoświadomości i odpowiedniej orientacji na 
zdobywanie informacji dotyczących rynku pracy 
oraz sposobów kształtowania kariery. Konieczne 
jest zrozumienie, jak bardzo decyzje podejmo-
wane w latach szkolnych przekładać się będą 
na nasze późniejsze życie zawodowe. Zdobycie 
takiej wiedzy, połączone z wykorzystaniem rad 
i doświadczeń naszych bliskich oraz innych, 
starszych od nas osób, z pewnością ułatwi nam 
planowanie i egzekucję obranej ścieżki zawodo-
wej. Mimo ogólnych wytycznych dotyczących 
planowania kariery proces ten zawsze będzie w 
pewnym stopniu zindywidualizowany. Ważne 
jest jednak, aby podczas kreowania własnej 
przyszłości zawodowej brać pod uwagę okre-
ślone standardy, które mogą nam pomóc w 
osiągnięciu sukcesu.

Materiał opracowany przez  
HAYS Poland

Jak zaplanować swoją karierę?
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Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Obecnie do Działu Sprzedaży Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o., firmy wchodzącej 
w skład największej grupy budowlanej w Polsce, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży  
nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa

Od kandydatów oczekujemy:

Oferujemy:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
z nazwą stanowiska w tytule maila na adres:

rekrutacja@budimex.com.pl 

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

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski zatrudni

Specjalistę ds. remontowo-technicznych 
w Dziale Młodzieżowym

Miejsce pracy: Wrocław
Region: dolnośląskie

Opis stanowiska:

Wymagania:

Wymagania konieczne:

 

Wymagania pożądane:

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie listu motywacyjnego i CV  
do dnia 15 grudnia 2009r na adres:

praca@uni.wroc.pl

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. 
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

4 ŚCIANY Sp. z o.o.

4Ściany to firma zajmująca się pośredniczeniem w obrocie nieruchomości w Warszawie 

Agent - Pośrednik Nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

Do zadań Agenta Nieruchomości należą min:

Wymagania:

Oferujemy:

g.kwaczek@4sciany.waw.pl

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

Jakon Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo budowlane zajmujące się generalnym wykonawstwem obiektów 
przemysłowych i mieszkaniowych, o ugruntowanej pozycji na rynku, poszukuje 

pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. Sprzedaży obiektów 
mieszkalnych i przemysłowych

Od kandydatów oczekujemy:
 

 obiektów budowlanych 

Mile widziane:

Oferujemy:

 
w ciągu 14 dni od daty publikacji na adres:

ul. Sowia 4, 

lub kadry@jakon.pl

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
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KONSORCJUM NIERUCHOMOŚCI

Mobilny Specjalista Sprzedaży 
Nieruchomości

Wymagania:

Oferujemy:

info@kn-poznan.pl 

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

PM Group Polska Sp. z o.o

PM Group Polska jest częścią grupy PM, największej irlandzkiej firmy  
architektonicznej i inżynierskiej. PM zatrudnia ponad 1500 inżynierów 

specjalistów na całym świecie, w tym ponad 200 w Polsce.
Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Inspektorzy Nadzoru Branży
do realizacji dużych projektów przemysłowych 

na terenie Polski centralnej i północnej.

Wymagania:

 

Oferujemy:

CV w jezyku angielskim prosimy przesylac na adres 

recruitment@pmg.pl 

Metrohouse S.A.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Miejsce pracy: Warszawa

Obowiązki:

Wymagania:

Oferta:

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia 
z CV na adres:

ejackowska@metrohouse.pl 

z wyszczególnieniem nazwy stanowiska 
w temacie wiadomości.

 ABRA S.A.

 

 
na stanowisko:

KOORDYNATOR DS. ROZWOJU SIECI

Wymagania:

 
 będzie dodatkowym atutem 

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie aplikacji 
za pośrednictwem naszej strony rekrutacyjnej:

 
www.praca.abra-meble.pl 

Na CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w  mojej ofercie pracy niezbędnych w  procesie rekrutacji  (zgodnie z  ustawą z  dnia 29.08.97r. o  ochronie danych 
osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883). 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
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Kryzys szczególnie dotkliwy dla mężczyzn
Dotychczas feminizacja bezrobocia była jedną z charakterystyk rynku pracy. Pomimo ogólnie mniejszej 

aktywności zawodowej kobiet natężenie bezrobocia wśród pań było zwykle wyższe niż w przypadku panów. 
Jeszcze w drugim kwartale 2008 roku jedynie w 5 z 27 krajów należących do Unii Europejskiej stopa bezrobocia 
wśród kobiet była niższa niż ten sam wskaźnik notowany dla populacji mężczyzn. Państwa które należały do 
tej grupy to: Estonia, Irlandia, Litwa, Rumunia i Wielka Brytania. W całej Wspólnocie wskaźnik bezrobocia 
wśród kobiet kształtował się na poziomie 7,3% przy 6,3% stopie bezrobocia mężczyzn.

Spowolnienie gospodarcze, którego jednym z efektów jest powszechny wzrost bezrobocia, ze szcze-
gólną siłą uderzyło w populację panów. Dekoniunktura okazała się okresem trudnym przede wszystkim dla 
przemysłu ciężkiego oraz branży budowlanej czyli sektorów zatrudniających głównie mężczyzn. Masowe 
zwolnienia, jakie miały miejsce w tych segmentach gospodarki przełożyły się na wzrost liczby bezrobotnych 
Europejczyków. W drugim kwartale 2009 roku udział bezrobotnych mężczyzn w grupie wszystkich aktywnych 
zawodowo panów w UE wyniósł 8,8% i był o 0,2 punktu wyższy od tego samego wskaźnika notowanego dla 
populacji kobiet. W 15 krajach Wspólnoty stopa bezrobocia kobiet ukształtowała się na poziomie niższym 
niż stopa bezrobocia mężczyzn.

W Polsce w II kwartale 2009 roku stopa bezrobocia wśród kobiet była wyższa od wskaźnika bezrobocia 
dla populacji mężczyzn. W przypadku pań osiągnęła wartość 8,4%, a panów - 7,5%. W 6 na 16 województw 
natężenie bezrobocia w grupie aktywnych zawodowo Polek okazało się jednak niższe niż wśród mężczyzn. 
W II kwartale 2008 analogiczną sytuację odnotowano tylko w 4 województwach.

Słowa uznania,  
dyplom czy pewny etat?

Trudna sytuacja na rynku pracy wykształca 
wśród pracodawców dwa sposoby postrzegania 
motywacji personelu. Część z firm uważa, że w 
okresie destabilizacji skutecznym sposobem na mo-
tywację jest sam fakt zatrudnienia. Inne wychodzą 
z założenia, że recesja to dobry moment na kształ-
towanie lojalności i „rozpieszczają” pracowników 
dodatkowymi benefitami.

Tworząc „kryzysowy” system motywacyjny 
warto pamiętać, co zwiększa zaangażowanie 
pracowników i jak długo poszczególne czynniki 
zachowują stymulującą wartość. Obok tzw. mo-
tywatorów „twardych” – podwyżki czy premii – 
wśród najważniejszych czynników motywacyjnych 
znajdują się: dobra atmosfera w miejscu pracy, 
docenianie zaangażowania i sukcesów oraz możli-
wość podnoszenia kwalifikacji. W 2004 roku, kiedy 
bezrobocie sięgało 20%, wysoko oceniano również 
pewność zatrudnienia oraz jasno określone cele i za-
dania. Część przedsiębiorców uważa, że gwarancja 
zatrudnienia ma duże znaczenie także obecnie, gdy 
rynkiem ponownie rządzi pracodawca.

Niestety wśród firm działających w Polsce 
nadal pokutuje twierdzenie, że większe zaangażo-
wanie pracowników gwarantują przede wszystkim 
pieniądze. Wysoka świadomość i częstotliwość 
stosowania motywowania pozafinansowego wy-
stępuje głównie w dużych, międzynarodowych 
korporacjach. Niewielkie zainteresowanie motywa-
torami niematerialnymi wynika z ich nadużywania 
w poprzednim ustroju polityczno-gospodarczym. 
W początkowym okresie przemian większość 
firm traktowała je jako relikt przeszłości. Powrót 
do motywacji pozafinansowej nastąpił niedawno, 
wraz z dotarciem do Polski nowoczesnych modeli 
zarządzania zasobami ludzkimi. Część z nich cieszy 
się uznaniem pracowników i wykazuje wysoką 
zdolność oddziaływania. W stosunku do niektórych 
praktyk „miękkiego” motywowania pracownicy 
zgłaszają jednak niechęć. Dotyczy to zwłaszcza 
programów przeniesionych na polski grunt bez 
zaadaptowania do lokalnej kultury.

Jakie są najważniejsze czynniki motywacji po-
zafinansowej i jaka jest siła ich oddziaływania? Na 
czym polega istota motywacji niematerialnej? Czy 
i jakich przekształceń w systemach motywacyjnych 
dokonują firmy w związku ze spowolnieniem 
gospodarczym? Odpowiedzi na te i inne pytania 
znajdą Państwo w artykule „Motywowanie odporne 
na kryzysy”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Zmiana kwalifikacji w zamian za lepszą pracę
Konieczność ciągłego dostosowywania – podnoszenia, czy zmiany posiadanych kwalifikacji zawodo-

wych – to wymóg, jaki stawia przed nami współczesny rynek pracy. Wyniki sondy przeprowadzonej wśród 
użytkowników portalu rynekpracy.pl potwierdzają chęci i gotowość Polaków do zdobywania nowych umiejęt-
ności zawodowych, w celu poprawy swojej sytuacji zawodowej. Najliczniejszą grupę (ponad 44%) stanowią 
respondenci, którzy deklarują, że bez wahania gotowi są na całkowite przekwalifikowanie zawodowe w zamian 
za uzyskanie lepszej pracy. Do grona umiarkowanych zwolenników takiego rozwiązania zalicza się prawie 
41,6% ankietowanych. Możliwość przekwalifikowania w większym lub mniejszym stopniu odrzuca jedynie 
14,4% osób, które wzięły udział w sondzie.

Skłonności Polaków do całkowitego przekwalifikowania zawodowego nie odzwierciedlają statystyki 
Głównego Urzędu Statystycznego. W II kwartale 2009 roku w różnych formach kształcenia pozaszkolnego 

brało udział 569 tysięcy Polaków. Dla 3% 
z nich głównym celem podjęcia edukacji 
była zmiana kwalifikacji zawodowych. 
Zdecydowaną większość stanowiły osoby, 
które chciały doskonalić umiejętności 
zawodowe (67,1%) bądź rozwijać własne 
zainteresowania (17,4%).

 

 
 

 
rynekpracy.pl na podstawie danych Eurostat 
 
W Polsce w II kwartale 2009 roku stopa bezrobocia w ród kobiet by a wy sza od wska nika 
bezrobocia dla populacji m czyzn. W przypadku pa  osi gn a warto  8,4%, a panów - 
7,5%. W 6 na 16 województw nat enie bezrobocia w grupie aktywnych zawodowo Polek 
okaza o si  jednak ni sze ni  w ród m czyzn. W II kwartale 2008 analogiczn  sytuacj  
odnotowano tylko w 4 województwach. 
 

ród o: www.rynekpracy.pl 
 

 

 
 

Wykres 1. Czy aby dostać pracę lub zmienić 
ją na lepszą byłbyś skłonny do całkowitego 
przekwalifikowania zawodowego?

rynekpracy.pl na podstawie sondy przepro-
wadzonej w dniach 14.10.2009-14.11.2009, 
n =808

Wykres 2. Stopa bezrobocia dla kobiet i mężczyzn w krajach UE w II 
kwartale 2009 roku
rynekpracy.pl na podstawie danych Eurostat

Wykres 1. Stopa bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w wybranych krajach UE 
w II kwartale 2008 roku
rynekpracy.pl na podstawie danych Eurostat

Źródło: www.rynekpracy.pl
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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).

Samochód służbowy to benefit 
przyznawany głównie pracownikom 
najwyższego szczebla. Aż 96% firm 
produkcyjnych oferuje go dyrekto-
rom, a 51% kierownikom – wynika z 
najnowszego raportu Sedlak & Sedlak 
„Analiza wybranych świadczeń poza-
płacowych”. Dodatkowo, 86% przed-
siębiorstw pozwala zatrudnionym na 
najwyższym szczeblu zarządzania na 
korzystanie ze służbowego auta także 
w celach prywatnych.

W ostatnich latach w Polsce wzra-
sta znaczenie motywowania pozapła-
cowego. Do najbardziej pożądanych 
przez pracowników benefitów należy 
prywatna opieka medyczna. Jest świad-
czeniem pozapłacowym coraz częściej 
oferowanym wszystkim pracownikom. 
Wartość pakietu medycznego waha się 
miesięcznie od 90 PLN (dla pracow-
ników szeregowych i specjalistów) do 

350 PLN (dla dyrektorów). W przypad-
ku kadry menedżerskiej, częściej niż 
u pozostałych pracowników prywatną 
opieką medyczną objęta jest również 
rodzina pracownika.

Telefon komórkowy jest obecnie 
traktowany najczęściej jako narzędzie 
pracy. Jest jednak wartością dodaną, 
kiedy pracownicy mogą z niego ko-
rzystać w celach prywatnych. Telefon 
służbowy najczęściej posiada kadra 
kierownicza. Podczas, gdy aż 94% firm 
produkcyjnych oferuje to świadczenie 
dyrektorom, jedynie 14% przyznaje je 
pracownikom szeregowym.

Popularnym świadczeniem poza-
płacowym, oferowanym pracownikom 
wszystkich szczebli zarządzania, są 
bony towarowe. Ich wartość, w zależ-
ności od zajmowanej pozycji, waha 
się od 440 PLN (dyrektorzy) do 520 
PLN (pracownicy szeregowi). Więk-

szość firm oferuje bony towarowe raz 
w roku. Formę wsparcia finansowego 
stanowią także dopłaty do wycieczek 
i urlopów. Ich wartość waha się od 
610 PLN u pracowników najwyższego 
szczebla zarządzania do 670 PLN u 
osób na stanowiskach szeregowych.

Raport „Analiza wybranych świad-
czeń pozapłacowych” zawiera dane 
o świadczeniach pozapłacowych na 
różnych poziomach zarządzania. Omó-
wiono i porównano w nim świadczenia 
dla stanowisk szeregowych, specjali-
stów, kadry zarządzającej średniego 
i wyższego szczebla. Porównanie 
obejmuje siedem najpopularniejszych 
benefitów, takich jak np. samochód 
służbowy, telefon komórkowy, bony 
towarowe.

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Samochód służbowy dla dyrektorów, prywatna 
opieka medyczna dla wszystkich pracowników
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28 sierpnia 2009 roku weszła w ży-
cie ustawa o praktykach absolwenckich. 
Taki akt prawny był potrzebny. Wcze-
śniejsze przepisy nie regulowały zasad 
stażu dla absolwentów. Tymczasem 
brak doświadczenia i obycia z pracą 
jest dla wielu młodych osób przeszkodą 
w starcie na rynku pracy. Praktyki od 
zawsze były dobrą okazją do zdobycia 
pierwszych doświadczeń. Brak odpo-
wiednich regulacji przekładał się jednak 
na stosunkowo małe zainteresowanie 
pracodawców zatrudnieniem najmłod-
szych uczestników rynku pracy.

Przed wejściem w życie ustawy du-
żym problemem była kwestia umowy, 
w oparciu o którą można było zatrudnić 
stażystę. Najczęściej praktykanci byli 
zatrudniani na podstawie umowy zle-
cenia lub umowy o dzieło, rzadziej była 
to umowa o pracę na okres próbny bądź 
czas określony. Zwłaszcza dwa ostatnie 
rodzaje umów generują duże koszty, na 
które składa się nie tylko podstawowe 

wynagrodzenie, ale też koszty pośred-
nie. Wymienione elementy powodowa-
ły, że pracodawcy nie chcieli zatrudniać 
osób bez doświadczenia zawodowego. 
Przyczyną był brak gwarancji, że wyni-
ki ich pracy spowodują zwrot poniesio-
nych kosztów. Zgodnie z nowymi prze-
pisami, praktykanta można zatrudnić na 
podstawie specjalnej umowy o praktykę 
absolwencką. Umowa ta nie ma jednak 
charakteru umowy o pracę, tylko jest 
dokumentem cywilnoprawnym. Może 
być zawarta z absolwentem co najmniej 
gimnazjum, który nie ukończył 30 roku 
życia i jedynie na okres 3 miesięcy. 
Pracodawca zatrudniając stażystę jest 
zobowiązany respektować normy w 
zakresie dyskryminacji oraz czasu 
pracy. Praktykant może odbywać staż 
absolwencki bez otrzymywania wyna-
grodzenia bądź też odpłatnie – decyzja 
należy do pracodawcy zatrudniającego 
absolwenta. Z ewentualnej pensji sta-
żysty będzie potrącany jedynie podatek 
dochodowy.

Ustawa o praktykach absolwenckich 
nie jest doskonała. Istnieje ryzyko nad-
miernego wykorzystywania jej zapisów 
przez pracodawców. Należy jednak 
pamiętać o głównym założeniu ustawy, 
jakim jest „ułatwienie absolwentom 
uzyskania doświadczenia i nabywania 
umiejętności praktycznych niezbędnych 
do wykonywania pracy”.

Jakie zapisy powinna zawierać 
umowa absolwencka? Czy młody 
człowiek może jednocześnie praco-
wać i odbywać staż absolwencki? 
Jakie obowiązki ustawodawca nało-
żył na pracodawców zatrudniających 
praktykantów? Jakie są zalety i wady 
nowych regulacji z punktu widzenia 
pracodawcy a jakie z perspektywy sta-
żysty? Odpowiedzi na te i inne pytania 
znajdą Państwo w artykule „Absolwent 
na praktyce – nowe przepisy dotyczące 
staży absolwenckich”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Praktyki absolwenckie: nowe przepisy

Pearl Hunters - Executive Search
Dla naszego Klienta – jednej z firm dystrybucyjnych o dużym port folio ponad 1000 produktów, o stabilnej, ugruntowanej pozycji na polskim rynku po-

szukujemy kandydatów do współpracy na stanowisku:

Regionalny Przedstawiciel Handlowy
(Reg. PH/Toy)

Lokalizacja:  Home Office
Zasięg terytorialny stanowiska: woj. małopolskie i podkarpackie

Podległość: pod Key Account Manager’a

Zakres obowiązków:
  Rozwijanie sprzedaży produktów portfolio firmy  

 w nowoczesnym i hurtowym kanale dystrybucji;
  Rozwijanie siatki dystrybutorów, współpraca z sieciami  

handlowymi, sieciami stacji benzynowych, hurtowniami;
  Dbałość o wizualizację regałów i odpowiednią ekspozycję 

  produktów w sezonie we współpracy z zewnętrznymi  
serwisantami;

  Współpraca z 2 osobowym działem marketingu w zakresie 
ustalania akcji promocyjnych poszczególnych produktów;

  Odpowiedzialność za realizację powierzonego budżetu  
i przygotowywanie okresowych raportów;

Wymagania:
 Min. średnie wykształcenie;
 Prawo jazdy kat. B;
  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku  

w obsłudze sieci handlowych lub w branży zabawkowej lub w innej 
branży charakteryzującej się mnogością produktów;

 Samodyscyplina i dobra organizacja pracy własnej;
 Własny komputer;

Firma oferuje:
  Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę lub własną  

działalność gospodarczą w firmie o szerokiej gamie  
rozpoznawalnych na rynku marek;

 Narzędzia pracy: dostęp do Internetu, komórka, samochód;
 Kameralną atmosferę pracy w firmie o zgranym zespole.

Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie i przesłanie CV  
oraz listu motywacyjnego na adres:
cv@pearl-hunters.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

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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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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Wystarczy wyciąć, wypełnić i przesłać do redakcji: tel./fax 012/622-71-13
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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 
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