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Z Krakowa
Miasto nadal sprzedaje mieszkania. Na początku stycznia nastą-
pi kolejna odsłona akcji sprzedaży lokali mieszkalnych w centrum 
Krakowa. Miasto przeznaczyło „pod młotek” nieruchomości przy 
ulicy Bogusławskiego, Zyblikiewicza i św. Krzyża. Oferowane w 
przetargu lokale mają dość duży metraż – od 52 do 131 m kw. 
Przetarg odbędzie się 7 stycznia w budynku Urzędu Miasta Kra-
kowa przy ul. Kasprowicza 29. Osoby zainteresowane nabyciem 
wymienionych lokali mogą je oglądać po uzgodnieniu terminu z 
administratorem.
Rusza parking Na Groblach. Nie zmienią się zasady parkowa-
nia na placu Na Groblach po otwarciu parkingu podziemnego w 
tym rejonie – poinformował na swoich stronach Urząd Miasta 
Krakowa. Planowane jest natomiast, że od czwartku 10 grudnia 
będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu w tym rejonie, która 
ma ułatwić korzystanie z nowo otwartego parkingu. Dodatkowo 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przygotowuje pro-
jekt uchwały zmieniający kategorię drogi dla placu Na Groblach, a 
także ulicy Terczyńskiej i Tarłowskiej. Jej celem jest m.in. umożli-
wienie mieszkańcom tego rejonu dojazdu i parkowania pojazdów 
obok swoich posesji. Przewiduje się wprowadzenie specjalnego 
identyfikatora, który będzie wydawany indywidualnie dla po-
szczególnych mieszkańców wymienionych ulic. 
Miliony na małopolskie starówki. Miasto Olkusz zdobyło aż 15-
milionowe dofinansowanie na rewitalizację swojej starówki. Jest 
to możliwe dzięki dotacjom unijnym, o których podziale zdecy-
dował ostatnio Zarząd Województwa. W czołówce miast, które 
na swoje projekty rewitalizacji przestrzeni miejskiej otrzymały 
podobne pieniądze, znajdują się jeszcze Kraków i Dobczyce. W 
sumie całe województwo dostanie na rewitalizację prawie 250 mln 
zł. Pieniądze te trafią do 37 małopolskich miast, m.in. do Nowego 
Sącza, Tarnowa, Wadowic, Trzebini, Libiąża oraz Gorlic. Wybór 
projektów odbywał się w drodze konkursu, ogłoszonego jeszcze 
na początku tego roku. Gdyby się okazało, że nie dostaniemy tych 
pieniędzy, projekt byłby mimo to realizowany, ale na pewno roz-
ciągnąłby się w czasie i musielibyśmy trochę poczekać, zanim do-
szłoby do zakończenia prac na starówce. Teraz uda się to w dwa 
lata – powiedział rzecznik olkuskiego ratusza Jarosław Medyński.
Ceny ofertowe wyraźnie wyższe od transakcyjnych. Według 
raportu opublikowanego przez Związek Banków Polskich średnia 
cena ofertowa różni się od ceny transakcyjnej o 12 proc. (dane 
dla Warszawy za III kw. 2009 r.). W przypadku Krakowa różnice 
w cenie są bardzo podobne jak w przypadku stolicy. W III kwar-
tale 2009 r. różnica w cenie wynosi 13 proc. W roku poprzednim 
różnice te kształtowały się na zbliżonym poziomie, jednakże w 
latach 2006–2007 były dużo wyższe. Obecna mniejsza różnica 
pomiędzy cenami ofertowymi i transakcyjnym świadczy przede 
wszystkim o większej stabilizacji i równowadze na rynku. Ceny 
ofertowe z lat 2006–2007 były znacznie przeszacowane. Miesz-
kania wystawiane do sprzedaży po bardzo wysokich cenach czę-
sto nie znajdowały nabywców. Cena ofertowa w czasie trwania 
jej ekspozycji musiała być często wielokrotnie aktualizowana. 
Będą nowe ulice w Krakowie. W środę, 9 grudnia podpisano 
umowę z firmą Polimex-Mistostal SA na realizację nowej, wartej 
prawie 80 mln inwestycji drogowej. Chodzi o wykonanie rozbu-
dowy ul. Surzyckiego i Christo Botewa oraz budowę ul. Śliwiaka. 
Wybudowane zostaną także zjazdy do przyległych terenów inwe-
stycyjnych. Ciąg drogowy ul. Surzyckiego, Botewa i Śliwiaka ma 
dochodzić do budowanej obecnie wschodniej obwodnicy Krako-
wa, ekspresowej trasy S-7. Poprawi to komunikację we wschod-
niej części miasta. Ponad połowę całości kwoty wyłoży Unia Euro-
pejska. Realizacja inwestycji ma się zakończyć w 2011 r. 

Tabela kursów średnich walut nr 242/A/NBP/2009 na dzień 11.12.2009
1 USD 2,8050
1 EUR 4,1390
1 CHF 2,7366
1 GBP 4,5783
1 UAH 0,3514
1 CZK 0,1605
1 RUB 0,0935

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   3178,11 zł
 sprzedaż   3654,83 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 11.12.2009; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 11.12.2009; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,12 
EURIBOR EURO 0,7140
LIBOR
 CHF 0,2553

EUR 0,6800
USD 0,2553
GBP 0,6075

(dane na dzień 11.12.2009, 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 11.12.2009)

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 11.12.2009, 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 11.12.2009, 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 11.12.2009, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,47 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,19
Olej napędowy  3,69
(dane na dzień 11.12.2009, 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 11.12.2009, 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.

Bliski koniec taniego wykupu. Przepisy, które pozwolą spółdzielniom 
na nakładanie dodatkowych opłat za kosztujące dzisiaj średnio kilka-
dziesiąt złotych przekształcenie mieszkania lokatorskiego we własność 
hipoteczną, mają wejść w życie 30 grudnia 2009 r. Tym samym tzw. wy-
kup lokali za symboliczną złotówkę jest możliwy tylko do końca roku. 
Co więcej, jak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 grud-
nia 2008 r., koszty przenoszenia własności lokali spółdzielczych będą 
zależały od decyzji członków spółdzielni. Przyjęty przez rząd 18 sierp-
nia 2009 r. projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
przewiduje, że od 30 grudnia 2009 r. walne zgromadzenia będą upraw-
nione do wprowadzania dodatkowych opłat przy wyodrębnianiu wła-
sności mieszkań lokatorskich. Wysokość tych kosztów nie będzie mogła 
przekraczać różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzo-
waną wartością wkładu mieszkaniowego lub jego części.
Cement staniał prawie o 5 proc. W październiku 2009 r., w porówna-
niu z poprzednim miesiącem, ceny materiałów budowlanych spadły w 
sześciu grupach towarowych, w dwóch wzrosły, a w trzech nie zmieniły 
się – podaje Grupa PSB S.A. Dynamika zmian była niska – w silika-
tach, gazobetonach i materiałach ściennych ceramicznych mieściła się 
w przedziale spadkowym 1–2 proc., w przypadku chemii budowlanej 
oraz izolacji wodochronnych – poniżej 1 proc., a w grupie drewno i 
materiały drewnopochodne wzrost nie przekroczył 1 proc. Najbardziej 
staniały izolacje termiczne (o 2,4 proc.). O tyle samo zdrożała sucha 
zabudowa wnętrz. W kategorii „inne” zanotowano w dwóch grupach 
spadek cen (z czego w grupie cement, wapno – o 4,8 proc.), w dwóch 
grupach niewielki wzrost, a w trzech grupach ceny nie zmieniły się.
Zmiany w opodatkowaniu najmu mieszkań. Resort infrastruktury 
przygotował projekt wprowadzający tzw. najem okazjonalny oraz zmia-
ny w opodatkowaniu najmu lokali mieszkalnych. Aktualnie właściciel 
wynajmujący mieszkanie ma do wyboru dwa rodzaje opodatkowania – 
ryczałt lub rozliczanie się według skali. Jeśli zdecyduje się na ryczałt, 
będzie musiał odprowadzać 8,5 proc. podatku od przychodów. Tak 
opodatkować może tylko równowartość pierwszych 4 tys. euro w roku 
podatkowym. Jeśli zarobi więcej, musi odprowadzić 20 proc. podatku 
od nadwyżki. Po zmianach przepisów sytuacja ma być dużo prostsza. 
Ujednoliceniu ulegnie ryczałtowa stawka 8,5 proc. od przychodów, nie-
zależnie od tego, ile zarobimy. Płaska stawka będzie obowiązywała nie 
tylko tych, którzy zdecydują się na zastosowanie konstrukcji najmu oka-
zjonalnego, ale wszystkich, którzy wynajmują mieszkania w dowolnej 
formie i do 20 stycznia (lub do dnia uzyskania pierwszego przychodu, 
jeśli najem rozpoczyna się w trakcie roku) zgłoszą do urzędu skarbowe-
go wybór takiej formy.
Euro 2012: ostatni przetarg na budowę autostrad. W rzeszowskim 
oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został ogło-
szony przetarg na budowę 41-kilometrowego odcinka autostrady A4 
Rzeszów Wschód – Jarosław. Jest to ostatni z przetargów na projek-
ty i budowę autostrad realizowanych w ramach rządowego Programu 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012. Podkarpacki odcinek au-
tostrady A4 zostanie oddany do ruchu przed Mistrzostwami Europy w 
piłce nożnej UEFA EURO 2012. W ramach inwestycji powstaną m.in. 
trzy węzły autostradowe: „Łańcut”, „Przeworsk”, „Wierzbna”, obiek-
ty inżynierskie (w tym m.in. wiadukty autostradowe i drogowe, mosty 
autostradowe, przejścia dla zwierząt, przepusty) oraz wjazdy awaryjne. 
Powstaną cztery Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) przy obydwu 
jezdniach autostrady: „Łukawiec”, „Palikówka”, „Budy”, „Młyniska”. 
Termin składania wniosków w przetargu mija 8 grudnia 2009 r. Do 
składania ofert cenowych w II etapie przetargu zaproszonych zostanie 
20 wykonawców. Ostatecznie wybrana zostanie oferta zawierająca naj-
korzystniejszy bilans ceny i długości okresu gwarancji jakości – podaje 
Ministerstwo Infrastruktury. Inwestycja będzie współfinansowana ze 
środków pochodzących z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko oraz z budżetu państwa.
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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: 99.000 zł brutto    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: 565.000 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
Dwie garsoniery o pow. ok. 18,65 m². Mieszkania w 
pięciopiętrowej kamienicy, do odświeżenia. Świetna 

lokalizacja – 7 min. do Rynku Głównego, 3 min. do Plant. 
Idealne dla osoby samotnej, studenta lub pod przyszły 

wynajem.
BNP-1324, 1478

CENA od: 189.000 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

ul. GURGACZA 16/ Śródmieście

Mieszkanie jednopokojowe o pow. 
18,07 m² na drugim piętrze. Bardzo 

dobra lokalizacja – 15 min  
do Rynku Głównego. Mieszkanie  

do odświeżenia.    
BNP-1479                                                            

CENA: 169.000 zł  
KONTAKT: 510-259-399                      
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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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 mail: biuro@estater.pl   www.estater.pl

tel. kom.:  0691 330 031
 0603 415 999
tel./fax: 012 353 66 99

ul. Lipińskiego 3A/10
30-349 Kraków
Licencja państwowa nr 10519

MODLNICA – NOWE DOMY WOLNOSTOJĄCE  
I W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ

Kameralne osiedle przy lesie
OSTATNIE DWA DOMY!!!

Kraków – Chełmońskiego, nowe 
kameralne osiedle, pół bliźniaka, 175 m2, 

działka: 4 a, inwestycja w realizacji, 
ukończenie: koniec 2009 r. OSTATNIE 

DWA DOMY!!! Cena: 840 000 zł

Kraków – Borek Fałęcki, świetna loka-
lizacja, wolnostojący, 260 m2, działka 
17 a, 6 pokoi, częściowo wykończony, 

podpiwniczony.  
Cena: 1 900 000 zł

Kraków – Borek Fałęcki, niepowtarzalna 
lokalizacja, wolnostojący, 250 m2, 

działka 15 a, 5 pokoi, podpiwniczony, 
garaż wolnostojący.  
Cena: 2 300 000 zł

Kraków – Skotniki, wolnostojący, 
350 m2, działka 20 a – widokowa,  

6 pokoi, wysoki standard.  
Cena: 1 990 000 zł

Kraków – Sidzina, wolnostojący,  
285 m2, działka 25 a, 7 pokoi,  

garaż wolnostojący, wysoki standard.  
Cena: 1 980 000 zł

Kraków – Kostrze,  
połowa bliźniaka, 170m2, działka 
4,5ar, 4 pokoje, wysoki standard.  

Cena: 1 090 000 zł

Kraków – Skotniki,  
dom na siedzibę firmy, 
wolnostojący,  
293 m2,  działka 9 a,  
z możliwością zabudowy, 
stan deweloperski.  
Cena: 1 650 000 zł

Kraków – Pychowice, 
wolnostojący,  

215 m2, działka 6,5 a,  
stan deweloperski.  
Cena: 1 100 000 zł

DOMY NA SPRZEDAŻ - KRAKÓW

Domy wolnostojące -  pow. użytkowa 130 m2, 
działka 6-7 a, 5 pokoi, podpiwniczony,  

inwestycja na ukończeniu. Cena: 580 000 zł
Domy w zabudowie bliźniaczej – tylko 
jeden bliźniak,  pow. użytkowa 117 m2, 

działka 3 a, 5 pokoi, inwestycja w realizacji, 
ukończenie: II kw 2010 r. Cena: 490 000 zł



93

RYNEK WTÓRNYKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 25/2009  18.12.2009 – 14.01.2010

 mail: biuro@estater.pl   www.estater.pl

tel. kom.:  0691 330 031
 0603 415 999
tel./fax: 012 353 66 99

ul. Lipińskiego 3A/10
30-349 Kraków
Licencja państwowa nr 10519

MIESZKANIA - SPRZEDAŻ

350 000 Podwawelskie Komandosów 48 m2, 3 pokoje
380 000 Ruczaj Zachodnia 65 m2, 3 pokoje
520 000 Łobzów Wrocławska 52 m2, 2 pokoje, wysoki standard
599 000 Żabiniec  75 m2/100 m2, 4 pokoje, dwupoz.
650 000 Prądnik Czerwony Dobrego Pasterza 95 m2/150 m2, 4 pokoje, dwupoz.
799 000 Centrum Słowackiego 93 m2, 4 pokoje
880 000 Ugorek  110 m2, 4 pokoje, wysoki standard
1 250 000 Wola Duchacka  140 m2, 6 pokoi, 3 poziomy, 2 kuchnie

DOMY - SPRZEDAŻ

350 000 Wola Batorska  k/Niepołomic wolnostojący 134 m2, 11 a
370 000 Koziniec  k/Wadowic wolnostojący 230 m2, 10 a
385 000 Włosań  k/Świątnik Górnych wolnostojący152 m2, 7 a
390 000 Rzeszotary  k/Świątnik Górnych wolnostojący 172 m2, 6,5 a
390 000 Rzeszotary  k/Świątnik Górnych wolnostojący 168 m2, 11 a
395 000 Jankówka  gmina Wieliczka wolnostojący 159m2, 14 a
406 000 Chorągwica  k/Wieliczki wolnostojący 171 m2, 12 a
440 000 Rzeszotary  k/Świątnik Górnych wolnostojący 198 m2, 6 a
480 000 Kraków Pychowice bliźniak 100 m2, 3,8 a
490 000 Modlnica  bliźniak 117 m2, 3 a
490 000 Koźmice Wlk.  k/Wieliczki wolnostojący 203m2, 10 a
550 000 Janowice  k/Wieliczki wolnostojący 174 m2, 6,3 a
560 000 Janowice  k/Wieliczki wolnostojący 153 m2, 10 a
580 000 Modlnica  wolnostojący 130 m2, 6 a
590 000 Zielonki  Januszowice wolnostojący 270 m2, 8 a
595 000 Koźmice Wlk.  k/Wieliczki wolnostojący 203 m2, 10 a
599 000 Janowice  k/Wieliczki wolnostojący 165 m2, 14 a
599 000 Krzyszkowice  bliźniak 192 m2, 6 a
620 000 Wieliczka  szeregówka 160m2, 4 a
630 000 Modlnica  wolnostojący 154 m2, 8 a
730 000 Gaj  wolnostojący 189 m2, 7 a
840 000 Kraków Prądnik Biały bliźniak 175 m2, 4 a
900 000 Kraków Tyniec wolnostojący 120 m2, 10 a
1 090 000 Kraków Kostrze szeregówka 170 m2, 4,5 a
1 100 000 Kraków Pychowice wolnostojący 215 m2, 6,5 a
1 250 000 Kraków Kostrze wolnostojący 220 m2, 10 a
1 500 000 Michałowice  wolnostojący 250 m2, 27 a
1 650 000 Kraków  Skotniki pod siedzibę firmy, wolnostojący 293 m2, 10 a
1 900 000 Kraków Ruczaj wolnostojący 260 m2, 17 a
1 990 000 Kraków Skotniki wolnostojący 290 m2, 20 a
2 000 000 Kraków Sidzina wolnostojący 285 m2, 25 a
2 300 000 Kraków Borek Fałęcki wolnostojący 250 m2, 15,3 a

DZIAŁKI - SPRZEDAŻ

60 000 Marcówka k/Suchej Beskidzkiej budowlana 10 a
115 000 Borzęta k/Myślenic budowlana 12,2 a
130 000 Janowice k/Wieliczki budowlana 10,5 a

135 000 Rzeszotary k/Świątnik Górnych budowlana 9 a
138 500 Rzeszotary k/Świątnik Górnych budowlana 9 a
150 000 Więcławice k/Michałowic budowlana 12 a
150 000 Kraków Swoszowice rolna 5 a
165 000 Rzeszotary  k/Świątnik Górnych budowlana 11 a
188 000 Niepołomice  budowlana 10,2 a
235 600 Rzeszotary  k/Świątnik Górnych budowlana 17 a
320 000 Janowice  k/Wieliczki budowlana 42 a
350 000 Kraków Swoszowice rolna 10,5 a
410 000 Kraków Borek Fałęcki budowlana 6,3 a
450 000 Giebułtów  budowlana 14 a
540 000 Kraków Opatkowice budowlana 20 a
580 000 Kraków Opatkowice budowlana 16 a
599 000 Kraków Swoszowice budowlana 15 a, WZ
650 000 Kraków Tyniec budowlana 32 a
730 000 Kraków Pychowice rolna 21 a
760 000  Kraków Skotniki inwestycyjna 30 a
799 000 Kraków Tonie rolna 21 a
800 000 Kraków Kostrze budowlana 16 a, WZ
810 000 Kraków Borek Fałęcki budowlana 13,5 a
865 000  Kraków Skotniki rolna, widokowa 18 a
880 000 Prądnik Korzkiewski  k/Ojcowa rolna, 1,1 ha
950 000 Kraków Tyniec rolna 27 a
960 000 Kraków Tyniec rolna 24 a
1 050 000 Modlnica  budowlana przy ul. Olkuskiej 30 a
1 200 000 Kraków Kostrze budowlana 22 a, WZ i pozwolenie
1 150 000 Modlniczka  budowlana 43 a
1 300 000 Gaj  budowlana 54 a
1 500 000 Rybna  rolno - budowlana 2,15 ha
3 200 000 Kraków Skotniki budowlana 1,23 ha

KOMERCJA - WYNAJEM  

1 800 30 m2 Ruczaj, usługowy, parter, witryny
3 280 82 m2 Kurdwanów, usługowy, I p.
3 400 68 m2 Ruczaj, usługowy, I p, witryny, nowy, wykończony
4 800 80 m2 Ruczaj, usługowy, parter, witryny
4 800 320 m2 Przegorzały. Magazynowy, parter
5 000 300 m2 Modlnica, dom pod działalność z działką
6 000 100 m2 Ruczaj, usługowy, parter, witryny
7 000 200 m2 Czyżyny, biurowy, I p.
7 500 150 m2 Zakopiańska, biurowy
8 320 520 m2 Rybitwy, magazynowy, produkcyjny, parter
9 000 300 m2 Łagiewniki, biurowy, dwupoziomowy
12 000 300 m2 Zakopiańska, biurowy
13 000 445 m2 Grzegórzki, magazynowy, produkcyjny, rampa
14 700 700 m2 Grzegórzki, biurowy, produkcyjny, III p.
25 000 1875 m2 Rybitwy, magazynowy, produkcyjny, rampa
33 000 600 m2 Zakopiańska, handlowy, usługowy, witryny
35 000 800 m2 Podgórze, usługowy, wystawienniczy, pod firmę

Wieliczka  
– nowe domy, zabudowa  

szeregowa, 130 m2,  
działka 1,7 a, 4 pokoje,  
stan do wykończenia,  

Cena: 480 000 zł

Janowice, gm. Wieliczka  
– nowy wolnostojący, 135 m2, 

działka 10 a, 5 pokoi,  
stan deweloperski,  
Cena: 530 000 zł

Janowice, gm. Wieliczka  
– nowy wolnostojący,  

135 m2, działka 9 a, 6 pokoi,  
stan surowy otwarty,  

Cena: 370 000 zł
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KRAKÓW, RADZIKOWSKIEGO - BH081
Nowocześnie zaprojektowane 2-poziomowe mieszkanie usytuow-
ane na 3 piętrze w budynku z 2002 roku na Krowodrzy. 1 poziom: 

przedpokój, salon z kominkiem i wyjściem na balkon, kuchnia 
otwarta na salon, toaleta, garderoba, komunikacja. 2 poziom: 

korytarz, łazienka, 2 sypialnie, gabinet. Mieszkanie wykończone  
materiałami wysokiej klasy. 

Cena: 903 000 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, ALEJA KIJOWSKA - BHw062
Mieszkanie o pow. 34,33 m2 w stanie idealnym, znajdujące się 

na 4 piętrze w nowoczesnym budynku  z recepcją, monitoringiem 
oraz parkingiem w okolicy ul. Królewskiej. Rozkład: pokój dzienny 

z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie 
w pełni umeblowane i wyposażone. Możliwość wynajęcia miejsca 

postojowego w garażu podziemnym.
Cena miesięcznie: 1200 zł + czynsz ok. 300 zł + prąd

KRAKÓW, MARCHOŁTA - BH601
Nowocześnie urządzone mieszkanie o pow. 62,5 m2 z oryginalną 

aranżacją wnętrza, położone na 3 piętrze w czteropiętrowym 
nowym bloku. Rozkład: pokój dzienny, kuchnia otwarta na pokój, 

sypialnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie w wysokim  
standardzie wykończenia, w pełni umeblowane i wyposażone. 

Cena zawiera przestronny garaż na parkingu podziemnym! 
Cena: 500 000 zł

KRAKÓW, KAZIMIERZA WIELKIEGO - BHw176
Ekskluzywne mieszkanie o pow. 57m2, usytuowane na 2 piętrze 
apartamentowca przy ul. Kazimierza Wielkiego. Rozkład: przed-

pokój, 2 sypialnie, pokój dzienny z aneksem kuchennym i balkonem, 
łazienka. Mieszkanie wykończone w wysokim standardzie. Kuchnia 
w pełni umeblowana i wyposażona. Łazienka wyposażona. Pokoje 

nieumeblowane. 
Cena miesięcznie: 1500 zł + czynsz + media wg zużycia

KRAKÓW, BRONOWICKA - okolice - BH584
Przestronne mieszkanie o pow. 86m2, usytuowane na 2 piętrze 

w 2-piętrowym, kameralnym budynku w okolicy ul. Bronowickiej. 
Rozkład: przedpokój, kuchnia z jadalnią, salon, 3 pokoje, łazienka, 
toaleta, balkon. Mieszkanie w stanie deweloperskim. W cenie piec 

gazowy 2-funkcyjny plus kaloryfery. Budynek wykonany  
w technologii tradycyjnej, ogrodzony. Prestiżowa lokalizacja. 

Cena: 705 200 zł

KRAKÓW, BOBRZYŃSKIEGO - okolice - BH602
Budynek w zabudowie bliźniaczej o pow. całkowitej 336m2, 

usytuowany na działce 741m2 na Ruczaju. Dom z 2004 roku, 
wykończony w wysokim standardzie. Parter: sypialnia, salon  

z wyjściem na taras, kuchnia, jadalnia, łazienka, WC, kotłownia,  
garderoba, komunikacja. Poddasze: 2 sypialnie, pokój dzienny, 

gabinet, kuchnia, łazienka, WC, kotłownia, przedpokój, hol.  
Działka ładnie zagospodarowana i ogrodzona. Budynek idealny  

także na siedzibę firmy.
Cena: 1 390 000 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	 9200	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,	1	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
Meiselsa - 97	m2,	gastronomiczny,	parter	 1	200	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,	12	a,	WZ		 7	000	000	PLN
Krakowska -	p.	c.	620	m2,	działka	2,7	a,	stan	dobry,	WZ	na	rozbudowę	 do	neg.
Królowej Jadwigi	-	p.	c.	450	m2,	10	a,	do	częściowego	remontu	 3	650	000	PLN
Krowoderska	-	wolna,	WZ	na	1200	m2	w	trakcie,	działka	4,5	a	 4	000	000	PLN
ok. Józefińskiej	-	pensjonat,	500	m2,	33	miejsca	nocleg.,	WZ	na	piętro	6	000	000	PLN
ok. Placu Wolnica	-	1630	m2	p.	uż.,	pozw.	na	budowę,	2	lokale,	6,5	a	 4	500	000	PLN
ok. Placu Nowego	-	1150	m2	mieszkań	+	500	m2	strychu	+	350	m2	piwnic,		
lokale	 5	000	000	PLN
ok. Rynku -	1280	m2,	pozw.	na	remont,	działka	496	m2	 16	500	000	PLN
ok. Straszewskiego -	463	m2	+	92	m2	oficyna,	rozbud.	do	3500	m2,		
wolna		 11	000	000	PLN
ok. Wawelu	-	8100	m2,	WZ	na	hotel	lub	apartamenty,	wolna	 62	000	000	PLN
Topolowa	-	1000	m2	PUM	+	strych	(wysoki)	300	m2	+	piwnica	200	m2	2	200	000	EUR
Wieliczka -	879,11	m2,	dobry	stan,	trzy	kondygnacje,	10	a	 1	865	000	PLN
Zyblikiewicza	-	WZ	na	1102	m2,	wolna,	stan	dobry	 4	900	000	PLN	neg.

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

Angel City - 40	m2,	6	p.,	ładny	widok,	do	wykończenia,	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 -	78m2,	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 - 97	m2,	4	p.,	winda,	wysoki	standard,	wyposażone,	2	balkony	 1	100	000	PLN
Starowiślna - 88	m2,	2	p.,	nowe,	stan	dewelop.,	loggia,	piwnica	 8500	PLN/m2

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

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

DOMY − SPRZEDAŻ
(30 ofert na stronie)

gm. Zielonki -	140	m2,	1/2	bliźniaka,	5	a,	stan	dewelop.	 395	000	PLN
Michałowice -	250	m2,	27	a,	wykończony,	wys.	stand.	 1	800	000	PLN
ok. Grunwaldzkiej	-	140	m2,	3	a	 1	150	000	PLN
Radzikowskiego	-200	m2,	do	remontu,	14	a	 900	000	PLN
Rydla -	200	m2,	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,	budowlana,	pozw.	na	dom	260	m2	 600	000	PLN
ok.	Wadowic	-	1,1	ha,	uzbrojona,	w	tym	30	a	budowlane	 100	000	PLN
Wola Justowska - 13	a,	budowlana	 1	100	000	PLN
Wróblowice -	7	a,	budowlana,	dom	do	rozbiórki	 330	000	PLN
Zielonki-Marszowiec	-	12	a,	wszystkie	media	w	działce,	płaska	 600	000	PLN

NDLA INWESTORA
ok. ul. Krakowskiej	-	5,5	a	z	WZ	na	900	m2	p.	m.	+	240	m2	komerc.	9	500	000	PLN
!ok. ul. Olszanickiej -	31	a,	bud.,	WZ	i	pozwol.	2000	m2	PUM	 3	200	000	PLN
ok. ul. Wadowickiej -	90	a,	WZ	bud.	biurowy	o	pow.	uż.	23	580	m2	30	000	000	PLN
Pachońskiego - 2,2	ha,	24	064	m2	PUM,		 27	000	000	PLN
Pachońskiego - 75	a,	5694	m2	PUM	 10	000	000	PLN
Tomaszowice	-	60	a,	projekt	na	8	domów	jednorodz.	 28	000	PLN	netto/a
Witkowicka	-	41,38	a,	bud.,	wg	planu	zagosp.	domki	szereg.,		
ok.	2000	m2	PUM	 50	000	PLN/a

PLNMIESZKANIA − WYNAJEM
(35 ofert na stronie)

Bandurskiego - 63	m2,	umeblowane,	do	wejścia	 1800	PLN
Długa -	85,5	m2,	3	p.,	winda,	wykończone,	wyposażone	 5000	PLN
Grzegórzecka-	60	m2,	2	pokoje,	3	piętro,	do	wejścia	 1800	PLN
Hetmańska -	49	m2,	wyposażone,	dwustronne,	3	pokoje	 2500	PLN
Jana -	84	m2,	4	p.,	po	remoncie,	wyposażone,	3	pokoje	 4000	PLN	
Krakowska - 85,50	m2,	do	wejścia,	3	pokoje	 2000	PLN
Krowoderska - 94	m2,	3	pokoje,	wyposażone,	ładne	 2700	PLN
ok. Pędzichów -	125	m2,	3	p.,	wyposaż.,	wys.	standard,	balkon,	parking	4000	PLN
Rydla - 53	m2,	1	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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W Y B R A N E  O F E R T Y

SPRZEDAŻ:

ZWIERZYNIECKA pow. 46 m2, living room otwarty na kuchnię, sypialnia, 
łazienka. Cena 559 000 pln
FELICJANEK pow. 90 m2 po podłodze, użytkowej 74m2, dwupoziomowe, 
wysoki standard. Cena 795 000 pln 
RADZIWIŁŁOWSKA mieszkanie 1 pokojowe z oddzielną kuchnią i łazienką o 
łącznej pow. 36 m2 po remoncie, dodatkowo antresola ok. 10 m2. Cena 399 000 pln 
OF.1/014
SŁAWKOWSKA 1 pokojowe mieszkanie o pow. 35 m2 po remoncie w zabytkowej 
kamienicy(możliwość dokupienia strychu do adaptacji). Cena 595 000 pln OF. 1/022
MARKA 2 pokojowe o pow. 58 m2 Cena 1 320 000 pln OF. 2/041
ŁOBZOWSKA 4 pokojowe mieszkanie na 1 piętrze, w zabytkowej kamienicy w 
pobliżu Plant, oryginalna aranżacja wnętrz, przestronne pokoje, osobno łazien-
ka i wc, balkon. Cena 994 000 pln OF.4/65
SŁAWKOWSKA poddasze o pow. ok. 156 m2 (+antresola ok. 100 m2) do ada-
ptacji i własnej aranżacji w zabytkowej kamienicy. Cena 1 200 000 pln

WOLA JUSTOWSKA okolice Parku Decjusza, kameralne ogrodzone osiedle, 
nowy 3 pokojowy apartament z dużym balkonem na 1. piętrze, 86 m2, wysoki 
standard wykończenia wg. indywidualnego projektu, garaż, winda, pomieszczenie 
gospodarcze, w cenie zabudowa kuchni ze sprzętem AGD. Cena 1 050 000 pln 

NAJEM:
ul. Sienkiewicza 2 pokoje z jasną kuchnią połączoną z jadalnią, umeblowanie  
i wyposażenie w stylu włoskim, pow. 78 m2, IV p., winda. Cena 2 200 pln + media
ul. Westerplatte elegancki apartament o pow. 130 m2, 3 pokoje, 2 łazienki 
Cena 800 euro + media
ul. Kalwaryjska lokal o pow. 60 m2 w budynku klasy A, na mieszkanie lub biuro 
na IV piętrze, klimatyzacja, własne c.o., winda, możliwość dowolnej aranżacji 
wnętrz. Cena 65 zł/m2

ul. G. Roweckiego 3-pokojowe na strzeżonym osiedlu. Cena 2000 pln  
+ czynsz + media.

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

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

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ:

TRZYPOKOJOWE:

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

CZTEROPOKOJOWE i WIĘKSZE:

DŁUGA 142 m2 2/5 HIP. 1 430 000 PLN OF. 4/059
BARSKA 81 m2 0/3 HIP. 600 000 PLN OF. 4/060 
ŻYTNIA 72 m2 1/11 HIP. 420 000 PLN OF. 4/063
KROWODERSKA 110 m2 2/4 HIP. 1 250 000 PLN OF. 4/099

LOKALE − NAJEM:
OK. RYNKU GŁÓWNEGO lokal na gastronomię o pow. 
340 m2 OF. L/087
ŚW. TOMASZA lokal o pow.: parter-12 m2, piwnica-150 m2 
Cena 14000 pln netto/m-c OF. L/047 
GRODZKA lokal handlowo-usługowy z dużymi witrynami 
o pow. 150 m2, nowe oświetlenie, klimatyzacja OF. L/0
STAROWIŚLNA lokal handlowy na parterze z dużymi 
przeszklonymi witrynami o pow. ok. 97 m2 Cena 10 000 pln 
netto za miesiąc (gastronomia wykluczona)
WESTERPLATTE lokal biurowo-usługowy o pow. 35 m2. 
Cena 2 000 pln OF. L/0105
FLORIAŃSKA 165 m2, 1 i 2 p., 4 sale + część socjal-
no-sanitarna, eleganckie zabytkowe pomieszczenia na 
biura. Cena 8 500 pln netto OF. L/057
DIETLA frontowy lokal handlowo-usługowy z witryną 
o pow. 100 m2 (konieczność połączenia dwóch lokali.) 
Cena 8000 pln 
KAZIMIERZ – SZEROKA – duże (113 m2) mieszkanie 
na poddaszu z osobnym wejściem, 4 pokoje + kuchnia, 
własne c.o., idealne na HOSTEL, cena 50 zł/m2

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

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

OFERTA SPECJALNA
Działający Hotel trzy gwiazdkowy w Krakowie Śródmie-
ściu z ugruntowaną pozycją a rynku turystycznym z ok. 
160 miejscami noclegowymi. Cena 22 000 000 pln

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

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

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

31-011 KRAKÓW, PL. SZCZEPAŃSKI 8, LOK. 209, II p. Z WINDĄ, tel. 012-431-07-57, 0601-744-525

JEDNOPOKOJOWE: 

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

DWUPOKOJOWE:

WLOTOWA 34 m2 0/4, ogródek SPŁ. 190 000 PLN OF. 2/099
LIPSKA 37 m2 3/4 SPŁ. 210 000 PLN OF. 2/044
LUBLAŃSKA 38 m2 3/4 HIP. 245 000 PLN OF. 2/048
KRÓLEWSKA 42 m2 5/10 HIP. 365 000 PLN OF. 2/100

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

Kraków, ul. TRAUGUTTA 
Przestawiamy wyjątkową okazję zakupu działki z aktu-
alnym pozwoleniem na budowę .
Inwestycja zakłada powstanie budynku zawierającego 
17 mieszkań o metrażu 34m2 do 84m2, 
jeden poziom powierzchni komercyjnych oraz 12 strzeżo-
nych miejsc parkingowych na tyłach budynku
Cena: 2 100 000 pln

 ! ! ! NOWE MIESZKANIA – SPRZEDAŻ BEZPROWIZYJNA ! ! !
APARTAMENTY POD ZAMKIEM

Nowa inwestycjia w trakcie realizacji, zakończenie – III kw. 2010 r. Doskonała 
lokalizacja w okolicach Lasku Wolskiego i Zamku w Przegorzałach. Kameralna 
inwestycja, budynki otoczone zielenią, wykonane z najwyższej jakości materiałów, 
doskonale skomunikowane z centrum miasta. Apartamenty od 70 m2 do 102 m2, 
przestronne, doświetlone, funkcjonalne, zaprojektowane z możliwością wyboru 
aranżacji wnętrz, posiadające duży, wygodny i zadaszony taras. Do każdego lokalu 
przypisany jest garaż i duże pomieszczenie gospodarcze. Ceny od 8 200 zł/m2.

Serdecznie zapraszamy!!!

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ:
ok. ŚWIĄTNIKI GÓRNE piękna widokowa działka budowlana o pow. 20 a, 
dojazd drogą asfaltową, uzbrojenie w granicy działki. Cena 20 000 pln/a
ok. DUNAJCA, Tylmanowa działka o pow. 30 a, rolna w trakcie przekwalifiko-
wania na budowlaną Cena 4 000 pln/a
WIELKA WIEŚ działka budowlana 10 a z dojazdem. Cena 25 000 pln/a 
MICHAŁOWICE – MŁODZIEJOWICE działka o pow. 46 a, PZP przewiduje 3 bliź-
niaki lub 4 domki jednorodzinne, media w drodze Cena 15 000 pln/a OF. DZ/077
WIĘCKOWICE k. Zabierzowa 4 działki po 20 a. Cena 20 000 pln/ OF. DZ/087
CZERWIENNE k. Zakopanego pow. 4500 m2 budowlana w 3/5 projekt na dom 
wielorodzinny. Cena 300 pln za m2 OF. DZ/080

POSZUKUJEMY DZIAŁEK POD INWESTYCJE MIESZKANIOWE
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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

Zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku życzy zespół Biura ACTIV Nieruchomości.

KOCHANÓW, działka 98 a przy 
głównej drodze z budynkiem  

400 m2. Of 3199 WYŁĄCZNOŚĆ,  
2 700 000 zł

BOLECHOWICE, 220 m2, 2007 r.,  
5 pokoi, b. wysoki standard.  

Działka 9 a. Of 3564,  
1 000 000 zł

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

Dz. 9 a. Of 1824, 830 000 zł

KRYSPINÓW, 200 m2, stan sur. 
zamknięty + ocieplenie i tynki ze-

wnętrzne, Dz. 11,5 a. Of 2891,  
750 000 zł

BOLECHOWICE, 263 m2, st. surowy 
zamknięty, projekt indywidualny, 6 

pokoi, garaż. Widokowa działka 8,14 a, 
dojazd asfaltowy. Of 2612, 650 000 zł

BOLECHOWICE, 134 m2, wolnosto-
jący, 2008 r, do wejścia, 4 pokoje, 

garaż. Działka 5,2 a. Of 3539,  
650 000 zł

ZIELONKI, Marszowiec,  
170 m2, segment do wykończenia,  

5 pokoi. Of 2901,  
520 000 zł

KLINY, Czerska, 110 m2, szeregów-
ka, 4 pokoje, ogródek 110 m2, znako-

mita alternatywa dla mieszkania.  
Of 3535, 490 000 zł

CEHOWA, okolice, 250 m2, indywidu-
alny projekt, nowoczesna architektura. 

Dz. 9,3 a. Of 138, OKAZJA!  
1 050 000 zł

WOLA JUSTOWSKA, 89 m2,  
sąsiedztwo Parku Decjusza, parter  

z ogródkiem. Of 3497,  
1 200 000 zł

PŁASZÓW, okolice Lipskiej, 210 m2, 
szeregówka z 1986 r, 4 pokoje. Dz. 
4,3 a, 3 km do centrum! Of 3527, 

875 000 zł

PÓŁŁANKI, 273 m2, sur. zamknięty, 
rozłożysta bryła, 8 pokoi. Dz. 11 a.  

Of 2510, 660 000 zł

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

działka 38 a! Of 3295, 2 500 000 zł

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

2 480 000 zł

LIBERTÓW, 251 m2, 2003 r, 
atrakcyjna, niska bryła, ciekawa 

aranżacja wnętrz, 6 pokoi, zadaszo-
ny taras. Działka 10 a. Of 3439,  

1 600 000 zł

KOŹMICE WLK., 490 m2, 2008 r, 
do wejścia, 9 pokoi, 4 łazienki; 

pracownia 137 m2. Działka 10,7 ar. 
Of 3279, 947 000 zł

KONARSKIEGO, 91 m2, 4-pok, przestronny, b. jasny, 2-poziomowy 
apartament, 2003 r., nadbudowa kamienicy, kamienica  

w stanie idealnym. Of 3549, 805 000 zł
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MIESZKANIA

1−POKOJOWE/GARSONIERA
99.000 19,6 m2 REJ. LIMANOWSKIEGO suterena po remoncie 9719
140.000 20 m2 KOZŁÓWEK po częściowym rem. 10151
199.000 30,7 m2 STOIGNIEWA 1 piętro, stan dewelop. 9998
199.000 24 m2 FIOŁKOWA sprzedaż z wyposażeniem 10014
259.000 36 m2 ŁOKIETKA do remontu kuchnia i łazienka 10148
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 40,1 m2 BANDURSKIEGO parter stan dobry, idealne na gabinet, kancelarie 10109
350.000 40 m2 KOCHANOWSKIEGO, parter, udział 10162

2−POKOJOWE
220.000 30 m2 KROWODERSKICH ZUCHÓW nowe okna, drzwi, łaz. po rem. 10156
231.000 44,4 m2 REJ NOWEGO KLEPARZA poddasze małe skosy, okna pionowe 10008
245.000 36 m2 AL. POKOJU DĄBIE do rem., ciemna kuch. 9164
265.000 38,3 m2 STOIGNIEWA 1 piętro, stan dewelop. 9998
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 45,4 m2 DĄBIE do remontu ciemna kuch. 4/4 p., 8482
270.000 36 m2 SIEMASZKI 1 piętro, jasna kuchnia 9953
275.000 44 m2 HETMAŃSKA kamienica, po cz. remoncie, panele 10155
290.000 50 m2 PASTERNIK część domu po rem. 2 pok., ciemna kuch. 9588
325.000 52,5 m2 KROKUSOWA, stan bdb 10149
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
345.000 37 m2 PRUSA po rem., ogrz. gaz piwnica 10062
359.000 46 m2 KUJAWSKA 4 piętro, łaz. po rem., balkon, 10004
360.000 56 m2 URZĘDNICZA po cz. rem., jasna kuchnia 10179
600.000 80 m2 STAROWIŚLNA do remontu, wys. 3,80 m, do neg. 10168

3−POKOJOWE
360.000 68,3 m2 JAGODOWA 11/11p piękny widok, stan bdb, duża kuchnia, loggia 10097
365.000 60 m2 BOREK FAŁĘCKI parter po rem. wys. standard, ogródek 9428
380.000 70 m2 BOREK FAŁĘCKI 1 piętro po rem. wys. standard 9429
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
450.000 64 m2 KIJOWSKA do remontu 10184
530.000 101 m2 OS. SREBRNYCH ORŁÓW rok bud. 2001, pow. użytk. ok. 90 m2, 10173
549.000 74,7 m2 NIEZAPOMINAJEK salon 42 m2 z aneksem, balkon 9602
750.000 90,2 m2 BATOREGO do bież rem, kuch z balkonem, ogródek 10095
866.000 103 m2 UŁANÓW wys. stand. wykończ, 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
820.000 89 m2 KOCHANOWSKIEGO do rem. pokój dzienny z aneksem kuch 10165
950.000 133 m2 RADZIKOWSKIEGO 2-poziomowe, wys. standard 9643
1.100.000 109,7 m2 POMORSKA do rem., 2 piętro ogrz. miejskie 8600
1.200.000 143 m2 DŁUGA 2 piętro, winda, stan db, na kancelarię, gabinety 9913
1.300.000 177 m2 AL. SŁOWACKIEGO 6 pokoi, instalacje po rem., 1/4 p., po podz. fizycznym 9241

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

LOKAL HANDLOWY/UŻYTKOWY
408.000 36,7 m2 REJON WAWELU, oficyna parter ogrz. elektr. 8984 

DOMY / KAMIENICE w Krakowie
270.000 38 m2 2,7 a PRĄDNIK BIAŁY udział mieszkanie 2-pok,kuch 9669

13 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

370.000 60 m2 4,4 a PRĄDNIK BIAŁY do rem. lub wyburzenia, p, w, g, kan. 8991
380.000 100 m2 5,9 a TYNIEC do remontu 3 pok., kuch., łaz. 9211
550.000 100 m2 6,3 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 4,3 a ŁOBZÓW 7 mieszkań instalacja wymieniona 9000
13.950.000 4720 m2 57,5 a KLINY stan surowy 97 mieszkań 10177

DOMY poza Krakowem
130.000 45 m2 6,3 a MIRÓW GM. ALWERNIA bud mieszk-użytk 9939
190.000 107 m2 2,4 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
300.000 100 m2 2,5 a RZĄSKA 3 pok., kuch., łaz., poddasze do wykończ. 10157
360.000 120 m2 7,65 a KARNIOWICE gm. Trzebinia po gen rem 3 pok, kuch, łaz 10004
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
510.000 140 m2 5,63 a WIELICZKA-LEKARKA do wykończenia 5 pok, kuch, 2łaz 9571
1.400.000 450 m2 7,6 a RZĄSKA rezydencja do remontu 9082

DZIAŁKI w Krakowie
119.000 10,4 a NOWA HUTA OS.ŁUCZANOWICE aktualna WZ 9967
139.000 11,1 a BIEŻANÓW szer. 12 m, można bud w granicy, p,w,g,kan. 9780
156.000 7,2 a SKOTNIKI szer.26 m 10163
165.000 9,2 a oraz 6,21 a SOBONIOWICE z WZ na dom z garażem, p,w,g,kan. 10058, 10059
233.000 9 a rej BALICE szer. 20 m p, w, g, k 10181
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 5,6 a BIELANY szer 19 m, aktualna WZ, p,w,g 10063
380.000 7,3 a REJ OJCOWSKIEJ akt pozw. na budowę, p,w,g na działce 9657
370.000 4,4 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 10,9 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 10,3 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 10,2 a WOŁOWICE szer. 23 m, p,w 9858
150.000 10 a NIELEPICE szer. 20 m, p,w,g,kan. stary sad 10036
150.000 13 a GŁOGOCZÓW 50x52 m, asfalt, p, w, widok, możl. kupna 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 19,5 a RATAJÓW K/SŁOMNIK szer. 26m2 płaska słoneczna las blisko p, w 9747
297.000 26,4 a GŁOGOCZÓW 50x52 m, asfalt, p, w, widok, możl kupna połowy 9956
371.000 88 a WOŁOWICE szer. 44 m, bud.-rol., p,w,g asfalt 9860
700.000 60 a ZABIERZÓW do 10 domów p, w, g, kan. 7873

DLA INWESTORA − DZIAŁKI
700.000 60 a ZABIERZÓW szer. 38 m, pod 1-10 domów, p, w, g, k 7873
6,000,000 52,7 a RUCZAJ-ZABORZE pozwolenie na 2 budynki 7.000 m2 PUM, 10178

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA / LOKALE / DOMY
900 PLN 23 m2 KANTORA umebl. czynsz 120 PLN 10143
1000 PLN 40 m2 BRONOWICKA umeblowane, lodówka 10140
1.600 PLN 60 m2 ODROWĄŻA po rem., kuch. umebl., pok. do uzgodn., pralka, lodówka, również  
  wynajem 1 pokoju za 800 zł/m-c 10099
1.600 PLN 30 m2  ŚW. TOMASZA umebl. nowy sprzęt AGD 9701

Oferty specjalne !

DO WYNAJĘCIA
ARMII KRAJOWEJ Tarasy Verona 44,3 m2 piękny nowy 

apartament 2 pok. z aneksem, 2 tarasy, kuchnia, łaz. 
urządzone, pokoje umeblowane 1.800 PLN garaż  

200 PLN of 9439
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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 remon-
cie, 800 zł

ul. Karłowicza 51,80 m2, blok z 2002 r., 
wysoki parter, samodzielny, garaż, częściowo 
umeblowane, 1850 zł

ul. BandurSKiego 63 m2, umeblowane, 
1800 zł

wola JuStowSKa – rej. Strzelnicy 70 m2, wy-
soki standard, 3000 zł zew wszystkimi opłatami

ul. StaSzica 72 m2, 3 pokoje, nieumeblowane, 
2400 zł

PaSterniK ul. Starego dęBu nowe super 
wykończone mieszkanie o pow. 74 m2, przyna-
leży taras 30 m2, miejsce parkingowe 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, umeblowane, 
2700 zł

ul. PiJarSKa apartament 105 m2, I piętro, wy-
soki standard, klimatyzacja, 6000 zł, of.1532

ul. Podwale 105 m2, I piętro, trzy pokoje, 
umeblowana tylko kuchnia, 4000 zł

ul. FloriańSKa 160 m2, zaadaptowane pod-
dasze 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 użytkowa-
nia dom o pow. całk. 256 m2 , częściowo wykoń-
czony, działka 8 a, nieogrodzona,  
820 000 zł, of.1541

wołowice gM. czernichów dom w 
trakcie budowy, będzie oddany w stanie dewe-
loperskim, pow. całk. 250 m2, dz. 11 a, 570 000 zł, 
of.1525

ruczaJ ul. norMandzKa segment w zabu-
dowie szeregowej o pow. 350 m2 z 2000 r., działka 
280 m2, 1 285 000 zł, of.1515

Szczyglice gm. Zabierzów dom o pow. 
użytk. 310 m2 w trakcie remontu generalnego, 
będzie oddany w stanie deweloperskim, 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 generalnym, 800 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, kuch-
nia, łazienka, toaleta, po remoncie generalnym, 2500 zł 
+ VAT 22%

ul. KrólewSKa 79 m2, II piętro z windą, 2500 zł

cegielniana powierzchnia biurowa ok. 120 m2 
w budynku biurowym, 50 zł/m2 + VAT 22%

ryneK główny wyposażony, atrakcyjny lokal 
biurowy o pow. 166m2, 13 000 zł ze wszystkimi 
opłatami, of. 1528

reJ. ul. wadowicKieJ 600 m2 powierzchni 
handlowo-usługowo-biurowej, parter, witryna, 
„open space”, do wykończenia,  
65 zł/m2 + VAT 22%, of.1521

Oferta Specjalna

KalwaryJSKa dwupokojowe 
mieszkanie o pow. 50,66 m2 położone 
na II piętrze w plombie z cegły z lat 60., 
zadbana klatka, własność hipoteczna, 
380 000 zł, of.1544

KĄtowa jednopokojowe mieszkanie 
o pow. 31,72 m2, po remoncie general-
nym, umeblowany i wyposażony aneks 
kuchenny, I piętro w kamienicy, klatka 
schodowa po remoncie, własność hipo-
teczna, piwnica, 199 000 zł, of. 1547

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 r. o pow. 190 m2, 
800 000 zł

KoBylany gM. zaBierzów 
budowlana działka dla konesera o pow. 
20,95 a położona pośród drzew, na 
działce stary sad, dojazd od drogi asfal-
towej ostatnie 150 m drogą utwardzoną 
przez las, 600 000 zł, of.1548

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
KoBylany gM. zaBierzów budowlana działka 
dla konesera w otoczeniu lasu, pow. 20,95 a, wymiary 
ok. 48 x 42 m, 600 000 zł, of.1548
liBertów działka o pow. 89 a przeznaczona pod bu-
downictwo 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
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 budow-
nictwo 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 budow-
nictwo 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. 2400m2, działka 17,80a,  
15 000 000 + VAT 22%, of. 1537
radziKowSKiego dwupoziomowy lokal biuro-
wy o pow. 190 m2, 800 000 zł
radziKowSKiego lokal magazynowo-produkcyj-
no-usługowy (hala) o pow. 591 m2 + dodatkowo nad 
ok. 50% powierzchni antresola, 1 400 000 zł + VAT 22%

Mieszkania – sprzedaż
ul. PoMorSKa garsoniera 17,59 m2, wysoki 
parter, ogrzewanie MPEC, idealne na biuro lub do 
mieszkania, 200 000 zł, of.1546
raKowice ul. KĄtowa 31,72 m2, pokój z 
aneksem kuchennym, po remoncie generalnym z 
częściowym umeblowaniem, I piętro w kamienicy, 
199 000 zł, of.1547
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
reJ. Placu na Stawach 50,78 m2, dwa pokoje,  
I piętro w kamienicy, 400 000 zł
MazowiecKa 90 m2, trzy pokoje po remoncie,  
III piętro w kamienicy, ogrzewanie MPEC,  
710 000 zł, of.1549
ul. arMii KraJoweJ nowy wykończony aparta-
ment o pow. 98,80 m2, X piętro, 1 125 000 zł
ul. KochanowSKiego 148 m2, II piętro, dwa 
wejścia, przynależna piwnica 35 m2, 1 690 000 zł, 
of.1526
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Kraków, Armii Krajowejnieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615

31−116 Kraków ul. Studencka 6

Mieszkania − sprzedaż

Garsoniery, 1 − pokojowe
49,2 m2 p. c. - ul. Loretańska – III/III, nowe studio na poddaszu – 520 020 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
37 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. Głowackiego - II/IV, 9-letnie, bardzo ładne, duży balkon - 499 000 zł
57,6 m2 – ul. Chopina – III/III, 2 balkony – 480 000 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 – 470 000 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 – 730 810 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
176 m2 – rejon Biskupiej – III/IV, winda, do remontu, elegancka kamienica – 1 600 000 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
ok. Lanckorony 80 m2 + 36 a + bud. gosp. + stodoła – wolnostojący, murowany,  
do remontu, działka widokowa – 195 000 zł
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

www.taraba.gratka.pl

Rybna 178 m2 + 30 a – NOWY wolnostojący, stan surowy otwarty, na pięknej, widokowej 
działce – 385 000 zł, of. DZ/227
Cianowice 180 m2 z garażem + 8 a – NOWY 1/2 bliźniaka, stan surowy zamknięty  
- 450 000 zł, of. DZ/193
Sanka gm. Krzeszowice 198 m2 + 9,7 a – wolnostojący, stan deweloperski, widokowa 
działka – 530 000 zł, of. DZ/236
Bieżanów Kolonia 216 m2 + 9,2 a + garaż na 2 auta – wolnostojący, reprezentacyjny,  
z piękną działką – 1 250 000 zł, of. DK/204
Rybna 220 m2 + 10 a - wolnostojący, murowany, wykończona I kondygnacja, działka 
widokowa - 380 000 zł, of. DZ/201
Przytkowice 262 m2 z garażami + 10 a - NOWY wolnostojący, atrakcyjny, stan deweloper-
ski - 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
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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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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MODLNICA – OSTATNIE DWA DOMY!!!
Kameralne osiedle przy lesie
Domy wolnostojące -  pow. użytkowa  
130 m2, działka 6-7 a, 5 pokoi, podpiwnic-
zony, inwestycja na ukończeniu.  
Cena: 580 000 zł

ESTATER NIERUCHOMOŚCI
Tel. (12) 353-66-99

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

ŚRÓDMIEŚCIE
5,11 a, blisko Ronda Mogilskiego, w sąsiedztwie zabudowy 

wysokiej. Działka doskonała na lokatę kapitału. 

Biuro Nieruchomości
GRUNT

Tel. (12) 632-88-38

BOREK FAŁĘCKI
Bardzo atrakcyjna lokalizacja – rejon ul. Żywieckiej; 32,5 a, 

działka o elastycznym przeznaczeniu, wymiary: 45 m x 70 m.
CENA 60.000 zł/a

Biuro Nieruchomości
GRUNT

Tel. (12) 632-88-38

KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
bliźniak 175 m2, 4 a
CENA: 840 000 zł

ESTATER NIERUCHOMOŚCI
Tel. (12) 353 66 99
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SPRZEDAŻ
Mieszkania

Bydgoszcz WyżynyQQ , 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 WrzeszczQQ , 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

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

Górowo Iławeckie,QQ  59,8 m2, blok ocieplony, klatka 
odmalowana, spokojne osiedle, środkowa klatka 
schodowa. Cena 90 zł. Tel. 89-761-02-90, e-mail: 
barbarakeder64@wp.pl

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

Kraków, ul. BiałoprądnickaQQ , Krowodrza, 52,5 m2, 
dwupokojowe, duży balkon. Cicha i spokojna oko-
lica. W pobliżu korty tenisowe, park. Możliwość 
dokupienia garażu w podziemiu budynku. Cena 
330.000 zł. Tel. 794-319-020

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

Kraków, Centrum, QQ 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 

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

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

nieruchomości.www.krn.pl

m. zsyp; hipoteczne, w b. dobrym stanie. Cena 
480.000 zł. Tel. 609-197-936

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, os. Dywizjonu 303QQ , 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. Grota Roweckiego - Zachodnia, QQ

Podgórze, 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. ImbramowskaQQ , Krowodrza, 69 m2, 
3 pokoje (20,15,12 m2) + kuchnia + łazienka + 
WC + podwójny korytarz + duża loggia + piwni-
ca. Wysoki standard, słoneczne i przestronne. W 
łazience wanna z hydromasażem, kuchnia zabu-
dowana ze sprzętem AGD. Blok ocieplony, duża 
klatka schodowa, 2 windy, centralne ogrzewanie 
z regulacja, miejsca parkingowe, zielona okolica. 
Cena 445.000 zł. Tel. 792-301-969, e-mail: kalino-
vska@hotmail.com

Kraków, ul.QQ  Jahody, Ruczaj, 62 m2, 3 pokoje, IV 
p., salon połączony z kuchnią, dwie sypialnie, 
łazienka, wc, przedpokój. Mieszkanie jasne i prze-
stronne. Cena 390.000 zł. Tel. 604-410-207

Kraków, KazimierzQQ , Stare Miasto, 82 m2, nowa 
plomba 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  Kuźnicy Kołłątajowskiej, 40 m2, VIII 
p., nowoczesne wnętrze, w pełni wyposażone 
i urządzone, z balkonem (widok na panoramę 
Krakowa). Kompleks ogrodzony i monitorowany. 
Cena 318.000 zł. Tel. 501-670-444

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, Olsza 2QQ , 38 m2, M2. Cena 297.000 zł. 
Tel. 798-351-904

Kraków, os.QQ  Oświecenia, 54 m2, I p./X p., 2 poko-
je, kuchnia, zabudowany balkon, piwnica. Miesz-
kanie własnościowe, do remontu. Cena 297.000 zł. 
Tel. 12-638-46-78

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

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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Kraków, Stare Miasto, QQ 93 m2, II p., 3 pokoje, w od-
restaurowanej kamienicy. Własność hipoteczna, po 
generalnym remoncie, ogrzewanie gazowe, wysoki 
standard. Cena 1.350.000 zł. Tel. 503-035-210

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, ul. Zakątek, QQ 3 pokojowe, 57 m2, loggia. 
Cena 395.000. Tel. 694-383-222

Mrągowo, QQ 43 m2( 54 m2 po podłodze), własność 
notarialna. Komfortowo urządzone, blok z 2001 r., 
centrum, widok z balkonu na j. Czos, promenadę, 
cisza spokój, teren ogrodzony. Sprzedam z wy-
posażeniem. Cena 170.000 zł. Tel. 693-001-268, 
e-mail: 50936315@pro.onet.pl

Rogów, QQ 53,7 m2,działka budowlana 500 m i ga-
raż. Cena 160.000 zł. Tel. 606-872-655, e-mail: 
eliza9913@wp.pl

Skawina, QQ ul. Poniatowska, 50 m2, dwa pokoje z 
kuchnią, I p./I p., okna PCV, drzwi antywłamaniowe, 
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 Włochy-OkęcieQQ , 75 m2, IV p., 4 pokoje. 
Okna wychodzą na wschód, południe i zachód. 
Standard wykończenia - dobry. Blok oddany do 
użytku w 1985 r. Dostępne media: gaz ziemny, 
woda ciepła i zimna, prąd, telefon, TV kablowa, 
internet. Piwnica 2 m2. Cena 465.000 zł. Tel. 606-
155-784, e-mail: mieszkanie-17Stycznia@wp.pl

Warszawa Nowa PragaQQ , 47,5 m2. Blok po termo-
modernizacji i wyminie instalacji. Cicha okolica z 
dobrą infrastrukturą usługową, parkingi. W pobli-
żu dogodne połączenia komunikacyjne: tramwaj, 
autobus, kolej. Istnieje możliwość dostosowania 
standardu wykończenia do oczekiwań nabywcy. 
Cena 265.000 zł. Tel. 885-559-977, e-mail: mar-
lin@plusnet.pl

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

Warszawa WilanówQQ , 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

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

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/ Lokal użytkowy ,parter ,witryna , 71 m2 ,  
4.500 złotych miesięcznie plus prąd, oddamy 

w najem , ulica Mogilska, lokal nie wymaga remontu,  
oferta na zasadzie wyłączności.

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

„licencje państwowe numer 53,1946, 3762”
ulica Mazowiecka 117, tel: 12-6331549,  

tel/fax:12-6323796, 0601 488 071, realnosc@kki.pl
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Żywiec, QQ 28 m2, I p., na spokojnym zielonym osiedlu, 
mieszkanie słoneczne, bardzo ciepłe. W cenie meble 
kuchenne, duża drewniana 3-drzwiowa szafa w 
pokoju, szafa w przedpokoju oraz nowa pralka w 
łazience. Cena 110.000 zł. Tel. 600-827-145

SPRZEDAŻ 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 wybu-
dowany, pięknie położony na niewielkim wznie-
sieniu, z widokiem na góry. Dom do zamieszka-
nia 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 lubiącym spokój, cisze i świeże 
powietrze. Cena 620.000 zł. Tel. 512-770-386, 
e-mail: elach0@op.pl

Gdańsk KokoszkiQQ , 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

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. KrakowaQQ , 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

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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ok. Krakowa, QQ Michałowice - Komora, 212 m2, 
działka 4,52 a. Uroczy, usytuowany na wzgórzu w 
enklawie kilku domków w zamkniętym, monitoro-
wanym osiedlu. Parter: wiatrołap, duży holl, salon 
z kominkiem, kuchnia, jadalnia, pokój gościnny, 
łazienka, pom. gospodarcze. Poddasze-4 sypialnie, 
pokój kąpielowy, duży holl. Cena 660.000 zł. Tel. 509-
23-53-13, e-mail: mawieczorek@poczta.onet.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, Michałowice,QQ  220 m2, działka 5 a, bliź-
niak z 2007 r., z basenem, wykończony, do za-
mieszkania. Cena 1.150.000 zł. Tel. 696-600-471

Kraków, Nowa Huta,QQ  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. Pod-
dasze - 3 sypialnie, garderoba, pokój kąpielowy, 
duży holl. Rolety zewnętrzne antywłamaniowe, 
alarm, kanalizacja, pięknie zagospodarowana 
działka. Dom zostaje sprzedany z pełnym wypo-
sażeniem. Cena 1.190.000 zł. Tel. 508-269-447, 
e-mail: megg_56@op.pl

Kraków, ul. Opata Salwińskiego, QQ Mogiła, 300 
m2, działka 7,7 a. Parter: hol, kuchnia z jadalnią, 
łazienka 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 Jordana, QQ 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. Ptasia, QQ Olsza, stary dom, działka 10,5 
a, prąd, gaz, woda. Cena 940.000 zł. Tel. 12-425-
10-41, 0507-781-580

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

gm. Michałowice, QQ 148 m2, działka 6,5 a ogrodzo-
na i zagospodarowana. Nowy, wykończony, ko-
minek, alarm, rolety, kuchnia z AGD, wykończona 
łazienka. Cena 650.000 zł. Tel. 600-913-814

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 245 m2, nowy, luksusowy, 
do zamieszkania. W rozliczeniu możliwe mieszka-
nie (dzielnica obojętna). Cena 1.200.000 zł. Tel. 
12-357-14-89 (wieczorem).

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

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

Oferta wyłącznie dla  
pośredników, deweloperów  

i rzeczoznawców majątkowych

Teraz  
wszystkie ogłoszenia  
prywatne w jednym miejscu!

SPRAWDŹ NA 

WWW.POP.KRN.PL

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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Mszana Dolna, QQ 168 m2, działka 35 a, dom w 
stanie surowym otwartym. Cena 360.000 zł. Tel. 
721-864-615 

Myślenice/Polanka, QQ 375 m2 z częścią usługową 
(motoryzacja), działka 12 a, możliwa zamiana 
na mieszkanie w Krakowie. Cena 590.000 zł. Tel. 
508-008-308.

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

Skawina, QQ 216 m2,działka 5,24 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

ok. Warszawy, QQ Dawidy/ Podolszyn, 330 m2, działka 
1,26 ha, cicha okolica, 16 km do centrum W-wy. 
Dom budowany w 2003 r., wykończony elegancko 
i nowocześnie, łazienki 20 m (jacuzzi),10 m(hy-
dromasaż) i 15 m z oknem w dachu nad wanną, 
salon 65 m z kominkiem, garaż na 2 samochody 

+ wiata, kuchnia otwarta na salon, taras z gril-
lem. Cena 1.740.000 zł. Tel. 661-300-856, e-mail: 
maggies1@wp.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

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

WieliczkaQQ , 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-

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

Agencja pośrednictwa i zarządzania 
nieruchomościami „Przytulny Kącik”

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

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

Życzymy Państwu, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
były okresem, w którym znajdziecie Państwo czas dla Siebie 

i Swoich najbliższych, by panowała atmosfera miłości  
i radosnych uniesień.

Życzymy również by Nowy Rok był rokiem,  
w którym spełniają się marzenia 

i wszystkim będzie żyło się dostatnio.
Pracownicy biura „Przytulny Kącik”
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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

gm. WieliczkaQQ , 160 m2, działka widokowa 9 a. 
Parter: gabinet, pokój z aneksem kuchennym, 
łazienka, garaż; poddasze: 4 sypialnie, łazienka. 
Dach kryty dachówką Creaton, dojazd drogą 
asfaltową, blisko Wieliczki. Cena 370.000 zł. Tel. 
601-503-164

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

gm. Zielonki, QQ Korzkiew – Grębynice, pow. użyt-
kowa z garażem 151 m2, dom w zabudowie 
bliźniaczej. Stan deweloperski – piec, grzejniki, 

instalacje, tynki, stolarka. Działka 5,85 a, widoko-
wa lokalizacja. Cena 610.000 zł. Tel. 664-091-281, 
e-mail krzysztof.pulchny@op.pl 

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

gm. Borzęcin, QQ 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 - budowla-
ne 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

Chojnice, QQ os. Asnyka, 9,35 ha, budowlana, uzbro-
jona we wszystkie media (prąd, gaz, kanalizacja), 
ładna okolica domków jednorodzinnych. Cena 
110.000 zł. Tel. 664-772-484, e-mail: elwiraszcze-
panska@o2.pl

ok. ChosnaQQ , Prażmów, 2,33 ha, rolna z możliwo-
ścią postawienia dwóch domów jednorodzinnych 
(zabudowa siedliskowa od 1ha). 30 km od cen-
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trum Warszawy, 16 km od Piaseczna. Ładna, cicha 
okolica, prąd, woda, telefon, dojazd asfaltem. Na 
działce znajduje się mały las mieszany o pow. 500 
m2. Cena 815.500 zł do negocjacji. Tel. 602-134-
984, e-mail: malgoskailolek@wp.pl

pow. Garlicki, QQ Małastów 55,42 a, rolna, w bezpo-
średnim sąsiedztwie działki: wyciąg narciarski, las, 
górski potok, pojedyńcze zabudowania. Bliskość 
wyciągów narciarskich (Magura, Małastów) stad-
niny koni, stanicy zlotowej (Zdynia) oraz przejścia 
granicznego na Słowację (Konieczna). Działka 
położona jest bezpośrednio przy drodze asfalto-
wej. Złożony wniosek o przekwalifikowanie. Cena 
175.000 zł. Tel. 692-237-235

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. Cena 125.000 zł. Tel. 513-013-411, e-mail: 
annalysenko@hotmail.com

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

Gorzów Wielkopolski, QQ Górczyn, 3,3 ha, inwe-
stycyjna, przy drodze krajowej nr 22 w centrum 
Gorzowa Wlkp. Pełne uzbrojenie, bardzo dobre 

wyniki pod budowę różnych nieruchomości. Plano-
wana budowa lotniska biznesowego i sanitarnego 
w odległości 3 km, z bardzo atrakcyjnym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego 
Cena 9.900.000 zł. Tel. 601-714-350, e-mail: dzi-
alkagorzow@wp.pl

Gorzyczki, QQ 12,5 a, budowlana o wymiarach 
ok.19,5 x 64.Dojazd drogą asfaltową, sąsiedztwo 
domków jednorodzinnych. Media do podłącze-
nia. Dobry dojazd do Wodzisławia Śl., Rybnika, 
Jastrzębia, Chałupek, Raciborza. Blisko do kąpielisk 
w Olzie. Cena 42.000 zł. Tel. 508-064-036, e-mail: 
lucek5103@onet.eu

GrabówkiQQ , 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 

gm. Jerzmanowice, QQ Gotkowice, 3 działki; 48 a 
- budowlano-rolna (widokowa), 56 a rolna i 2 a 
komercyjna (przy drodze Kraków-Olkusz) pod dużą 
reklamę. Tel. 12-357-14-89 (wieczorem)

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

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

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

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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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

Kotlina Złoty Stok - MąkolnoQQ , 1,67 ha, teren ma-
jący już decyzję o przekształcenie w budowlany, 
możliwością zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej na pięknie nasłonecznionym wzniesieniu, 
ciągnący się wzdłuż lasu. Bardzo blisko do centrum 
Złotego Stoku, uzdrowiska Lądek Zdrój i wyciągów 
narciarskich na Czarnej Górze, kopalni złota, parku 
linowego i na szlaki górskie oraz rowerowe. Cena 
385.000 zł. Tel. 516-016-746, e-mail: mandindo@
tlen.pl

ok. Krakowa, QQ Głogoczów, 11,5 a, piękna, w cało-
ści 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 przewidziana 
w 2010 r. Działka czysta, nieobciążona, założona 
księga, nowy podział, ustanowione na nowo gra-
nice. Cena 125.000 zł. Tel. 513-013-411 e-mail: 
tupai.poland@wp.pl

ok. Krakowa, QQ Szczodrkowice, 1,64 ha, budowlano 
- rolna. Działka słoneczna, ładnie położona, przy 
asfaltowej drodze. Uzbrojenie: przez działkę prze-
biega linia telefoniczna oraz prąd, natomiast 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, Bieżanów,QQ  174 a, komercyjna, WZ i ZT. 
Cena 9900 zł/a. Tel. 508 008 308

Kraków, ul. Pychowice,QQ  Dębniki, 7 a, budowlana 
z warunkami zabudowy na osiedlu Pychowice, 
świetna lokalizacja. Cena 350.000 zł. Tel. 694-721-
819, e-mail: juwelen7@gmail.com

Kraków, ul. Spacerowa, QQ 3 działki budowlane o 
pow. 8,8 a, 6,5 a, 6,3 a z pozwoleniem na bu-
dowę; gaz, prąd, woda, kanalizacja przy drodze 
asfaltowej, ekspozycja południowa. Cena 35.000 
zł/a. Tel. 601-400-623

Kraków, SidzinaQQ , 58 a, rolna, kształt prostokąta, 
droga gminna utwardzona, prąd przy działce; 
możliwość składania 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

Lublin ZadębieQQ , 1,5 ha; idealny teren dla inwe-
stycji gospodarczych: hal produkcyjnych, fabryki, 
centrum logistycznego, serwisowego, magazy-
nów, składów, hurtowni. Działka uzbrojona w 
sieć energetyczną, gazową, wodno-kanalizacyjną 
dostosowaną do potrzeb przemysłu. Dobry dojazd 
do drogi krajowej E 372 Warszawa – Lublin - Za-
mość. Cena 2.490.000 zł. Tel. 601-500-272, e-mail: 
marketing@matuszewski.com.pl

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

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

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

Q WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Q  KOSZTORYSOWANIE

Q EKSPERTYZY I OPINIE  TECHNICZNE

Q SZKOLENIA

GEOINFO 
Krakowski Zespół Ekspertów sp. z o.o.

www.ekspert.com.pl
e-mail: aiwaniec@ekspert.com.pl
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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

StanclewoQQ , między Mrągowem a Biskupcem, 3,83 
ha, budowlano – rolna. Nieruchomość leży bezpo-
średnio przy asfalcie, są media ( prąd, wodociąg 
gminny, linia telefoniczna ). W odległości 400 m. 
jest jezioro Jełmuń, od tyłu graniczy z lasem i rzeką. 
Istnieje możliwość wykopania stawu i połączenia z 
rzeką. Cena 459.600 zł. Tel. 518-666-606, e-mail: 
lokoso@gazeta.pl

SwoszowiceQQ , ul. Sawiczewskich, 12 a (25 m x 50 
m), atrakcyjna, piękny widok, cisza spokój, sąsiedz-
two lasu, sadu. Prawomocna decyzja WZ na budo-
wę domu jednorodzinnego z garażem. Do samej 

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. Myślenic,QQ  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

Nieporęt, QQ Stanisławów Pierwszy, 15,5 a, przy 
Kanale Królewskim. Komunikacja, szkoła sklepy w 
pobliżu. Dookoła wyłącznie domy jednorodzinne. 
Cena 370.000 zł do negocjacji. Tel. 602-264-547, 
e-mail: megi@lucky.com.pl

ok. OjcowaQQ , 62 a, budowlano-rolna. Cena 300.000 
zł. Tel. 503-307-857, 0508-156-149 

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

ok. Proszowic, Więckowice, QQ 21 a, budowlana, po-
siada uzbrojenie: prąd, gaz, woda, telefon, działka 
płaska, cicha spokojna okolica. Cena 195.000 zł. 
Tel. 664-509-517, e-mail: uczony23@o2.pl

Radom FirlejQQ , 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

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

nieruchomości.www.krn.pl

121 m2QQ

Cena 490 000 zł bruttoQQ

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

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

Telefon 602 755 654
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działki droga wytyczona, utwardzona szutrowa, 
prąd na działce, pozostałe media w zasięgu do 50 
m. Możliwa zamiana na apartament w Krakowie. 
Cena 380.000 zł. Tel. 724-246-938

Uzarzewo PoznańQQ , Swarzędz, 7,71 a, 15 km od 
centrum Poznania i 6 km od Swarzędza. Media 
w drodze (prąd, woda, kanalizacja), spokojna i 
ładna okolica, wokół powstaje osiedle domków 
jednorodzinnych. Szerokość działki 22 m, długość 
35 m. Cena 135.000 zł. Tel. 607-077-870, e-mail: 
iwronecka@o2.pl

Warszawa, QQ St. Miłosna, 12 a, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Mazowieckiego Parku Krajobrazo-
wego. Wymiary 30 x 40 m. Wszystkie media w 
ulicy - woda, kan., gaz, prąd. Sąsiedztwo nowych 
domków jednorodzinnych i bliźniaków. Cena 
660.000 zł. Tel. 601-353-556, e-mail: reniafer@
neostrada.pl

WarzynQQ  Drugi, 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

Wieliczka - PrzebieczanyQQ , 16 a, komercyjna przy 
trasie. Cena 170.000 zł. Tel. 508-008-308

ok. Wieliczki, QQ 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

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 nego-
cjacji. 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

SPRZEDAŻ INNE

Dwór nad UtratąQQ , 728 m2, działka 1,01 ha. Kla-
sycystyczny, 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 tere-
nie kompleksu dworskiego; wspólny teren rekre-
acyjny: 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

Gospodarstwo ogrodnicze, QQ 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-magazynowa, QQ 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

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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Kamienica, QQ Kraków, ul. Długa przy Plantach, odre-
staurowana, dwa piętra; trzecie piętro i strych do 
adaptacji z możliwością nadbudowy kondygnacji. 
Sprzedam razem lub oddzielnie. Uregulowany stan 
prawny (księgi wieczyste). Cena 3.400.000 zł. Tel. 
607-050-398.

Kamienica,QQ  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. 501-511-081, e-mail: grono78@
interia.pl

Kamienica, QQ 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

Lokal handlowyQQ , Kraków, Borek Fałęcki, 30 m2, 
wolno stojący z 2006 r., dach z blachy ocynk. tra-
pezowej. Wyposażony: WC, internet, klimatyzacja, 
woda, prąd. Posiada: pomieszczenie handlowe 23 
m2 + zaplecze 3 m2 + przedsionek socjalny 1,2 
m2., WC 1.1 m2, dwa bezpośrednie wejścia. Okna 
i drzwi witrynowe. Cena 35.000 zł. Tel. 601-424-
550, e-mail: jacneb@wp.pl

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

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

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

Marina motorowodnaQQ , Szczecin Podjuchy, 500 
m2, działka 50 a, Marina motorowodna - teren 
ok.5000 m2, hala wysoka 200 m2, hala magazyno-
wa 150 m2, biura 100 m2, dwa garaże, pomosty 
wzdłuż Regalicy ok.30 m, slip w budowie. Dodat-
kowo domek wolnostojący 30 m2, duży zadbany 
ogród, całość ogrodzona i dozorowana. Cena 

2.000.000 zł. Tel. 601-785941, e-mail: pakuz@
wp.pl

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

StrychQQ , Kraków, ul. Św. Krzyża, Stare Miasto, 
475 m2, strych z prawomocnym pozwoleniem na 
nadbudowę kamienicy. Po wykonaniu inwestycji 
powstanie 5 dwupoziomowych apartamentów. 
Cena 3.650.000 zł. Tel. 502-149-635

Teren inwestycyjny, QQ Kraków, ul. Mazowiecka 9, 
Krowodrza, 3500 m2, działka 5,94 ha, teren pod 
inwestycję 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
Mieszkanie QQ o powierzchni 40 - 60 m2, nowe 
budownictwo, z dobrą komunikacją, wykluczony 
parter oraz Nowa Huta. Tel. 502-176-005

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

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 
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

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

nieruchomości.www.krn.pl
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MieszkanieQQ  Kraków, ul. Strzelców, Śródmieście, 
58,3 m2, 3 pokoje, WC osobno, loggia, zadbane, 
słoneczne, panorama Krakowa i Tatr. Zamienię 
na dom z ogrodem w Krakowie (okolicy) lub w 
Warszawie (okolicy). 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. Armii Krajowej, QQ 67 m2, X p., nowe, 
kompleks o nowoczesnej architekturze, moni-
toring, ochrona, w pobliżu Błoń. Dodatkowo 
możliwość korzystania z centrum SPA i basenu w 
budynku. Do lokalu przynależą 2 widokowe tara-
sy. Możliwość wynajęcia garażu. Cena 2800 zł + 
media. Tel. 501-670-444

Kraków, ul. Armii Krajowej, QQ 43 m2, XI p., nowe, 
kompleks o nowoczesnej architekturze, moni-
toring, ochrona, w pobliżu Błoń. Dodatkowo 
możliwość korzystania z centrum SPA i basenu w 
budynku. Do lokalu przynależą 2 widokowe tara-
sy. Możliwość wynajęcia garażu. Cena 1800 zł + 
media. Tel. 501-670-444

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. Bo-
brzyńskiego. Nowa kuchnia, nowa łazienk, 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. 0668-318-877 

Kraków, ul. Grzegórzecka,QQ  40 m2, I p., nowe, 
w ekskluzywnym kompleksie Wiślane Tarasy. 
Kompleks o pięknej architekturze, ogrodzony z 
monitoringiem i ochroną, usytuowany w pobliżu 
Galerii Kazimierz. Salon połączony z aneksem 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
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KRAKóW – RZąSKA
Atrakcyjna działka w centrum,  

10 arów, uzbrojona.

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

Sprzedam l Sprzedam l Sprzedam

Sprzedam l Sprzedam l Sprzedam
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Kraków, ul. Kalwaryjska,QQ  Śródmieście, Podgórze, 
39,5 m2, I p., w budynku „Flowers Residence”. 
Lokal wykończony w najwyższym standardzie, wy-
posażony w sprzęt AGD.Do lokalu przynależy taras 
ok. 30 m2.W cenie miejsce parkingowe w garażu 
podziemnym. Cena 1900 zł + czynsz i media. Tel. 
791-250-585, e-mail: apartkrakow@onet.eu

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. 
600-270-686, email: energy7@poczta.onet.pl 

Kraków, ul. Kolberga,QQ  Stare Miasto, przy Nowym 
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. Meiselsa, QQ Kazimierz, Stare Miasto, 
Śródmieście, 60 m2, w nowej nadbudowie ka-
mienicy, ogrzewany własnym piecem gazowym, 
wykończony zgodnie z projektem architekta 
wnętrz. W pełni umeblowany, wyposażony w: 
sprzęt AGD i RTV. Cena 2600 zł + czynsz 100 zł+ 
media. Kaucja 2600 zł. Tel. 723-333-995, e-mail: 
p44@simplusnet.pl

Kraków, ul. pl. Na Groblach, QQ Śródmiescie, 39 
m2, 2 pokoje z kuchnią. Całość umeblowana i wy-
posażona 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, os. Piastów, QQ Nowa Huta, 39 m2 z loggią. 
Mieszkanie umeblowane, wyposażone (pralka, lo-
dówka) i odświeżone. Kaucja zwrotna w wysokości 
czynszu miesięcznego. Blisko komunikacja miejska. 
Na osiedlu: supermarkety Polo i Ziko, plac targowy, 
dwie szkoły, żłobek, trzy przedszkola, przychodnia. 
Cena 985 zł + czynsz + media. Tel. 691-384-210, 
e-mail: mlabuz1@poczta.onet.pl

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, Salwator QQ 90 m2, 3 pokoje + garderoba 
14 m2 .Kompletnie wyposażone + alarm, wide-
omofon, klimatyzacja. 5 min. od pętli tramwajo-
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Kraków, ul. Na Błonie 54
tel./fax 012 638 58 49
tel. kom. 0504 26 44 88
apresto@vp.pl

GARDEROBY  PAWLACZE Q
 BIBLIOTEKI  ZABUDOWA 
WNĘK  SZAFY WOLNOSTOJĄCE  
 MEBLE BIUROWE   
PRODUKCJA DRZWI PRZESU-
WNYCH  HURT - DETAL
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wej, piękny widok na Wawel, zakole Wisły. Cena 
2000 zł + możliwość wynajęcia garażu (300 zł). 
Tel. 697-777-728, e-mail: wojo02@tlen.pl

Kraków, ul. Senatorska, QQ Krowodrza, Salwator, 54 
m2, IV p./ V p., 2 pokoje, budynek z windą z 2007 
r. Mieszkanie całkowicie umeblowane. Cena najmu 
2000 zł + opłaty. Możliwość wynajęcia stanowiska 
postojowego w garażu podziemnym. Tel. 880-289-
406, e-mail: bogdankrak1@wp.pl

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. 0517-171-657, 
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 wyposażo-
ne. Bardzo duża i funkcjonalna szafa wnękowa 
w przedpokoju. Jasna, oddzielna kuchnia, nowa 
zabudowa kuchenna i sprzęt AGD (plus pralka).
Apartament znajduje się na nowym Osiedlu Ma-
gnolie, na terenie osiedla prywatne przedszkole i 
żłobek. Teren osiedla ogrodzony 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

Kraków, Żabiniec,QQ  40 m2, nowe, piękne, wyposa-
żone, winda, z widokiem na Wawel, Tatry i ratusz, 
3 km od rynku. Możliwość wynajęcia garażu. 
Cena 1500 zł + opłaty. Tel. 888-077-777, e-mail 
optym@interia.pl

Poznań QQ Łazarz, 54 m2, III p. w odnowionej ka-
mienicy, świetna lokalizacja (liczne tramwaje i 
autobusy), dogodny parking pod domem, domo-

fon. Balkon, panele, okna po wymianie, pokoje 
niezależne - słoneczne, duże (16 m, 22 m), kuchnia 
oddzielna. Mieszkanie umeblowane. Cena 1400 zł 
+ czynsz + prąd i gaz. Kaucja 1800 zł. Tel. 606-
458-131, e-mail: marta-panczak@wp.pl

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, Stegny, 42 m2, III p., 2 pokoje 
+ kuchnia+ łazienka + WC. W pełni umeblowane 
i wyposażone (lodówka, pralka, TV, kuchnia itp.). 
Okolica przyjazna i spokojna, bardzo dobra ko-
munikacja. Cena 1950 zł + opłaty licznikowe. Tel. 
505-828-439, e-mail: iwona.krajewska@op.pl

Warszawa QQ Mokotów, 31,5 m2, atrakcyjne, nowo-
czesne, wyposażone. Mieszkanie do tej pory nieza-
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. 603-099-443, 
e-mail: wyrzykow@gmail.com 
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Warszawa QQ Praga Południe, 39 m2, mieszkanie typu 
studio, otwarta przestrzeń, całkowicie urządzone i 
umeblowane. Budynek z 2000 roku, miejsce posto-
jowe na parkingu podziemnym, osiedle ogrodzone 
z ochroną. Cena 1500 zł. Tel. 691-939-613, 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. 33-853-25-53, 
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. 694-458-671, e-mail: artur.chwastek@
kominus.com.pl

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

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-
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wanie. Lokal wolny od lutego 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

Obiekt biurowy QQ Warszawa, Wola, 220 m2 (z moż-
liwością podziału),II p. Okablowanie strukturalne, 
łącze internetowe, możliwość połączeń telefonicz-
nych stacjonarnych, klimatyzacja. Niewysoki obiekt 
biurowy, oddany do użytku na początku 2000 r., 
doskonałe położenie oraz rozwinięty układ miej-

skich połączeń komunikacyjnych. W budynku jest 
recepcja. Cena 55 zł/m2.+ opłaty eksploatacyjne 
10 zł/ m2. Tel. 607-498-219, e-mail: mgnutekwilc-
zynska@tricomp.com.pl

Obiekt handlowo - usługowy QQ Łódź Śródmieście, 
4000 m2, pojedyncze lokale lub cały teren fabrycz-
ny wyposażony w parking, media, sieci kompute-
rowe, węzły centralnego ogrzewania-automatyka, 
własną podstację energii elektrycznej, windy 
towarowe, rampy. Obiekt położony w okolicach 
Manufaktury i Teatru Nowego, 110 metrów od 
ulicy Piotrkowskiej. Cena najmu powierzchni skle-
powej 25 zł/m2, powierzchni użytkowej 10 zł/m2. 
Cena 40.000 zł, e-mail: nieruchomosc.walfisz@
gmail.com

Poszukuję do wynajęcia lokalu handlowego QQ 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   

15 stycznia 2010 roku
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 PUHIT S.A.

PUHIT S.A. zatrudni:

Specjalista ds. remontów i inwestycji
w Biurze Techniczno - Inwestycyjnym

Wymagania:

 

 

Oferujemy:

 

m.piasecki@puhit.pl

KAPICA - NIERUCHOMOŚCI

 

Doradca Klienta

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

 

biuro@kapicanieruchomosci.pl

BRACIA STRZELCZYK Nieruchomości

Agent nieruchomości

Co oferujemy?

Wymagania:

beata@strzelczyk.pl

Regamet

 

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
 

Od kandydatów oczekujemy:

Wybranym kandydatom oferujemy:

 

rekrutacja@regamet.com.pl
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MURAPOL S.A.

PROJEKT MANAGER

Wymagania:

Zakres obowiązków:

 

 

Oferujemy:

 

rekrutacjabb@murapol.pl

Rudnicka&Consulting

 

 

Agent Nieruchomości

Opis stanowiska:
 

Wymagania:

Oferujemy:

 

biuro@rudnicka.com.pl

Happy Group

 
 

 

Doradca ds. Nieruchomości

zakres obowiązków:

 
wymagania:

oferujemy:

rekrutacja@happy.pl

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

 
 

Specjalista ds. sprzedaży nieruchomości

Od kandydatów oczekujemy:

Oferujemy:

rekrutacja@budimex.com.pl
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Cudzoziemiec, który chce legal-
nie pracować w Polsce, musi posia-
dać zezwolenie na zatrudnienie oraz 
wizę z prawem do pracy. Wniosek o 
uzyskanie pozwolenia na pracę dla 
cudzoziemca składa potencjalny 
pracodawca. Od 1 lutego 2009 roku 
procedura ta jest jednostopniowa. 
Wcześniej pracodawca zaintereso-
wany zatrudnieniem obcokrajowca 
musiał najpierw starać się o uzyska-
nie tzw. przyrzeczenia. Pozwolenie 
na pracę jest podstawą do ubiegania 
się przez obcokrajowca o wydanie 
wizy z prawem do pracy. Dokument 
taki jest wystawiany przez polskie 
konsulaty za granicą.

Obowiązek uzyskania zezwole-
nia na pracę nie dotyczy wszystkich 
obcokrajowców. Bez pozwolenia 
mogą pracować na przykład oby-
watele krajów tworzących Europej-
ski Obszar Gospodarczy (państwa 
należące do UE oraz Szwajcaria), 
zgodnie z zasadą swobodnego prze-
pływu pracowników.

Na początku lat 90. XX wieku 
obecność cudzoziemców na krajo-
wym rynku pracy popierało zaled-
wie 48% Polaków. Obecnie odsetek 
ten jest zdecydowanie wyższy i wy-
nosi 86%. Połowa obywateli Pol-
ski to zwolennicy podejmowania 
przez obcokrajowców zatrudnienia 

w każdym zawodzie. 
Ilu obcokrajowców pracuje 

w Polsce? Jaka może być podstawa 
zatrudnienia cudzoziemca? Na jaki 
okres czasu wydawane jest zezwo-
lenie na pracę? Ile istnieje rodzajów 
takich pozwoleń? Jakie inne grupy 
cudzoziemców nie muszą posiadać 
zezwolenia na zatrudnienie? Co 
Polacy myślą o zarobkach obcokra-
jowców? Odpowiedzi na te i inne 
pytania znajdą Państwo w artykule 
„Obcokrajowiec na etacie – przepi-
sy, nowości, opinie Polaków”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Obcokrajowiec na polskim rynku pracy

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

Polska nie jest krajem popularnym wśród imigrantów – w 2008 roku obywatele innych państw 
stanowili jedynie 0,15% ogółu mieszkańców naszego kraju. Mimo, że cudzoziemcy nie są liczną 
zbiorowością, to ich obecność na polskim rynku pracy wymaga odpowiednich przepisów i regu-
lacji.
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Wśród dzisiejszego społeczeństwa, gdy 
praca nie jest objęta gwarancją na całe życie, 
wręczanie wypowiedzenia jest czymś, do 
czego wiele ludzi jest przyzwyczajonych. 
Ale jak w przypadku wielu spraw, istnieją 
dobre i złe drogi zmierzenia się z sytu-
acją. W sytuacji rezygnacji istnieją pewne 
etykiety, poprzez przestrzeganie których, 
można zapewnić sobie powodzenie i gładki 
przeskok.

Ustawianie sceny
W idealnym świecie rezygnacja z pracy 

byłaby prosta i przyjemna. Twój szef byłby 
wyrozumiały i wspierający Twoje potrzeby 
i żadne złe uczucia nie mogłyby narastać. W 
rzeczywistości niezbyt wielu pracowników 
doświadcza tak łatwej przejażdżki.

Sposób, w jaki składasz rezygnację ma 
wpływ na Twoja karierę. Dostosowanie się 
do właściwej etykiety jest w zgodzie ze zdo-
bywaniem pewności, co do rozwoju przyszłej 
kariery. Natomiast dostarczenie rezygnacji 
w nieodpowiedni sposób, może okazać się 
szkodliwe w najbliższej przyszłości. Poza 
wszystkim, dobre referencje są nie tylko 
cenne ale rozstrzygające.

Kiedy podjąłeś decyzję o rezygnacji, 
Twoim najbardziej pilnym zadaniem jest 
poinformowanie menedżera. Pisemna rezy-
gnacja jest oficjalną drogą zakomunikowania 
twoich działań i odgrywa rolę dokumentu 
prawnego, ustanawiającego datę oczekiwa-
nego rozpoczęcia okresu wypowiedzenia. 
Sposób, w jaki piszesz list zawierający wypo-
wiedzenie zależy od okoliczności, w których 
odchodzisz. Proste wypowiedzenie powinno 
zawierać dane osoby do której jest skiero-
wane, zawiadomienie o wygaśnięciu okresu 
zatrudnienia i czasie od którego trwa oraz 
twój podpis. Jeżeli odchodzisz w dobrym 
okresie lub jest Ci rzeczywiście przykro zo-
stawić za sobą cennych współpracowników i 
przyjaciół, możesz dodać zdanie czy dwa, w 
których podziękujesz szefowi za otrzymane 
możliwości i wyrazisz swój żal. Treściwie 
sformułowana nutka sentymentu, może się 
przydać, a nic Cię nie kosztuje.

Z drugiej strony, jeżeli twoja rezygnacja 
wywołana jest niesprzyjającymi warunkami 
pracy, albo co gorsze konfliktem z szefem 
lub z innym współpracownikiem, zagłębianie 
się w szczegóły może być niebezpieczne. Po 
prostu oświadcz spokojnie, że zamierzasz 
zrezygnować. Nie musisz się rozdrabniać. 
Pamiętaj, że list ma jedno, jedyne przezna-
czenie – poinformowanie pracodawcy o 
dacie, w której chcesz zakończyć współpracę. 
Wyraź to prosto i rzeczowo. Nie przelewaj 
goryczy na papier.

Pomocy – jak to powiedzieć szefowi?
Podjąłeś decyzję o odejściu i napisałeś 

list, który prawnie zawiadamia twojego 
pracodawcę o twoich działaniach. Ja się z 
tym czujesz?

Doświadczanie mieszanych uczuć jest 
w tym przypadku powszechne. Pierwsze 
jest często poczucie winy: „Pomyślą, że 
zdezerterowałem!” Kolejno wkrada się nie-
pokój. Wyobrażasz sobie moment, w którym 
powiesz szefowi, że odchodzisz i próbujesz 
wizualizować jego ekspresję i reakcję. Okres 
wypowiedzenia? Ciężko przełykasz ślinę! 
Jak mnie będą traktować? Co jeśli będą 
próbowali mnie przekonać, abym został? 
Co jeśli nie? Może być Ci przykro z powo-
du przyjaciół, których zostawiasz za sobą. 
Wyobraź sobie siebie, podekscytowanego 
rozpoczęciem nowej pracy. Z drugiej strony, 
wiesz, że wciąż masz przed sobą napawający 
strachem wyczyn? Powiedz szefowi!

Realia są takie, że większość ludzi w 
pewnym momencie życia, włącznie z Twoim 
szefem, znajdzie się w Twojej sytuacji. Pomija-
jąc fakt, że być może byłeś cennym członkiem 
zespołu, firma nie zawali się przez Ciebie. Nie 
jesteś pierwszą ani ostatnią osobą, która stąd 
odchodzi, więc przestań się tym zadręczać!

Nie ma „odpowiedniego czasu” na rezy-
gnację z pracy. Kieruj się zdrowym rozsąd-
kiem i dobrze oceń sytuację:
• Powiedz to w zaufaniu – Twój szef doceni 

to, iż jest osobą, która zdecyduje komu 
jeszcze o tym powiedzieć, jak i kiedy 
rozgłosić nowinę;

• Znajdź dobry moment na spotkanie z sze-
fem – nie koniecznie dobrym czasem jest 
moment, w którym właśnie ma dokonać 
prezentacji przed komisją dyrektorów;

• Bądź przekonany co do powodów, dla 
których chcesz odejść – jeżeli to ko-
nieczne, przećwicz tą kwestię. Jeżeli 
nie chcesz zdradzać dokąd odchodzisz, 
masz absolutnie prawo do tego, aby nie 
wyjawiać swoich zamiarów;

• Bądź przygotowany na negatywną reak-
cję, a nawet złość. Głowa do góry, zatkaj 
uszy i ponownie, jasno i prosto oświadcz 
ten fakt. Pamiętaj, że ty tylko składasz 
rezygnację – początkowy szok minie;

• Jeżeli zaistnieje możliwość przejęcia two-
ich obowiązków przez któregoś z kolegów 
lub nową osobę, możesz zapewnić swojego 
szefa, że będziesz pomocny i współpracu-
jący. Nie nastawiaj się negatywnie;

• Pamiętaj o powodach dla których chcesz 
odejść – trzymaj się tego.
Wyjawianie nowiny o Twojej rezygnacji 

może być przygnębiającym doświadczeniem, 
ale równie dobrze, może się okazać łatwizną!

Ponowne przemyślenia
Odejdziesz czy nie? Jeszcze nie jest za 

późno. Zanim podejmiesz ostateczną decy-
zję, rozważ to dokładnie. Zapytaj samego 
siebie, czy to jest rzeczywiście właściwa 
praca dla Ciebie i czy naprawdę chcesz 
odejść. Posiadanie absolutnej pewności, że 
postępujesz właściwie jest rozstrzygające. 
Możesz być usatysfakcjonowany perspekty-
wą  „kontroferty”, ale co sobie myśli o tobie 
teraz Twój szef? Myśli, że jesteś nielojalny? 
Zainteresowany jedynie pieniędzmi? Nie-
zdecydowany? A więc, zanim podejmiesz 
decyzję, zastanów się trochę nad tym:
• Jakie są wady i zalety twojej obecnej 

pracy i nowej pracy?
• Czy wykorzystałeś wszystkie drogi roz-

woju w twojej obecnej firmie?
• Czy odszedłbyś gdyby zaproponowano 

Ci więcej pieniędzy lub awans?
• Co Ci serce podpowiada? A co podpowiada 

Ci rozum? Słuchaj tego, co mówi rozum.
• Wróć myślami do tego, co najbardziej 

zmotywowało Cię do szukania alterna-
tywnego zatrudnienia.

• Co sprawia, że jesteś niezadowolony? 
Czy te okoliczności mają szansę ulec 
zmianie?

• Nie daj się owładnąć matczynym komen-
tarzom przyjaciół czy rodziny, takich jak: 
„Byłeś taki ustatkowany” lub „Pomyśl o 
wszystkich zanieczyszczeniach w mieście 
– to nie jest dobre dla twojego zdrowia.”
Nie daj się zniechęcić, wyobrażając sobie 

ludzi, którzy mówią: „ Bez Ciebie, to nie 
będzie to samo” lub „Rozważam twój awans 
w przyszłym kwartale.”

Bądź pozytywnie nastawiony i nie lek-
ceważ swoich możliwości. Jeżeli posiadasz 
cele i ambicje, staraj się je osiągać! Ważne 
jest, aby pamiętać, że przeciętny pracownik 
spędza w pracy osiem godzin, co stanowi 
czterdzieści godzin w tygodniu, nie wspo-
minając o nadgodzinach!

Dziesięć kluczowych wskazówek
• Uczcij to!
• Przygotuj list.
• Nie zawlekaj, zrób to dziś.
• Poproś szefa o rozmowę na osobności.
• Bądź profesjonalny.
• Odejdź we właściwym czasie.
• Utrzymuj zainteresowanie swoimi obo-

wiązkami.
• Bądź dyskretny.
• Odpręż się.
• Uczcij to!

Materiał opracowany  
przez Hays Poland

Jak rezygnować z pracy?  
Wskazówki zawodowe
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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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Przez ostatnie kilka lat coraz więcej rekrutacji 
prowadzonych jest za pośrednictwem agencji 
doradztwa personalnego. Z usług takich firm ko-
rzystają międzynarodowe koncerny, duże polskie 
firmy, jak i lokalne przedsiębiorstwa liczące kilka 
osób. Normą stają się ogłoszenia o pracę publi-
kowane przez agencje, coraz mniejsze zdziwienie 
budzi także telefon od „headhuntera”. Nadal 
jednak wiele osób postrzega firmy rekrutacyjne 
tylko jako pośrednika, a nie partnera w biznesie 
na rynku pracy.

Czego oczekuje konsultant doradztwa per-
sonalnego od kandydata podczas pierwszego 
spotkania?

Według opinii niektórych specjalistów kon-
sultanci agencji nie rozumieją specyfiki pracy 
na danym stanowisku. Osoby z doświadczeniem 
kierowniczym irytują się, kiedy muszą odpowia-
dać na pytania dotyczące obowiązków i osiągnięć. 
Drażni ich, że dotychczas to oni poszukiwali 
pracowników, a teraz „siedzą po drugiej stronie 
biurka”. Kilka firm rekrutacyjnych, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom Klientów i Kandydatów, 
stworzyło specjalizacje. Z kandydatami spotykają 
się zatem wyspecjalizowani konsultanci, którzy 
znają specyfikę stanowisk w danej branży, pro-
wadząc kilka podobnych projektów jednocześnie. 
Kiedy agencja staje się partnerem można liczyć na 

Współpraca z agencjami rekrutacyjnymi. 
Jak się przygotować do takiego spotkania?

ciekawe oferty pracy, dobrą rekomendację, udział 
w ambitnych projektach. 

Aby pierwsze spotkanie z konsultantem za-
owocowało taką współpracą, warto się do niego 
odpowiednio przygotować. Podczas spotkania kon-
sultant będzie chciał poznać nie tylko doświadczenie 
zawodowe, zakres obowiązków, powody zmiany 
miejsc pracy, ale także obecny powód poszukiwań. 
Kandydaci, którzy zaznaczyli, że znają język obcy w 
stopniu lepszym niż podstawowy, powinni spodzie-
wać się, że część rozmowy będzie przebiegać w tym 
języku. Na pierwsze spotkanie przeznacza się max 
60 minut. Warto skupić się zatem na przedstawieniu 
swoich kompetencji oraz oczekiwań, w tym finan-
sowych. Wiele osób czuje się niezręcznie podając 
swoje wymagania finansowe, jednakże konsultant 
musi mieć jak najwięcej informacji, by przekazać 
je potencjalnemu pracodawcy. Należy pamiętać, 
aby podawać te same kwoty podczas spotkania z 
konsultantem ds. rekrutacji i potencjalnym. Dla 
wielu pracodawców podawanie odmiennych ocze-
kiwań finansowych jest zachowaniem całkowicie 
dyskredytującym kandydaturę danej osoby.

Jeżeli zajmowaliśmy się prowadzeniem projek-
tów, warto przygotować ich listę, podać pełnioną 
w nich rolę, być przygotowanym na podanie para-
metrów charakteryzujących dany projekt. Pracując 
na stanowisku handlowym należy przygotować 
się na pytania odnośnie: portfolio naszych Klien-

tów, średnich wypracowanych przez nas obrotów, 
odniesionych sukcesów sprzedażowych. Osoby z 
doświadczeniem kierowniczym mogą być zapytane 
o styl zarządzania, problemy, z jakimi spotykają 
się w zarządzaniu zespołem oraz sposoby ich 
rozwiązania.

Najczęściej popełniane błędy
Dobra współpraca z konsultantem może za-

owocować licznymi ofertami pracy, gdyż konsul-
tant często prowadzi kilka podobnych projektów 
w danej branży. Bardzo istotna jest szczerość 
podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz podawanie 
prawdziwych informacji w dokumentach aplika-
cyjnych. Do najczęstszych naciągnięć kandydatów 
zaliczyć można nieadekwatną ocenę znajomości 
języka obcego, nieuwzględnianie w CV miejsc 
pracy, w których pracowaliśmy krótko, podawa-
nie niewłaściwej nazwy stanowiska, zawyżanie 
znajomości obsługi komputera i podstawowego 
oprogramowania, mijanie się z prawdą przy po-
dawaniu powodów odejścia z pracy. Konsultant, 
który stracił zaufanie do kandydata nie zareko-
menduje go Klientowi, poświęci natomiast więcej 
czasu na szukanie innej osoby.

Anna Lisowska-Rakowska
Konsultant w Dywizji Manufacturing

HAYS Poland Sp. z o.o.

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

Inżynier Ds. Inwestycji
Koordynowanie realizacji projektów  
inwestycyjnych
Nr ref: 26090        Miejsce pracy: Kraków
Zakres obowiązków:
• Koordynowanie prac przygotowawczych i projektowych związanych z realizacją poszczegól-

nych projektów inwestycyjnych;
• Analiza rynku dostawców usług inwestycyjnych;
• Dobór wykonawców prac inwestycyjnych, projektowych, budowlanych, instalacyjnych, 

dostaw inwestorskich;
• Kosztorysowanie i wycena prac budowlanych i instalacyjnych;
• Budżetowanie i tworzenie harmonogramu prac budowlanych inwestycji;
• Przygotowywanie materiałów i załączników technicznych do umów z wykonawcami oraz 

umów najmu, w zakresie zleconym przez przełożonego;
• Koordynowanie prac związanych z uzgadnianiem międzybranżowym inwestycji;
• Odbiór prac realizacyjnych, dostaw i usług inwestorskich, odbiór dokumentacji powykonaw-

czej oraz protokołów badań i sprawdzeń;

• Udział w targach, szkoleniach i konferencjach branżowych.

Wymagania:
• Min. 5-letni staż pracy w korporacji w obszarze inwestycji: mistrz, inżynier budowy,  

kosztorysant, kierownik budowy;
• Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo);
• Uprawnienia wykonawcze;
• Ukończony kurs kosztorysowania i ofertowania 

prac budowlanych;
• Znajomość przepisów prawa związanych z 

wykonywanym zawodem (prawo budowlane, kpa, 
przepisy p. poż. etc.);

• Umiejętność sporządzania kosztorysów, umów na 
prace budowlane i instalacyjne;

• Bardzo dobra znajomość programu AutoCad;
• Prawo jazdy kat. B

Oferta jest skierowana do osób gotowych do pracy 
na własnej działalności gospodarczej. Rozliczenia 
"firma-firma".

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na 
adres: krzywinski@hays.pl. Informujemy, że skontak-
tujemy się z wybranymi kandydatami.

Naszym Klientem jest prężnie rozwijająca się firma z budowlana z polskim 
kapitałem. Firma specjalizuje się w robotach ziemnych, realizuje również projekty 
jako generalny wykonawca. Działa zarówno w branży drogowej, jak i kubaturowej. 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: Kierownik Budowy

Kierownik Budowy
Nadzorowanie prac budowlanych
Nr ref: 23301
Siedziba firmy: Kraków
Miejsce pracy: cała Polska

Zadania:
• Nadzorowanie prac budowlanych;
• Prowadzenie negocjacji z dostawcami;
• Realizacja założeń kosztowych i terminowych budowy;
• Raportowanie realizacji robót

Wymagania:
• Doświadczenie min. 3 lata na stanowisku Kierownika Budowy;
• Uprawnienia wykonawcze, mile widziane drogowe;
• Umiejętność zarządzania podległym zespołem i procesami budowlanymi;
• Sumienność, kreatywność, samodzielność, uczciwość, zaangażowanie.

Oferta:
• Oferujemy bardzo dobre warunki 

pracy w młodym zespole;
• Praca na terenie całej Polski;
• Możliwości rozwoju.

Zainteresowane osoby prosimy  
o przesyłanie CV na adres:  
krzywinski@hays.pl
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Mikołajowi kryzys nie straszny
Jak co roku, wraz ze zbliżającym się dniem 

6 grudnia oraz Świętami Bożego Narodzenia, 
rośnie zapotrzebowanie na usługi Świętego Miko-
łaja. Wydawać by się mogło, że w wyniku kryzysu 
popyt na mikołajowe atrakcje będzie mniejszy. Nic 
bardziej mylnego – wizyty Świętego i jego świty 
cieszą się coraz większą popularnością, a bycie 
Mikołajem jest sposobem na uzyskanie nie lada 
zarobku. 

Podobnie jak w 2008 roku, najbardziej opłaca 
się zostać Mikołajem w Warszawie i Krakowie. Za 
domową wizytę w dniach 4-6 grudnia, trwającą się 
od 20 do 30 minut, trzeba zapłacić tam od 80 do 200 
PLN. Na wysokie zarobki, do 170 PLN za wizytę, 
mogą liczyć także Święci z Gdańska, Katowic, Po-
znania czy Wrocławia. Mikołajowie z Kielc i Opola 
cenią się znacznie niżej. Za wizytę w prywatnym 
domu między 4 a 6 grudnia, zarabiają od 60 PLN 
wzwyż. Najwyższe podawane przez nich kwoty 
oscylują między 120 i 140 PLN. 

Niektórzy rodzice dokładają wszelkich starań do 
tego, by Mikołaj odwiedził ich pociechy w Wigilię. 
Chętnych do pracy w tym dniu jest niewielu, zatem 
cena za tego rodzaju usługę jest odpowiednio wyższa. 
Najlepsze zarobki osiągają Święci w Krakowie  War-
szawie. Ich stawki za wizytę wigilijną wahają się od 
160 do nawet 300 PLN. Niewiele mniej, bo około 
270 PLN, są w stanie zarobić Mikołajowie  Gdańsku, 
czy Katowicach. 

Dla osób, którym stawki profesjonalnych Miko-
łajów wydają się zbyt wysokie, pozostaje zamówienie 
„prywatnego Świętego”, który z pewnością zażąda o 
wiele niższej zapłaty. Często kwoty te mieszczą się w 
granicach od 40 do maksymalnie 100 PLN. Czarny 
rynek Mikołajów zdaje się rozkwitać w tym roku 
jeszcze silniej, niż w poprzednim. Prawdopodobnie 
przyczynił się do tego kryzys i pogarszająca się kon-
dycja finansowa części społeczeństwa. Paradoksalnie, 
oferując niższe stawki, „mniej święci” Mikołajowie 
mają szanse na o wiele wyższe zarobki - relatywnie 
niższą ceną mogą łatwo wyprzeć konkurencję. 
Spotkania z Mikołajem w szkołach i przedszkolach 
cieszą się rosnącą popularnością. Zarobki Świętego 
zależą nie tylko od lokalizacji, ale również od liczby 
dzieci uczestniczących w spotkaniu. Stawki za wizytę 
trwającą 30-60 minut wahają się od 200 do 300 PLN. 
Każda kolejna rozpoczęta godzina to dodatkowy 
koszt w wysokości od 50 do 100 PLN. 

Z usług Mikołajów coraz częściej korzystają 
także pracodawcy. Święty może pojawić się np. na 
firmowej Wigilii, podczas której przekaże pracowni-
kom podarki. Za jednorazowe spotkanie, trwające nie 
więcej niż 60 minut, Mikołaj może zarobić od 200 
do nawet 400 PLN. Za każdą rozpoczętą godzinę 
ponad ustalony czas, Świętemu wypłacić należy od 
100 do 150 PLN. Mikołaj może pojawić się także 
w towarzystwie Elfów, Śnieżynek czy Diabełków. 
Wszystkie takie atrakcje są dodatkowo płatne – od 
40 PLN za każdą postać. 

Oczekiwania wobec Świętego rosną z roku na 
rok i często samo spotkanie nie wystarcza rodzicom, 
czy pracodawcom. Mikołaj, nadążając za potrzebami 
swoich „klientów”, coraz częściej proponuje usługi 
dodatkowe. Wzbogacenie wizyty o pokaz gry na wy-
branym instrumencie kosztuje dodatkowo od 30 do 60 
PLN. Mikołaj poliglota może zarobić nawet o 40-60% 
więcej niż jego kolega mówiący jedynie po polsku. 
Niektórzy Święci podejmują się zakupu i dostarczenia 
prezentów na własną rękę. Koszt takich usług waha 
się od 40 do 100 PLN. Dla wszystkich tych, którzy 
chcieliby wcielić się w rolę Świętego Mikołaja 
pozostaje wypożyczenie jego stroju. Za wynajęcie 
przebrania trzeba zapłacić od 100 do 250 PLN.

Sezon mikołajowy trwa przez cały grudzień. 
W ciągu miesiąca intensywnej pracy, Mikołajowie 
mogą wzbogacić się o wiele szybciej, niż na niejed-
nym stanowisku. Co najważniejsze, oprócz zarobku, 
zyskują sympatię obdarowanych dzieci i pracowni-
ków oraz wdzięczność ich rodziców i szefów.

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Najbardziej przepłacane zawody w USA
Trudno znaleźć pracownika, który przyzna się do tego, że zarabia zbyt wiele. Tymczasem okazuje się, że 

w Stanach Zjednoczonych całkiem spora grupa osób otrzymuje kwoty znacznie przekraczające ich kompe-
tencje, czy wykształcenie.

Przepłacanie pracowników niektórych sektorów nie daje się wytłumaczyć prawami popytu i podaży. Choć 
łatwo argumentować, że kadra zarządzająca, czy gwiazdy show-biznesu są przepłacane, fakty nie są aż tak łatwe 
do sprecyzowania.

Wykres 1. Wysokość rocznych wynagrodzeń w zawodach uznanych w Stanach Zjednoczonych za przepłacane 
(w tys. USD)

Źródło: wynagrodzenia.pl na podstawie danych www.engineersalary.com

Jak widać na powyższym wykresie, lista przepłacanych zawodów jest bardzo zróżnicowana. Przepłacani są 
zarówno bagażowi na lotniskach jaki i maklerzy z Wal l Street. Dowodzi to, że zjawisko oferowania pracownikom 
zbyt wysokich a przede wszystkim nieadekwatnych wynagrodzeń, występuje powszechnie - w różnych sektorach, 
branżach, na różnych szczeblach organizacji. Przykładowo, fotograf ślubny za jeden dzień pracy inkasuje od 2000 
do 5000 USD. W sezonie od maja do października obsługuje zwykle 2 wesela tygodniowo. Z prostego rachunku 
wynika więc, że będzie w stanie zarobić nawet 100 tys. USD w ciągu 6 miesięcy pracy.

Dokerzy z Zachodniego Wybrzeża stanowią przykład bardzo silnej i solidarnej grupy zawodowej. W ich rękach 
znajdują się porty o nieocenionym znaczeniu dla wymiany międzynarodowej, a wraz z nimi władza nad możliwo-
ściami handlowymi USA. Stąd też wysokie płace, wywalczone przez świadome swojej pozycji związki zawodowe. 
Ciekawy przykład przepłacanej grupy zawodowej stanowią bagażowi. Ich oficjalne zarobki nie przekraczają 30 tys. 
USD rocznie, jednak ponad dwa razy tyle trafia do ich kieszeni w gotówce, w postaci napiwków. Ponadto, ich praca 
jest bezstresowa, gdyż nie ponoszą oni żadnej odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub zniszczenie bagażu. 
Poza tym, by zostać bagażowym, nie jest wymagane żadne wykształcenie. 

W grupie mówców publicznych przepłacani są szczególnie politycy, którym udało się zrobić karierę w mediach. 
Wynagrodzenie Rudolpha Giulianiego za wygłoszenie jednej mowy wynosi 100 tys. USD. Bill Clinton w roku 2008 
wygłosił 60 przemówień, co pozwoliło mu zarobić 10,5 miliona dolarów. 

W przypadku ortodontów, którzy zarabiają znacznie więcej niż dentyści, astronomiczne zarobki tłumaczy się 
faktem, że na naukę zawodu poświęcają oni 2 lata więcej. Większą część ich pracy wykonują za nich asystenci. Coraz 
częściej podnoszą się głosy krytykujące zbyt wysokie wynagrodzenia w tym zawodzie i sztucznie utrzymywaną niską 
liczbę ortodontów na rynku pracy (wynikającą właśnie z prób zachowania wysokich pensji).

Powszechnie uważa się, że zarobki maklerów z Wall Street są zbyt wysokie. Makler podejmuje decyzje na 
podstawie informacji generowanych przez odpowiednie programy finansowe, które dostarczają niemal gotowych 
odpowiedzi. Mimo tego, zarobki w tej grupie zawodowej pozostają bardzo wysokie. Nie zmienia tego nawet fakt, że 
w ciągu ostatnich 10 lat tylko 3 maklerów na 10 odnosiło sukcesy na rynku.

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Do niedawna liczba osób zainteresowanych 
kształceniem zawodowym drastycznie spadała. 
Wybór zasadniczej szkoły zawodowej zastępowano 
alternatywną ścieżką edukacyjną: liceum ogólno-
kształcące, następnie szkoła wyższa. W roku szkolnym 
2007/2008 nastąpił przełom. Po raz pierwszy od 18 lat 
odnotowano wzrost liczby uczniów zasadniczych szkół 
zawodowych.

Na początku lat 90. XX wieku 34% Polaków 
w wieku 16-18 lat uczyło się w zasadniczych szkołach 
zawodowych (współczynnik skolaryzacji netto). W 2003 
roku było to już tylko 10%. Obecnie mamy do czynie-
nia z zatrzymaniem tendencji spadkowej w 2008 roku 
współczynnik skolaryzacji netto dla zasadniczych szkół 
zawodowych wyniósł 13,67%.

Pozytywnych sygnałów, dających nadzieję na odra-
dzanie się zawodów rzemieślniczych, jest więcej. Wzrasta 
liczba osób ubiegających się o uzyskanie dyplomu 
zawodowego. W 2007 roku do egzaminu zawodowego 
przystąpiło 35 300 osób. W 2009 roku chętnych było 
43 431. Najwięcej osób, które w 2009 roku dwuletnią 
edukację poparło dyplomem potwierdzającym kwali-
fikacje, kształciło się w takich profesjach jak: kucharz 
małej gastronomii (9 946 absolwentów z dyplomem), 

sprzedawca (9 108) oraz mechanik pojazdów samo-
chodowych (3 660). Natomiast najmniej dyplomów 
uzyskali przedstawiciele takich zawodów jak: kaletnik, 
kowal, monter sieci komunalnych, optyk mechanik czy 
koszykarz-plecionkarz.

Mimo, że szkolnictwo zaczęło prawidłowo reagować 
w odpowiedzi na sygnały płynące z rynku, to problem 
braku rąk do pracy jeszcze długo będzie pracodawcom 
spędzać sen z powiek. Jak wynika z raportu KPMG, za-
potrzebowanie na kadrę z wykształceniem zawodowym 
w 2007 roku deklarowało 72% polskich przedsiębiorstw. 
Z kolei według rankingu przygotowanego przez firmę 
Manpower, wykwalifikowani pracownicy fizyczni zna-
leźli się w 2009 roku na pierwszym miejscu najbardziej 
poszukiwanych zawodów w Polsce.

Czemu warto kształcić się w zawodach rzemieśl-
niczych? Ilu rocznie wchodzi na rynek pracy ślusarzy, 
stolarzy czy kucharzy? Dlaczego wielu rzemieślników, 
mimo zapotrzebowania na ich usługi, nie znajduje 
zatrudnienia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą 
Państwo w artykule „Czy zawody rzemieślnicze powrócą 
do łask?”

Źródło: www.rynekpracy.pl

Kucharz trendy, kowal passé
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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).

Bezrobotni poniżej 25. roku 
życia to – obok bezrobotnych re-
prezentantów pokolenia 50+, nie-
pełnosprawnych czy bezrobotnych 
długotrwale – osoby w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. Status ten 
gwarantuje im przywileje, na które 
nie może liczyć przeciętny obywatel 
bezskutecznie poszukujący pracy. 

Jednym z uprawnień jest prefe-
rencyjne traktowanie przy przedsta-
wianiu ofert zatrudnienia w lokalnym 
urzędzie pracy. W okresie 6 miesięcy 
od rejestracji w „pośredniaku” każdej 
młodej osobie musi zostać przedsta-
wiona co najmniej jedna propozycja 
zatrudnienia lub stażu. Bezrobotna 
młodzież może również dłużej od 
innych uczestniczyć w wybranych 
programach organizowanych przez 
urząd. Standardowe pół roku zostało 
dla nich wydłużone do 12 miesięcy. 
„Parasol ochronny”, zagwarantowany 
w ustawie o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, został 
przyznany nie bez powodu.

Od wielu lat młodzież to jedna 
z grup w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy. Z danych GUS wynika, 
że w II kwartale 2009 roku niemal 
co piąta osoba w wieku 15-24 lata 
nie miała zatrudnienia. W samym 
wrześniu 2009 roku zasób bezrobot-
nych zasiliło niemal 115 tys. młodych 
ludzi, a w rejestrach „pośredniaków” 
widniało prawie 400 tys. osób poniżej 
25 roku życia. Martwić mogą również 
inne fakty związane z bezrobociem 
młodzieży w Polsce. Po pierwsze, 
niewielki procent młodych osób 
posiada prawo do pobierania zasił-
ku. Pod koniec września 2009 roku 
uprawnionych do jego otrzymania 
było 11% z wszystkich bezrobot-
nych między 15 a 24 rokiem życia. 
Tak niski odsetek wynika z braku 
doświadczenia lub stażu pracy, 
który nie uprawnia do pobierania 

świadczenia. Po drugie, bezrobocie 
wśród pokolenia 25- charakteryzuje 
duże zróżnicowanie terytorialne. 
W 2008 roku najmniej problemów 
ze znalezieniem pracy mieli młodzi 
warszawiacy – jedynie 7,5% z nich 
posiadało status osoby bezrobotnej. 
Na drugim biegunie znajdował się 
powiat proszowicki w województwie 
małopolskim. Bez pracy pozostawało 
tam aż 39,7% przedstawicieli naj-
młodszego pokolenia.

Jak przedstawiają się statystyki 
bezrobocia wśród młodzieży w Polsce 
i Europie? Przy pomocy jakich pro-
gramów aktywizuje się bezrobotnych 
reprezentantów pokolenia 25-? Jaka 
jest ich skuteczność? Odpowiedzi 
na te i inne pytania znajdą Państwo 
w artykule „Młodzież aktywna czy 
do aktywizacji? – bezrobocie wśród 
młodych Polaków”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

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



135

REKLAMAKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 25/2009  18.12 – 14.01.2010



136

KRAKOWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 25/2009  18.12 – 14.01.2010

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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